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Idag har det inte kommit in så många insändare, så redaktionen utförde en inspektion av
patrullscouternas lägerområde för att ha något att fylla ut med. / Red

LEDARE
Nu är det inte många dagar kvar på lägret. I dag ska vi börja riva och på fredag
ska allt vara färdigpackat och klart för avfärd. För en del känns det som om
lägret precis har börjat och en del, att det håller på att ta slut. För min del känns
det ganska skönt att få åka hem, sova och ta det lugnt. Jag har varit på Monäro i
15 dagar och det räcker för mig. Det är jag och Nicklas Hellberg som tillhör
eliten, för vi är de enda som har varit här i snart 15 dagar. Det känns… Rickard,
juniorassistent
HÄNT I VECKAN, JUNIORSCOUT
Juniorerna spenderade tiden fram till lunch
på bongården som ligger här i närheten, där
bonden lärde dom ett och annat. Scouterna
tyckte att det var jätte kul. Efter lunch hade
dom primat där de lagade mat och
tillverkade diverse grejer. T.ex. en visp.
Kvällen avslutades med en sångstund.

Torsdagens väder

19º och sol

HÄNT I VECKAN, PATRULLSCOUT
Vi började morgonen med gröt och bad och
fortsatte med en någonting som höll på enda fram
till lunch. Efter lunch hade vi en
organisationstävling och efter den började
matlagningen inför kvällens festmåltider.

Mina ögon kan
tindra, min läppar
kan le, men sorgen
i mitt hjärta kan
ingen se…..

JAGVETINTERIGTVADJAGSKASKRIVAHÄRSÅJAGSKRIVERINGET!

Skvaller hittar du på nästa sida

Juniorscout
Den klantiga Adam har plurrat i ån. / Micke och Edvin
Myggrekordet har slagits igen. Utav mig själv. Nu har jag trettiofyra myggbett på fötterna,
coolt. Utav de trettiofyra myggbetten är det fem på vänstra stortån. /Den som hade 22
myggbett på fötterna.
PS. Jag räknade fel första gången.
Stefan har misslyckats med vispen. Nu finns det bara en kolhög kvar.
PS. Det var Stefan i Haren.
DS. Stefan kan inte sy på sitt ledarmärke.
Tack Micke i Haren för att min kåsa som försvann på Ånhammar 97 har återfunnits. / Frallan
Ett rykande hett tips - ät frukost hos Illern., de serverar kaffe åt en. / Frallan
Saknas på junior: 2 knivar, liggunderlag, Maglite, halsduk och rem till liggunderlag.

Patrullscout
Det kan vara något på gång mellan Elisabet och Jonas i Falken, men det ryktas att Elisabet har
en pojkvän hemma. / Red
Igår morse hittades Martin och Emma under samma sovsäck och senare på kvällen var båda
borta. Vad kan detta betyda??!! / Red
Tai har varit en väldigt elak pojke! Han dök inte upp som han lovat att han skulle göra, när vi
satt nattvakter….. / Helena och Jenny
Inspektion av läger områden:
Havsörnen - våld mot redaktionen, smör- och kastruller framme.
Falken - Instabilt matbord, våldsamma patrullmedlemmar, full eldningshink.
Örnen - Total katastrof på hela området.
Duvhöken - GB-parasoll på marken, skitig spis, lös bordskiva och kryddor.
Urven - Skitigt matbord, matrester i kastruller och skräpigt på marken.
Tornfalken - Verktyg i gräset, tvätt på tvättlinan, ingen hink vid spisen och skräpigt.

