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Ledaren
Nu är de flesta lägerbyggen klara, BRA gjort! Men än så har vi ingen färdig portal.

 ”En scout är vänlig och hjälpsam” och idag har det tränats samarbete så nu är det många som 
hjälps åt med att bygga klart portalen, för visst skall den väl vara klar innan det kommer fler scouter 

på onsdag!?

Gårdagens mat var kalasgod och 
kökspersonalen har gjort ett kanonjobb, 
då vedpatrullen och kökspatrullen har 

jobbat på bra har köket fått lite ledig tid.

Idag väntar vi hem de kanotande 
Upptäckarna som har hajkat på andra 
sidan sjön men innan de kommer skall 
Äventyrsscouterna vandra i pionjärens 

fotspår i jakt på pälsdjur.... var försiktiga 
så ni inte ramlar från någon av broarna.

Ledaren

Tummas Hörna

Hej  mina favorit scouter!
Portalen börjar ta form och det ser mycket fint ut,
även bordet ser mysigt ut. 
Jag har hört ryktet att det ska bli fint väder idag, så glöm 
inte solkräm på näsorna och saft i kåsan.hoppas att dagens 
aktiviteter blir lika roliga som dagens.

Puss och kram på er // Tumma 

Joeys visdomsord

Ingen surrning utan gräddfil



Nyheter

LF's reporter var på plats när 
Upptäckarscouterna skulle 
paddla iväg för en övernattning 
i vindskydd. Vår reporter 
skrämde slag på Jojje, eller var 
det vattnet som är anledning till 
hans oro?

För att lära oss hålla takten flög idag en Bagge in, efter en stunds 
cirkulerande runt lägerplatsen slog han sig ner vid vårat nybygda matbord 
och började där stampa takten.

Under kvällen har det bakats bröd och lite hårda kolbollar elller var det bullar?



Det Rycktas att...
...Dove och Ida kommer ut ur tältet samtidigt
...Hej är ett snällt ord
...Seniorer inte äger
...Seniorerna sågar lägret
...Mattias lånat kilten från seniortjej
...Många undrar vad som finns under Mattias kilt. Många försöker t.o.m. 
Titta! Jaa gottfolle. Vem vet...
...Ved träna har känslor...Ian har det inte
...Portalen är hög
...Seniorerna är lata (“är vi inte” /redaktionen)  
...Matte skriver sina egna rykten
...Militärtältet använder dove head &shoulders
...En sneel hest är henke
...David skakar loss som Shan Banan
...Ponta öppnar godisburk med släga
...Juniorerna sjunger “skaka rumpa” när dom kör stinksocka
...Hålger stavar med o
...Håkan har häng
...Jojje sjunger “Balkan”
...Vädret är useelt
...Militär saknar Cirkus
...Hampus slår hårt på stinksocka
...Oskars mamma är här på lägret
...På vädret står det att Max har låg tempetratur
...Tysken säljer kaviar till juniorerna
...Jojje går och kissar hela tiden!
...Hajarna har kul med bollen
...Militärtältet skiter inomhus
...Seniorena äger!!!
...Brödet blev hårdkokt
...En skallbagge har blivit ny medlemm
...Holger tycker den är fett gullig
...Det behövs fler bidrag till SMS!
...Det blir fint väder idag
...Holgers godis matchar klädseln



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 ledare på detta läger:

Såna som Johannes (Tysken) Kollig gräver i marken + motsatsen till ta

Rätt svar till gårdagens rebus: Carl XVI Gustav Bernadotte + Björn minus de två första 
bokstäverna

Var: Kung + Örn = Kungsörn

Vinnare av ordrebusen är Sandra, Hajarna

Dagens Engelska ordrebus
Lista ut svaret vi söker efter i ordrebusen, svaret är ett svenskt ord. 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:

Here + Sneazed + Duck 

Gissa Scouten!

?
Heter du Amanda och kan tänka dig att ställa upp som modell för gissa 

scouten? Skriv ned din ansökan och lägg i lägertidningslådan, märk kuvertet 
”okänd”.

Vinnare av gårdagens Gissa Scouten: är Mathilda, Hajarna



Vinnare av gårdagens Kul – Tur tävlingen vanns av Frida, Hajarna med 9st 
hittade fel. Det fanns tio fel, de var:

Grönt ansikte på Emil, Blixt ärr på Jockes panna, Jockes arm är borta, Orange (biohazard) märke 
på tunnan, Fisk i gräset, Lapp borta från tunnan, Grön blomma i gräset, Päron i tallen till höger, 
Bonzaiträd i vänstra kanten, Örhänge på Jocke

Dagens QGJF-dikt
Denna fina QGJF-dikt är författad av våra kär KO, Stefan Cederberg.

QjhgJqghQjhGqjHgjqh

Dagens Citat
”I will one word, just one word: Plastics!”

Jeff the graduate



LägerFerdinand  presenterar  Följetången

Arvin - Smurftronen
kapitel 2

Detta har hänt- 

Arvin är en helt vanlig tripodologisk-pojke som bodde på planeten Inälvan 7.
Skollovfet har precis börjat och han är ute vid sin familjs sommartunna.
När han precis kommit af snussen till sommartunnan kände han sig otroligft 
iaktagen, en mörk skugga som lurar i xogen.
Förra avsnittet avslutades med att Arvin försökte behärska paniken som steg 
inom sig, och tanken på att träffa Fmåsolk imorgon slog ned som blixten, då 
plötsligt!...

Tillbaka till nuet;

Då plötsligt... Hoppade Fmåsolk fram, klädd som en fladdermoose 
muuuandes och buuandes i mörkret. Fmåsolk hade bestämt sig för att besöka 
Arvin en dag innan bestämmelsens överenskommelse, för det stod i vinkeln 
med de tre solarna i kvadrat just i kvantfysiks formeln för Inälvan 7 på dagen i 
fråga. Arvin flög upp i den dimtjocka luften skrikandes som en galen 
metreolog hög på popkorn på gränsen till överdos, Fmåsolk hade tydligen 
övferaskat Arvin skrämmandef.

Fmåsolk och Arvin var goda vänner, men i extremfa situationer som dexa kan 
ävfen de taijghtasthe vännskapfsband spricka. Arvin öppnade sitth strorah 
gap och svalde Fmåsolk e en enda mummsbith! 
Arvin planerade att senare uppfhostha sin vähn, detta var Arvins vanligaste 
reaktiohn på schämmscvhel af tredjegraden. 

Nu kände sig Arvin lungare, när hans bästhe vähn låg i tryggt förvar.
Han öppnade lå-å-å-å-ångsamt dörren till sommartunnan med ett knarr.
Då plötsligt, KABOOOOM!
Allting stod i lågor – vad skulle Arvin göra?! Han tog sats och chansade på 
momentets chansning, det var nu eller aldrig. Arvin använde all den sats som 
sattsningens sekund samlat ihop och...

Hur ska det gå för Arvin? Vad är det som lurar i mörkret denna gång?

Se fortsättningen i nästa kapitel
- tills dess, ta hand om alla era inälvor och kom ihåg att allt hemskt lurar i 
xogen!


