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Ledaren
Hej, efter ännu en fantastisk dag med sol, värme och pigga scouter 
välkomnar vi alla ”nya” scouter som idag kommer till vårat härliga 
läger. Sätt upp era tält mellan tält 4 och stinksockan och följ sedan 
med på Kopparbos spännande och roliga program. Än en gång välkomna 
till Kopparbo! 

Ledaren

Tummas Hörna

Hej  mina favorit scouter!
Nu när det är många scouter i vår by är det viktigt att du är 
i tid till alla samlingar (kl 8, 9, 13, 18, 19 och 21) så att de 
andra inte behöver vänta på dig.
Att skräpet skall ligga i papperskorgen skall jag väl inte 
behöva säga en gång till? Inte heller att det är viktigt att 
dricka vatten och använda solkräm

Puss och kram på er // Tumma 

Joeys visdomsord

Myggen på Kopparbo är hungriga 
använd skydd



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 ett kårläger:

Ädelmetall + Inte sjö/hav

Rätt svar till gårdagens rebus: Såna som Johannes (Tysken) Kollig gräver i marken + 
motsatsen till ta

Var: Hål + Ger = Holger

Vinnare av ordrebusen är Josefin, Fullriggaren; Jakob, Fullriggaren; Joakim, Gabba Gabba; Sebastian, 
Fullriggaren

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:

O + That + Plane 

Rätt svar till gårdagens rebus: Here + Sneazed + Duck

Var: Här + Nös + And = Härnösand

Vinnare av ordrebusen är Amanda, Havsörnen; Adele, Havsörnen; Ida, Fullriggaren

Dagens QGF-dikt
Denna fina QGF-dikt är författad av Erik aka Gud.
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Dagens Citat
”I Am the State”

Louis XIV av Frankrike



LägerFerdinand presenterar  Följetången

Arvin - Smurftronen
kapitel 3

Detta har hänt- 
Arvin är en helt vanlig tripodologiskpojke som bor 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 svalde Fmåsolk och strax därefter 
öppnade sommartunnan, då plötsligt allt exploderade och sommartunnan 
började brinna!...
Tillbaka till nuet:
Arvin formligen flög ut ur sommartunnan som skjuten ur en raket! I 
villervallan råkade han hosta upp fmåsolk i ett moln av damm, rök och gamla 
mögliga tvättsvampar vilka Arvin samlade på. Kära läsare här är det på plats 
att informera er om hur planeten Inälvan 7 kan kretsa kringf tre solar (eller 
stjärnor, om man så vill). Det hela är mycket enkelt, under större delen av 
planetens bantid så är den i ytterbana kring solarna. Men vart quadrupliskt 
kvasihalvannat centurium så faller planeten in i en bana mellan de tre solarna 
och då infaller en extremt varm säsong med dagsljus alla vinklar av dygnet! 
Detta var nu vad som hade inträffat i just vårt skede av berättelsen, men hur 
kunde sommartunnan fatta eld?!? Forts.

Dassresention
Dass De luxe
Färg: Lätt Rosa med inslag av klotter
Smak: Lös och suddig i kanterna
Konsistens: Trögflytande
Lukt: Vederstygglig
Klotter: Ganska mycket historia i väggarna
Slutkommentar: De luxe och de luxe, det fanns knappast toapapper när jag kom hit, fick ju låna 
från granndasset, och sitthöjden var avsedd för dvärgar.



Det ryktas att...
...Djungelvrål och sår är ingen bra kombination...
...Heja Tumma!!!
...Holger e Sofia är ihop...
...Frida är snålast på lägret...
...Den som spar han har...
...Sparris + SundJrall  =  Sant...
…Dove bytte byxor direkt efter spökspåret...
... Max har en ny tjej...
… Wohaa! Var hittade han henne?
...####(??!) äger cirkus...
...Redaktionen även uppmärksammar otydliga rykten...
...Adela vill bli brunet...
...Militär ägnar sig åt varandras strumpor...
...Cirkus tältet gör svim-övningar men tyrärr har dom inte lyckats än...
...Savah vill bli BLONDIN!!
...Holger! Va### klipp dig...
...Gräs...
...Vattnet i sjön är vått!
…Max är så ##### sexig...
...Kelly äger...
...en fastighet i Bromölla...
…eller en häst med blåa vingar...
...Cirkus är bäst!
...Det är för lite mat på lägret...
...Sara är kanibal...
...Ovanstående rykte torde bekräfta ryktet innan den(red. Amn.)
…Max raggar till sig en kopparbo tiej...
...Aww... dumpade han den första tjejen så fort?
...Toaletterna avsedda endast för telktebiehu(??!)...
...Amnada Ser ljuset...
…Håkan har dragit upp byxorna...
...Max och Ida har krig med kåsor...
...Max har en ny tjej...
...Kopparbotjejen redan dumpad? Snabba puckar...
…Trojanowskii är saknad på lägret...
…killarna i tält 3 får raggnings tips av Max...
...det var ett fasligt oväsen ute i skogen igår natt...
...fåren är onda...
...Max kommer att sättas i hårt arbete av lägerledningen då han verkar ha lite för mycket  fritid...
...Lägerferdinand är den bästa lägertidningen...
...Skot gör det bästa kaffet på hela lägret...
...Redaktionen inte rätt stavar rykten eller insändare...
...De flesta rykten är bluff...
...Det enda sanna ryktet är nr. 43 och 44.
...Sandra bara skojar om sin handstil...
...Sparris hade högtflygande planer...
...Gröt är gott!
...Sparris planer krachade pga. Tunn luft.
...Skots sista hela par glasögon blev trampade...
...Alla Kårläger i Träkvista börjar på bokstaven ”S”...
...Militär ägnar sig åt varandras strumpor...
...Portalen är klar...
...Ovanstående rykte är ytterst osant...
...Förutom kultur, nyheter och följetången samt Tummas hörna är ryktena bästa med LF.
...Redaktionen vill ha in fler rykten...



Nyheter!Nyheter!Nyheter!
Naturlig förklaring 
bakom nattliga oväsen!
Natten till onsdag skakades Kopparbo av en kraftig 
explotion! Smällen kunde höras över stor del av 
Söderbärke socken och i nuläget är det ännu inte 
fastställt vad som exakt orsakade den.
Polisen i Ludvika har kommenterat ärendet med:
”-Vi har inte tid nu! Det är kris här!! Nån har slagit 
sönder flera fönsterrutor på bygatan!!”
Läger Ferdinand har talat med Proffessor Simone-Marie 
Åland-Folkesson som är specialist på osannolika och para-
normala-kvasi fenomen samt Magi, trolldom och konsten att 
spå i Teblad och kaffesump. Hon har en teori att det inte 
alls är något onaturligt som pågår.

SMÅF: -Ja ni förstår, det år de förbaskade fåren!
LF: -Får?! Det var ju en explosion ju?
SMÅF: -jo-jo, men det är ju fårens fel!
LF: -Hur då?
SMÅF: -Dom är dumma och luktar illa!!
LF: -Är inte det där bara dina egna fördomar?
SMÅF: -Nej nej, du förstår när augusti börjar och den så 
kallade ”frass-måndagen” passerar kan det vid mulet väder 
bildas Neo-vätgas med tirriliu-fysid bindningar i ullen 
på får, dessa gaser är ytterst obehagliga, det är därför 
fåren luktar så illa... usch! 
Men när gasen stiger upp så kan den deetonera i 
atmosfären och det var just det som hände! Inget annat! 
Fullständigt naturligt! Haha! Jätte naturligt!! Håll er 
bara borta! Gå inte ut i skogen!!! hör ni det!!!?
LF: -Woha! Lugna ned dig va?
SMÅF: -Fåren är onda! ONDA!! Vi måste alla flyyyyyy!!!!
LF: -ehrhhm... ja... ”tack” för ”intervjun” då...
  
Ja som sagt! Allt är naturligt! Komihåg det och ät mycket 
gröt!  

Reporter. Greve Romanov
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