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Quis custodiet
ipsos custodes?
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- 926 med. Og dette var af saadan Belydning. at del
aldeles bortfejer den Kritik, som efterkloge
Mennesker har saa let ved al fremkomme med.
(L i i t.: Admiral C. S p a r r e, ”Verdenskrigen
tilsjøs”.
[Oslo 1925]).
M. H.
Verdens kristelige Studenterforbund. se
Studenterbevægelse

Verdensorden, se V e r d e n
Verdenspol, d. s. s. Himmelens pol, se
Himmel
Verdens Undergang, se A p o k a l y p s e n
Verdens Vogtere, (Eng. Watchers of the World,
Lat. Custodes Mundi ) Verdens Vog tere er
Navnet paa et Britisk Broderskab som oprettedes af M a t t h e w H o p k i n s, f. ca. 1620,
d. Aug ust 1647.

M. Matthews
Formaalet med dette Broderskab var at forsvare Det Forenede Kongerige, Navnlig t England,
mod Hekse, Troldfolk og moralsk Fordærv.
De oprereerede i mindre Grupper, uaf hænig t
af hverandre, og kun Broderskabets Stormester
havde det fulde Overblik over Aktiviteterne.
Medlemmemerne af V. V. blev hyppigst rekrutteret på Landets Kostskoler og Højere
Læreanstalter, men der fandtes medlemmer på
alle Niveau i Samfundet. Der er, foruden Ovenstående, efterladt meget lidt Viden om Broderskabet. Det vides dog at Deres Metoder, var
Kendeteg net ved særlig Grusomhed over for
Ofrene. Broderskabets sidste off icielle Henrettelse fandt sted i 1811 i Landsbyen South
Farmbridge i E s s e x (s. d.). Offret var en kun
16 aarig Pige, ved Navn Abigail Turner.
Efter Kongelig Forordning opløsts V. V. i 1826.
Der er dog uvist om enkelte Dele af V. V. fortsatte deres Aktiviteter efter denne Tid.
Verdensøkonomiske Konference, Den, i
Genéve 1927, se Ø k o n o m i s k e V e r d e n
s k o n f e r e n c e.
Werder [‘værd r], A g u s t, Greve, preusisk
General, f. 12 Septbr 1808. d. 12. Septbr 1887,
blev Off icer 1826 og naaede 1863 Generalmajorsrang. I Felttog 1866 førte W. som Generalløjtnant 3. Division ved Gitschin og Königge

Verdensomsejlinger. Jordomsejlinger.
Medens Jordomsejlinger endnu i 1. Halvdel af 19. Aarhundrede kunde siges at være
Foretagender, som paa Grund, af deres hele
Karakter og forholdsvise Sjældenhed, baade
af Regeringsskibe og private Skibe, maatte
vække særlig Opmrerksomhed, er saadanne
Rejser senere blevne ret almindelige. Den
Tid er svunden, da slige Rejser foretoges som
Opdagelsesrejser til Eg ne af Jordkloden, hvor
kommercielt Udbytle kunde ventes, eller i Kolonisationsøjemed. Indførelsen af Dampskibe,
forbedret Sejlskibskonstruktion, Udviklingen
i Australien og det forøgede Kendskab til de
hydrog raf iskeForhold, ikke mindst under forholdsvis høj sydlig Breddeg rad, har forøget
Hyppigheden og Hurtigheden af Jordomsejlinger og betaget disse en stor Del af den Tiltrækningskraft, som de i tidligere Tid matte
øve paa den almindelige Bevidsthed paa Grund
af Rejsernes Længde, Farlighed og det uvisse,
der Var knyttet til dem, hvad enten de foretoges af Krigsskibe. Fangstskibe eller almindelige
Handelsskibe.
Den første V. foretoges under spansk Flag
af Portug iseren M a g a h ã e s’ (s. d.) Ekspedition 1519-22.
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Hvad er

?

Apokalypseløbet er den ultimative udfordring for dig og din patrulje. Det er her
i kan afprøve grænserne for jeres samarbejdsevner, udholdenhed og fantasi.
På Apokalypseløbet er der altid en super fed og gennemtænkt historie, som danner rammen om løbet. Som spejdere er det jer, der er de gode i løbets historie
og seniorspejderne der er de onde jægere. Under hele løbet, vil de dag og nat
forsøge at sinke jer i jeres opgave ved at ligge sig i baghold og overfalde jer for
at gennemsøge jeres ting. Ud over at I skal gå omkring 50 km og løse en masse
udfordrende opgaver, skal I altså konstant undgå at blive fanget og gennemrodet.
I skal være på farten hele weekenden fra fredag aften til søndag morgen og det er op
til jer selv, hvornår, hvor og hvordan I vil sove undervejs. Ligeledes skal I også selv
medbringe mad undtagen til lørdag aften, hvor det vil indgå som en del af en post.
Er I klar til en legendarisk udfordring?
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Praktisk

Tid og sted

Start fredag d. 16. marts ca. kl. 18.30 et sted på Fyn. Slut søndag d.
18. marts ca. kl.12.00 et andet sted på Fyn. Præcise oplysninger fås i
deltagerbrevet ca. to uger før løbet.

Deltagerkrav

Patruljen skal:
• Være på mindst 4 og højst 7 deltagere.
• Være trænet i brug af kort, kompas samt GPS.
• Kunne klare sig på egen kost det meste af turen.
• Kunne gå ca. 50 km i rigtig dårligt vejr med alt deres udstyr.
Deltagerne SKAL være fyldt 14 år og må ikke være fyldt 18 år ved løbets
start.
Krav til materiel og værktøj der skal medbringes på løbet vil fremgå af
deltagerbrevet.

Foropgave

I skal fremstille et komplet te-sæt, således at I altid er parat til at slukke
briternes tørst efter den varme drik.

Tilmelding

Patruljen tilmelder sig ved at indsende foropgaven. Vi skal have modtaget den senest d. 30. januar kl.17.30 på adressen: Spejder Sport,
Slotsgade 16, 5000 Odense C. Mærket:
APOKALYPSELØBET - SPEJDER.
Udover foropgaven SKAL I huske at vedlægge en udfyldt ”officiel tilmeldingsblanket”, som kan hentes samme sted som invitationen.
Vi har desværre kun plads til 40 patruljer på løbet, så hvis vi modtager
mere end 40 opgaver, vil kun patruljerne bag de 40 bedste løsningsforslag komme med.
Sidste års vinderpatrulje er sikret deltagelse, hvis de indsender foropgaven. Alle patruljer får besked om deltagelse senest 5. februar.

Vigtige datoer
R 30. januar:

Liga

Apokalypseløbet indgår i Adventurespejd-ligaen. Det er muligt for de
deltagende patruljer at optjene pooint i kampen om at blive Danmarks
sejeste patrulje. Læs mere på http://liga.adventurespejd.dk/ Det er dog
ikke et krav at patruljen er tilmeldt til ligaen for at deltage på løbet

Pris og betaling

Prisen for deltagelse i Apokalyspeløbet er 225.- pr. deltager
Betaling for deltagelse og tøj sker i år individuelt for de enkelte medlemmer af patruljen. Præcise oplysninger om tilmelding vil blive tilsendt til
lederne for de patruljer der kommer med på løbet.

Seneste indlevering af foropgaver

Q 19. februar:
F
T

Seneste frist for registering og
tøjbestilling på nettet
ca. 2. marts:
Deltagere modtager deltagerbrev
16.-18. marts:

Tøj:

Vi har igen i år fundet på det fedeste tøj, grej og gadgets. Deltagerne
kan bestille tøj mellem d. 5. og 19. februar, bestilling og betaling foregår
på nettet – sammen med registreringen af patruljemedlemmerne.

Info

Hvis I er i tvivl om noget, så kig på www.apokalypse.dk eller www.facebook.com/Apokalypseloebet
Angående tilmelding, betaling og tøjbestilling kontakt:
Simon Krog-Nielsen, simon@apokalypse.dk / 23 69 56 72
Generel information kontakt:
Jess Storm, jess@apokalypse.dk / 22 35 63 59
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