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Sista natten på lägret, betyder också sista numret av Monärobladet. Ett klargörande kan
vara på sin plats: De tre första numren skrevs av Peter, sedan skrevs två nummer av Trötter, och
detta sista nummer skrivs återigen av Peter. När alla nu vet vilka redaktionen består, vill dessa ta
tillfället i akt att tacka alla som bidragit med material, oftast i form av skvaller, skvaller och
skvaller, samt be om ursäkt för att det här numret kommer lite sent, och endast är tillgängligt på
nätet, ej på papper. / Red

LEDARE
”Att bowla ensam” heter en bok som precis har kommit ut i USA. Lite förenklat
handlar den om att när människor får det bättre ekonomiskt, så slutar de att
umgås med andra, och slutar att engagera sig i föreningar. Nu är lägret slut, ett
läger med uppåt 80 deltagare, varav två av Stockholms bästa
patrullscoutavdelningar (Älghornet 2000). På slutuppställningen pratade Frallan
om att vi nu visat vägen för det nya millenniumet. Jag tror att oavsett hur bra vi
får det, så kommer inte några GVB-scouter att bowla ensamma i framtiden. Det har de inte
gjort hittills i alla fall.
HÄNT I VECKAN, JUNIORSCOUT
Idag var det en riktig tävlingsdag för juniorerna. På
förmiddagen genomfördes den sista grenen i 5-kampen,
orienteringen. Tiderna stannade på allt mellan 24 minuter och 3
timmar. På eftermiddagen var det dags för en hämta/lämna-org.
Eftersom det var sista kvällen för juniorerna, så var det
självklart festmiddag, där man kunde se folk utklädda till
samurajer, riddare, tjuvar, bakåfram-människor och badpojkar.
Till maten bjöds på smarriga tacos.

HÄNT I VECKAN,
PATRULLSCOUT
En vemodig dag för
patrullscouterna. Alla grejor man
byggt revs, och man började inse
att man snart skulle bli tvungen att
åka hem. På kvällen hade man ett
stort avslutningslägerbål
tillsammans med juniorscouterna.

Juniorscout
Stefan har gjort en visp, men nu finns det bara en bränd kolhög kvar. / Angelica

Patrullscout
Anton N Cutterns kanske har en chans på Sofia nu när Anders har länmnat henne / E+E
Fredrik i HÖ har fått små juniorbeundrare. Hela Sorken dreglar över honom. / 3 vittnen
Sara sover som en ostbåge / tycker Nahom
Jocke (ledare på Snabbis) har fått bröst på gamla dar. Vi såg honom sitta toples i ledarbyn och gotta sig i solen.
Jag tippar på att han behöver ca 80B / 3 paparazzis

Ledare
”Hultis, det här är det nya lägerbålsropet: Nanana, nanananana, nananananan, nananan, I’m your pusher! ”
/Benke och Frallan förnyar rörelsen

