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Ledaren.

Välkommen till Kopparbo!
Det vill jag önska er allihopa!

Under dagen har vi alla sett hur lägret har vuxit fram,
 ifrån en tom och i övrigt ointressant äng, till ett riktigt scoutläger.

I detta första nummer av Lägerferdinand kan ni läsa om ibland annat alla fina dass
 och se en bedömning av badstranden.

I sista skrivande stund kan vi även konstatera att ”upphittat lådan” är för liten.
Max fick inte plats. 

Men denna lilla olägenhet är inget emot glädjen alla känt nu när Max äntligen är 
upphittad och upphottad.

Så njut nu av en riktigt fin lägertidning!

//
Ledaren

   

Tummas hörna

Hej alla gulliga scouter!

Jag är jätte glad att det äntligen är läger igen! jag hoppas ni tycker det också. 
Nu under veckan kommer vi göra massa roliga saker tillsammans och därför är det jätte viktigt att 
ni äter och dricker ordentligt. 

Glöm inte bort att alltid ha med dig regnkläder när ni är ute på äventyr här på kopparbo för det 
kan börja regna och du vill inte bli blöt och kall. Kom även ihåg att ta med dig en vattenflaska om 
det är en varm dag. 

Jag vill få massa kramar idag av alla mina älskade scouter!

Puss och kram // Tumma

joeys visdomsord
Sitt inte för länge på stockarna för du kan få ont i baken!



 

Hej på er, Greger här. 

Här kommer den första kåsan från mig på 
detta läger. Här kommer ni att lära er allt som 
ni behöver veta om matlagning både hemma 
och när ni som scouter är på hajk eller som nu 
på läger. 

En dag på läger och laga mat i det fria över 
öppen eld är helt underbart, ögonen och 
näsan rinner . Under veckan så kommer det 
här i min kåsa att bjudas på lite anekdoter från 
hajkernas och lägrens matlagningsvärld. Det 
kommer att slinka in lite bra ord och recept att 
lägga på minnet till att använda i er framtida 
karriär som mästerkockar både hemma och i 
det fria. 

Det första recept jag bjuder er alla på är 

Grillade kycklingvingar 

 4 port 

1 kg kycklingvingar 

1 dl japansk soja 

½ dl äppelcidervinäger 

2 msk olja 

1 vitlöksklyfta 

1 msk finhackad färsk ingefära 

 

Skär av yttersta vingspetsarna på 
kycklingvingarna. 

Blanda soja, vinäger, olja, pressad vitlök och 
ingefära i en skål. Lägg i vingarna eller lägg 
alltsammans i dubbla plastpåsar. Låt marinera 
3‐4 timmar. Vänd några gånger under tiden. 

Ta upp vingarna och torka av dem med 
hushållspapper. 

Grilla på utegrill eller i långpanna i ugnen ca 
20 minuter eller tills vingarna fått fin färg. 
Vänd dem några gånger under tiden. 

Servera varma eller kalla som tilltugg till en 
drink eller på ett buffébord med flera olika 
rätter.  

Dagens köksord: 

Halstra: Torrsteka på häll (pensla först köttet 
eller fisken med lite matolja) eller steka t. ex 
fisk i halster över glöd. 

 

Glöm inte att dricka mycket om det är varmt, 
annars blir ni trötta och får ont i huvudet. 

Och idag bjuder vi på första lägerdagen med 
gröt till frukost, Det är viktigt att äta gröt för 
att orka göra allt vi ska hinna med idag. 

Och vad ni än gör idag så GLÖM INTE löken. 

Vi höres imorgon om i den nya kåsan. 

Kramar  

Greger  
 



Det ryktas att
– En massa scouter har anlänt till Kopparbo
– David och Elina förnekar att de har ett öppet förhållande.
– Sparris använder parfymen au de mygga
– Tält 4 har en egen tvättlina
– Är Sophia och Holger ihop?...
– Redaktionen har ont om ryckten
– Sparris dator behöver äppeljouce för att överleva
– Det ryktas att max är HÅRD mot seniorerna
– Sophia tycker det är bra!
– Jorden har tappat sin omloppsbana
– Anttte stör sej på redaktionens stafninsfel
– Ante säger bara nej
– Stefan har en bil i tältet och drar biliga skämt
– Scouter jagar scouter med bommerang
– Det är bråd-grunt
– Någon från en annan kår fyllde år igår
– Henke tar sig fram jämfota
– Äventyrarscouterna är uppblåsta
– Militärtältet har lågt i tak
– redaktionen vill ha mer rykten... och mer kakor...
– Redaktionen tar emot donationer 
– Pontus och Ida har ett nära förhållande
– Något helt annat
– Från att det skulle vara tyst till det var tyst i tälten tog det 5 min
– Det kommer underliga ljud från tältet näst längst bort
– Skot säljer beroende framkallande tabletter
– Stången är schneee
– Tvättmaskinen tvättade alla Max's kläder
– Ante leker med gammal leksak
– Queen kommer på besök



Mera rykten.....

Ledarna dansar på samlingen

Tysken bedömmer 
kurvor!

Stefan har bilen i tältet...



Dagboken
by Me, Myself and I

Kära dagbok, idag gick vi upp tidigt. Vi åt en god 
frukost för att göra oss klara för en spännande 
bussresa. 
Men en del var väl minde nöjda med just denna 
bussresa. Men det var väl bra att vi hade det trevligt I 
alla fall! Vi sjöng och spelade, tittade på film, åt lite 
godis och pratade med våra allra bästa scoutkompisar. 

När vi äntligen var framme på lägerplatsen körde vi den 
klassiska och mycket effektiva langningskedjan – vilken 
jag själv måste säga tycker var mycket vacker... NEJ det 
tycker jag inte! ...Tyst nu. I alla fall så var alla scouter 
mycket duktiga och vi kände oss som bra ledare. 

Vi tyckte att det var bra att ha något över huvudet på 
natten och även ett ställe att förvara packning och små 
scouter. Därför tyckte vi att det var en bra idé att 
hjälpa (mer eller mindre) till att sätta upp tält till dem 
och ledarna. 

Vi satte upp tält i många olika tält i olika former och 
storlekar: Gilwel, Cirkus, Party och andra olika tält. Men det som 
var det mest intressanta var äventyrarscouternas militärtält...

Vi hade sedan en jättemysig samling där vi lärde oss en massa 
bra saker att veta. Som hur man beter sig på ett läger och att 
man INTE skräpar ned på lägerområdet! (Ett diskret budskap i föregående 

mening) Vi fick även en genomgång av årets lägerlåt, som de flesta 
verka kunna rätt bra :) Vi undrar om vi har fler instrumentare 
som kan spela den?

Sedan började vi att bygga på vårt lägerområde. Vi 
hämtade slanor, högg ved, byggde kök och satte upp 
en flaggstång med mera. Vi hade ju i alla fall jättekul 
och vi blev nöjda med vårt arbete, men jag kan bara 
tala för mig själva.



Vi fick sedan en jättegod middag med en 
perfekt blandad saft och ett mysigt 
kycklingben. Själv hade vi en mycket god 
måltid. 

Va avslutade sedan dagen med en kopp te 
och en macka. Även en banan och lite mysa 
inne och utanför tälten, se höger.

Godnatt och sov gott, hörs imorgon.

Puss och kram



Dasresention 
Här har vi en recension av två av våra dass här 
vid lägret, glöm inta att tvätta händerna före 
besöket. BPVM rekommenderar. 

Dass Olle 
Smak: Asiatisk kycklingwok med smak av 
hallon 

Lukt: Djup och fyllig. 

Konstisens: Fil kand. 

Klotter: 3,2 = 32,4 

Slutsumma: 39, 4 p och 1 geléhallon 

 

Dass Bååht 
 

Smak: Kolsyrad Slaskhink 

Lukt: Som Sparris avfall 

Konsistens: Hård typ kottar och vatten 

Klotter: 4,4=21,1 

Slutsumma: 42, 3 + 2 Ahlgrens bilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recension av badplatsen 
Här kommer en recension av badplatsen: 

Vattentemperatur π/20 R, Svalt det går att 
bada men man vill helst inte hoppa i. 

Ett minus är pinnar på botten. 

Blåsigt med pålandsvind, annars fint väder. 
Sikt under ytan: God men rödaktig, lätt att 
vänja sig vid vattnet.  

Omgivning: Mycket gran från Granada. 

Långgrunt SIIH. 

Kallsupssmak: Drickbart men pissljumet. 

 Undervattenssimning fungerar med risk för 
skrapsår på maken. Stor brist på bikinibrudar.  

  

 

 



Ordfinnaren

Detta är ett pussel som går ut på att hitta ord. Orden finns i rutorna nedan. Dessa 
kan stå i alla möjliga vinklar och håll; horisontellt, vertikalt, diagonalt och bak-o-
fram. 

Skriv ned orden ni hittar på en lapp och lägg i lådan till redaktionen. Märk denna 
men namn och ”Ordjakt 1 – Search 2010: Mitt Bidrag” Därefter bör det tillkomma 
avdelningens namn och kår. Vi vill även ha skostorlek, ålder och favoritinsekt (som 
biter dig på natten). 

Vinnaren vinner vinsten.

Vi tackar er för ert bidrag. Lycka till!



”Sensation!! Groda siktad på lägret”
Biologer i extas!!!!

”Herr Groda verkar inte uppskatta uppmärksamheten & gjorde sitt yttersta för att undkomma LF”

LägerFerdinand (LF) kan som första nyhetsredaktion rapportera om att Herr Groda 
setts besöka Träkvista Sjöscoutkårs läger Search 2010. Han verkade sky 

uppmärksamheten och gjorde sitt yttersta för att undgå LägerFerdinands utsända. 
Men vi lyckades få följande kommentar från honom - ”Jädra papparazzi!”

Vår expertbiolog, Anna Wijkschliöö, var helt i extas och vi fick en kort intervju med 
henne om den fantastiska händelsen. LF - ”Så Herr Groda har siktats, vad är din syn 

på denna extraordinära 
händelse?” AW - ”GRODA!” LF - 

”Ehh, ja! Iallafall vilken art är 
Herr Groda och är han vanlig 

förekommande i dessa trakter?” 
AW - ”GRODA!!!” 

LF - ”Öhh, Okeeej?!?! Men kan 
du i övrigt kommentera denna 

sensation?” 
AW - ”GRODA!!!!!!”

LF - ”Ja, eh , tack då!”
AW - ”GRRRODA!!!!!!!!!!”

”Jädra papparazzi!”



Dagens ordrebus
Lista ut svaret vi söker efter i ordrebusen, lämna in ditt svar på en lapp i lägertidningslådan märkt 
med ditt namn. På morgonssamlingen utser vi en vinnare som får lite godis i pris.

Idag söker vi efter en stad:

Ta ej + springa + snopp

Gissa Scouten!

Vem är scouten? Skriv ned ditt namn och avdelning på en lapp och lägg det i 
lägertidningslådan, märk kuvertet ”okänd”. 
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