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Ledaren
”Vi skojter är ofta ute i naturen, av någon anledning” berättar Martin 

Ljung i sin sketch, och det är ju inte minst som nu när vi är på läger. Men 
ibland kan man ju verkligen fundera på vad anledningen är. När 

AIKrandiga insekterna attackerar saftdunken och lurar med sin gadd var 
man än sätter fötterna, då måste man ta sig en funderare på vad 

anledningen är. Eller när man vaknar på morgonen och ser ut som en kokt 
kräfta efter gårdagens stekande sol, kan man verkligen leta efter 
anledning. Men oftast tycker jag att anledningen till att vara ute i 

naturen är kristallklar. Bara som att sitta i gräset och äta mat lagad över 
öppen eld är en anledning. Eller att rusa ner till stranden och hoppa i 

vattnet, som nästan är för kallt, det är också en anledning. Att vakna på 
morgonen och se solen lysa in genom tältduken det är ännu en anledning. 
Eller att… Det går nästan att komma på hur många anledningar som helst 
till att vara ute i naturen om man tänker efter. Så njut av de två sista 

dagarna på lägret eftersom det finns så många bra anledningar att njuta 
av att vara ute i naturen på läger. 

Tummas Hörna
Hej mina underbara scouter!
Nu är lägret snart slut och jag hoppas att denna 
läger vecka varit lika otroligt bra som jag tycker. 
Kårdagen igår tycker jag var ett kul äventyr och 
jag är glad att ni tog med mig. Jag är även mycket 
glad att jag fick följa med på SMS, det var bra 

underhållning och många olika bidrag som alla var jätte bra.

Joey's visdomsord
Se upp för blobbar



Det ryktas att...
...Scoutgröt är ganska gott

...Sophia är förlovad med Holger! :D

...Det bor en näbbmus i toaletten

...Det ryktas i stallet

...Det var ett ufo i vita tältet

...Jojje har kramat krusbär

...Anna kränger teliarefilkort på svarta marknaden

...Småfolk har kexs

...Lägret börjar ta slut

...Henke har tappat förståndet

...Småfolk har ont i magen

...Sophia är trött och vill sova

...Många getingar har förlorat livet under lägret

...Den svarta mössan ligger kvar i upphittatlådan

...Kexs är gott

...Fel låt van!!

...Stefans minneskort är slut

...Jojje drar konstiga skämt

...Någon har busat med krusboda i natt

...Träkvista är oskyldiga

...Skot gav Småfolk ett nyp under SMS

...Sophias hjärna inte klarar mer



Kultur

Dagens rebus
Vi söker en stad:

Motsatsen till gran-ut
Igår var rebusen @+buske = at+en = Aten

Vinnaren var Joakim Melander, Gabba Gabba.

Dagens engelska rebus
Vi söker en kompis till oss alla:

Give things

Scouter agerar textilkonstnärer

I kopparbo har nya talanger uppenbarats, i samband med att Träkvista sjöscoutkår delade ut sina 
lägertröjor till scouterna började kreativiteten flöda. Vi ser tröjor där det svartvita trycket färglagts i 
glada kulörer, ryggarna är täckta av namn och smeknamn av tjusiga bokstäver. Även små bilder 
dyker upp på tröjorna allt från blommor till käglor. Jag vill bara säga ni är toksnygga allihopa. 



LägerFerdinand presenterar  Följetången

Arvin - Smurftronen
kapitel 5

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 
det börja hända en massa mystiska saker.
Förra avsnittet avslutades med att Arvin träffade Olvinh´hz som förde honom 
till det Sorrigha rådet...
Tillbaka till nuet:
I universums alla vinklar drar en mystisk sekt fram, deras mål verkar vara att 
att pacificera alla kända och okända raser och kulturer! De predikar sitt 
budskap i alla vinklar och vrår och sprider sina konstiga principer. Dess namn 
är Dolger-sekten!

Fortsättning följer....

Dagens Gulliga djur
Fyllus Illerius



Årets upplaga av kårens tävling ”Sikta mot 
stjärnorna” gick sedvanligt av stapeln så här 
i slutet av lägret. Många hågade vågade sig 
upp på den stora scenen för att göra ett försök att vinna tävlingen. 

Mången har gjort försök men få har 
lyckats.

-Det är skandal att vi inte vann när vi var 
med!! Säger Mr Lordi efter att ha deltagit 
i tävlingen 2006.

-Fel låt vann, man såg ju att folket var 
bondläppar, de gillade ju oss bäst!!!! 
Säger sångaren i 
Hayseed Dixie.

Christer Lindarw 
i After Dark är 
besviken över sin 
placering i årets 
upplaga. Jag 
hade bättre 
placering när jag 

var med i Melodifestivalen 2007.



Det här är skandal säger sångaren i 
Madness. Detta är rena rama 
galenskapen att ställa upp i denna 

tävling om man inte blir garanterat 
vinst i tävlingen. Och tävlingsledningen 
ville inte uppfylla mina krav på vad jag 
ville ha i logen jag ville ha 2 
lakritspuck, 1 finsk basturuska, och en 
estnisk tolk, vad fans i logen när jag 
kom hit, det var, en bunt med 
överblommade tussilago, en volontär från Kopparbo och en hela hoper 
med konstiga scouter.
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