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Ledaren
Tjenare alla glada scouter.
Vi har nu en kårgemensam dag framför oss och det ska bli fantastisk 
roligt att se hur det kommer att gå. Jag tror och hoppas att det ska gå 
bra, och om vi bara kan samarbeta kommer inte ens himlen vara vår gräns. 
Ibland kan det bli tungt och jobbigt. I sådana lägen kan det vara bra med 
en paus, ät en frukt och drick en kåsa vatten.
Det var allt från Ledaren,
ha det bra under kårdagen!

Tummas Hörna
Hej alla sötnosar!
Igår tog jag det bara lugnt, vilade och njöt av solen 
som äntligen visade sig på himlen, det var mycket 
skönt. Jag hoppas att ni hade roligt ute på era 
äventyr. Lägerbålet var dessutom helt supermysigt! 

De andra scouterna som var med sjöng så fint! 
Idag ska jag vara lite mer aktiv, det verkar som om det är stora äventyr 
pågång! Hoppas att det blir massa spännande! Glöm inte bort att hela 
tiden dricka mycket vatten, det är varmt ute!

Joey's visdomsord

Samla på dig nya vänner, men våga inte 
glömma dina gamla vänner!



Det ryktas att...
...Jojje äter lika mycket gröt som han tvingar i andra
...Jåje håler på att bli en skunk
...Sophia vibrerar
...Lägret fått besök av grannen
...Jocke river redaktionen
...Sophia är förlovad med okänd person
...Kåb fyller dassen snabbt efter maten
...redaktionen vill ha fler rykten!
...Ante vet inte var handduken är 
...Sparris har tappat bort sin kniv
…Hittelön utdelas till finnaren
...Det finns pirater på Malingsbosjön
...Det är SMS idag!!! :D
...Henkes bjuder senior på glass :D
...Tysken äter Henkes godis
...Dove simmade i slaskgroppen
...SMS blir inställt om inte fler bidrag kommer in!
...Ian ska ställa upp i SMS
...Det inte har regnat idag
...redaktionen vill ha ännu fler rykten
...Spårarna anlände i förrgår
...Att Vali är älskad av alla scouter på lägret
...Vali spöar Ante i klättring
...detta är ett rykte 
...det saknas rykten
...redaktionen är trötta... god natt
...Att Tysken såg ett ufo



Kultur
Dagens rebus
Vi söker en stad

@-buske

Gårdagens rebus var ”Galet silverträd” = Mad + Ag + Askar = Madagaskar.
Vinnare av denna rebus är Gerald! Grattis Grattis!

I går hade vi även den engelska rebusen: ”Lady + M + Sucker” = Dam + m + sugare = Dammsugare 
≠ Damsugare
Vinnaren var Ian från Gabba Gabba!

Vi vill även passa på och gratta William från Fullriggaren för rätt svar på Korsordet igår. Rätt svar 
var ”Dubbel trumpetstek”. Andra frågor om vad svaren på vissa ord var lämnas in till redaktionen 
minst 3 veckor i förväg med de 36 tillhörande blanketterna.

Dagens dikt
Tyst i träsket tranan trampar.

Hon sträcker ut sina vida vita vingar,
ljudlöst lyfter hon lugnt.

Sakta svävar tranan,
över grantäckta kullar,

ovan mossklädda myrar,
och snövita fjäll.

Nu sjöar likna dagg ibland tallängar,
och berg likna kobbar ibland björkhav.

Gissa Scouten

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



Dagens gulliga djur

Tumma regerade pionjärspåret!



Nyheter 
 

Arkeolog undersöker Kopparbo 
Den berömda äventyrar-arkeologen Indiana Croft har dragit igång en expidition 
till Kopparbo. Lägerferdinands reporter råkade av en lycklig slump stöta på 
Proffesor Croft på Söderbärkes tågstation. 
LF: -Hej Proffessorn! Skulle vi kunna få en exklusiv intervju med dig? 
IC: -Va? Nej absolut inte! 
LF: -Jo men snälla? Bara en liten intervjuv? Läsarna vill säkert veta vad en 
berömd och häftig arkeolog som ni gör här i området? 
IC: -Jo, alltså jag letar efter spår eller snarare föremål eller ledtrådar ja allt som 
kan indikera att det finns en ska… Hupfff!... 
LF: -Du tänkte säga ’skatt’, eller hur?  
IC: -Det är hemligt! 
LF: -Jag ”lovar” att inte säga något, men jag måste få veta! 
IC: Nja, alltså låt oss säga att jag har fått information om ett intressant historiskt 
dokument som kanske an ange en geografisk punkt som jag ämnar undersöka. 
LF: -Det låter ju spännande! Vad tror du att du kommer finna där?  
IC: möjligen något som kan sprida ljus över rike norrmannen Larvik Larsens 
försvinnande i Malingsbosjön år 1888.  
LF: -Wow! 1888… tror du nån häromkring ens kommer bry sig? 
IC: -Jag vet faktiskt inte, men dess då bättre om dom inte bryr sig jag ämnar som 
sagt utrusta en högst privat expedition för att finna skat… Host! Det jag äh… letar 
efter. 
LF: -Ja men tack då Proffesor Croft! Lycka till! 
IC: -Tack tack, föressten, vet du vart jag kan hitta pålitliga och engagerade 
människor? Kanske rödakors-frivilliga, frälsningssoldater eller kanske scouter? 
LF: -Jo om du åker mot Kopparberg och tar vänster vid en skylt som säger 
”kopparbo”…  
 
  
 
 
Scouts in space! 
Träkvista träffade helt otippat en annan kår: Krusboda(Krusbärssoda?) på en 
lägerbålsresa till yttre rymden. Någonstans mellan Alpha Centauri och Bromölla 
hittade kårerna varandra och efter hemkomsten ifrån lägerbålet urartade det hela 
i Zombie-sång(se lägersporten) och okontrollerat kaffedrickande. 
Krusboda förefaller att vara en helt tokig kår och samtliga Träkvista scouter 
uppmanas därför av Lägergeneralen att hitta vänner, knyta nya kontakter och att 
ha kul med våra nya vänner. 
 
 
   



Festliga fakta: Definitionen av en zombie är 
tex. en levande död, vandrade lik, 
reanimerad kropp eller bara ”en otäck 
halvrutten gammal illaluktande döing som 
försöker äta din hjärna”  (Proffstips: Stå inte 
bara där… Spring!)                      Källa: Fullriggaren 

Lägersporten 
 
 
 
Skandal! Träkvista kastar in handduken i duellen mot 
Krusboda-scouterna i   
Kalleballa-cupen i parallell-zombie-sång! 
 
Efter ett spejsat lägerbål samlades Träsjö och Krusboda runt kaffepumparna och 
strax var matchen igång! Över 64 stycken zombie-tvistade och särskilt 
kvalitetstestade låter framfördes på löpande band! Lägergeneralerna och ledarna 
hade munnarna fulla av mackor och inget verkade kunna hindra en total 
zombiesång-apokalyps. 
 
Då plötsligt kastade Träkvista laget oväntat, samt omotiverat, in handduken mitt 
under ”Zombie-björnen Fredriksson” och började lämna spelområdet. 
Av någon anledning ångrade sig Träkvistalaget och gjorde en vänsterflippad 
tåspets vändning mitt på linjen och kastade sig tillbaka in i hetluften igen med en 
turbo laddad och zombie-tvistad Jonny Cash låt: ”Ring of Zombies”. 
 
Tyvärr fick matchen avbrytas strax därefter på grund av det tilltagande mörkret 
och ökade risken att bli exponerade för riktiga zombies (Ledarkaffet tog slut). 
Därmed har ytterligare en spännande tävling i Kalleballa-cupen spolierats av 
opåverkbara omständigheter. 
 
 

Problem på banan. 
 
Ett obekräftat rykte gör gällande att Äventyrarna råkade på hinder under 
eftermiddagens aktivitet: hinderbanan. 
Lägerchefen vägrar kommentera saken men en läcka i köket bekräftar att det blir 
chicken surprize till middag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hej på er, Greger här 

Här kommer ytterligare en kåsa från Greger. 
Hoppas att ni har det bra här, och njuter av 
den goda maten som serveras här på Seach 
2010. 

Köttfärssåsen idag till middagen idag var 
jättegod tycker jag. Jag brukar tänka på när jag 
gör köttfärssås på jobbet.  

Då kokar vi köttfärssås på ca 40 kg köttfärs och 
50 kg krossade tomater och hur mycket lök 
som helst. Det tar ett par timmar att få 
massan varm. 

 Köttfärssås 

52 pers 

3,3 kg grovmalen blandfärs 

26 gula lökar 

margarin 

40 msk tomatpuré 

2,6 liter vatten 

13 buljongtärningar 

salt, peppar 

(Örtkrydda) 

vitlök 

 

Skala och hacka löken. Smält matfett i en 
stekpanna eller stekgryta. Fräs löken mjuk på 
medelvärme utan att den får färg. 

Tillsätt färsen. Bryn under omrörning tills den 
är grå och smågrynig. Tillsätt tomatpurén 
vattnet och ev buljongtärningarna, Smaksätt 
med salt, peppar, örtkrydda och vitlök. 

 

Låt koka minst 10 minuter. 

 

Här kan ni laga lite köttfärssås när ni kommer 
hem. 

Dagens köksord: 

Queneller: Små buljongkokta färsbullar av kött 
eller fisk. Färsen skall vara mycket finmalen. 

 

Hoppas att ni får en fin dag idag Fredag med 
mycket god mat.  

Glöm inte att anmäla er till SMS senast idag 
vid lunch. 

 

Kramar  

Greger  
 



Två bilder från dagen 

 

 

Den här bilden är 

ANNALÅG. 

 

 

 

Theofil 

 



LägerFerdinand presenterar Följetången

Arvin - Smurftronen
kapitel 4

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.
Förra avsnittet avslutades med att Arvin spottade ut Fmåsolk och  fkastade 
sig ur sommartunnan som brann!...
Tillbaka till nuet:
Arvin hostade ansträngt! Fmåsolk låg avslimmad längre bort på vägen, men 
Arvin såg att hon andades. Plötsligt landade en konstig filur bredvid Arvin! 
Han hoppade till i förskräckelse, men samlade sig snabbt. ”vem är du?”- 
frågade Arvin, samtidigt som han hostade upp diverse konstiga rester från sin 
för tidiga lunch. ”Jag heter Olvinh´hz!”- sade den konstiga filuren, ”Jag 
kommer för att hämta dig till det sorrigha rådet!”
”Det Sorrigha rådet?!!?”- frågade Arvin, ”är inte det en legend, en 
barnsaga???”
”Nej”- svarade Olvinh´hz, ”De vill bara att folk ska tro det.”
”De kallar dig Arvin!”- forsatte han, ”Följ med mig!”
Och sedan tog han Arvin i hans spindelbenstunna sidoextremiteter och flög 
helt enkelt iväg med Arvin i släptåg.
Hjälp! Vad högt”- tänkte Arvin när han tittade ned mot marken, som 
marängsvischade förbi under honom. De flög nu över de spasmatiska 
hjalpbergen, dit upp hade få vågat sig och ännu färre hade återvänt.
Arvin såg nu att Orvinh´hz flög mot en stor borghz, eller snarare ett stort 
plastast, urhugget ur berget. ”Oj, vad stort!”- tänkte Arvin.
Olvinh´hz landade skickligt på en innergård och släppte samtidigt sitt grepp 
om Arvin. Arvin hann knappt samla sig innan en massa konstiga typer helt 
klädda i Orange-svarta kappor marscherade in på innergården. Den, som 
Arvin gissade, var ledaren började tala. ”Arvin, du är bland de sista 
smurftrafflerna, du måste genomgå testerna för att se om du är en värdig 
smurfath, för att bli smurftron! Låt seqwelzquan börja!”- sade ledaren. De 
kappklädda figurerna samlades runt Arvin och började skråla någon sorts 
gammaldags hymn. ”Vad händer?!?!”-tänkte Arvin, innan figurerna  förde 
bort honom...

Fortsättning följer....
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