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Lägergeneralen tar ledningen 
 
Mina scoutvänner, lägret är nu nästan över och allt som 
återstår är att riva tälten och packa oss hem igen… Hem. 
Det låter bekant men ändå främmande. Det kommer en ny tid 
med nya dagar, arbeten, skola och scoutmöten. Men vill vi 
verkligen åka hem igen? Har vi det inte bra här med 
varandra? Under den här lägerveckan som gått har jag 
verkligen känt att vi är en enda som stor familj.  
Jag har verkligen trivts med er alla. 
Men vad med själva lägret då? Namnet? Search 2010? Vad har 
vi hittat egentligen? Hittade vi den gemenskap vi alltid 
känt att vi haft? Hittade vi engagemang? Vi hittade i alla 
fall de zombie-tokiga krusbärssoda-scouterna, det är något 
som är säkert. Skönare typer får man leta efter. 
 
Nu, mina kära vänner, är detta sökande slut och vår 
lägersaga är över. Det kommer andra sagor och andra läger 
men det här lägret är nu slut. Scout out! 
 
Var redo. 
 
Lägergeneralen 

 
Tummas Hörna                      (Joey’s Parentes) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glöm inte att fiska upp dina bestick 
ifrån slaskgropen.  
 
Yo!  
// 
Joey 

 
Hej sötisar! 
Tack för det här lägret! 
Hoppas ni har haft lika trevlig 
som jag har. Nu ska jag hem och 
ta mig ett välbehövligt bad. 
Ta en liten titt i upphittat lådan 
och undvik regn!   
Kram  // Tumma 



Det ryktas att… 
… Träkvista gillar krusbärssoda. 

… Sarah, Tess, Amanda och Adela stryper sig själva. 

… Ida och Jocke myser i hemlighet. 

… Träkvista har ett förhållande med Krusboda. 

… Krusbärssoda är ett annat namn på Krusboda. 

… Skrivis är död, länge leve Skrivis. 

… Kitja hade Kul i Kåbs såvsäk. 

… Näbbmusen i toaletten är bajsig. 

… Krusbären har åkt hem. 

… Småfolk är en storsork. 

… Kopparbo är världens plejs. 

… Tumma dyrkas, och även Joey 

… Tysken är från Tyskland. 

… Det är Jojje också, dåra. 

… Theo är en binekemask. 

… Ian har en kamel. 

… Snart är det slut på rykten på detta läger. 

… Att kapten Skjutnödig synts på lägret. 

… Att GRÖT ÄR GOTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

… Lägerbål är trevligt. 

… Jojje ljuger ihop rykten. 

… Ians fötter luktar falukorv. 

… David fick en trevlig överraskning i natt. 

… Slaskgroppen är nästan full, Och Theo ska tömma den under natten utrustad med theosked och en 
flaska ketchup och grillkrydda. 

… Skrivis är död, men hans sida kommer idag att ersättas av pennis. 



Dagens ordrebus

Lista ut svaret vi söker efter i ordrebusen, lämna in ditt svar muntligt till ledaren på bussen 
hem, märkt med ditt namn. På ledarsamlingen utser vi en vinnare som får äran i pris.

Idag söker vi efter en :

Förr + Björnbusarna + består meningar av + alla oss tillsammans + T + 
talade + R

Rätt svar till gårdagens rebus: Motsatsen till Gran-ut
Var: Tall + In = Tallin

Vinnare av ordrebusen är Amanda, Havsörnen; Adela, Havsörnen; Bianca, Hajarna

Dagens Engelska ordrebus
Lista ut svaret vi söker efter i ordrebusen, lämna in ditt svar muntligt till ledaren på bussen 
hem, märkt med ditt namn. På ledarsamlingen utser vi en vinnare som får äran i pris.

Idag söker vi efter en stad:

@ + Farmer

Rätt svar till gårdagens rebus: Give Things
Var: Geting

Vinnare av ordrebusen är Amanda, Havsörnen och Tobias Å, Fullriggaren

Dagens Dåliga Ordvitsar
-Katt åt dörrhandtag, fick tarmvred
-Det var två getingar och en stack

-Katt åt elskåp, blev proppmätt
-Det var två myror och en stack

-Det var två telefoner som var ute och gick i snön, en fick fryslagg
-Katt åt elvisp, blev rörd

-Det var två blinda yxor och en såg
-Hund åt berg, fick fjäll 



Gissa Scouten

Dagens felaktiga och sämst översatta ordspråk
”Ont krut förgås ej så lätt”, från tyskans ”Unkraut ferget sich nicht so 

licht” vilket skulle korrekt översättas till ”Ogräs förgås ej så lätt”

Dagens dåliga Ubåtsskämt
-Hur sänker man en norsk ubåt? Man simmar ned och knackar på!

-Hur sänker man en norsk ubåt igen? Man simmar ned och då öppnar de och 
säger ”det där går vi inte på igen”

-Hur sänker man en dansk ubåt? Man simmar ned och knackar på och då 
öppnar de och säger ”Vi är inte lika dumma som norrmännen!”

-Hur sänker man en ryskt ubåt? Man häller en flaska Smirnov i vattnet och då 
öppnar de för att dricka.

-Hur sänker man en fransk ubåt? Man skickar ned en hummer med en flaska 
vin att knacka på.

-Hur sänker man en Polsk ubåt? Man öppnar ventilen till stenkolslagret!

Dagens citat
”Holger Halleluja!”



Dagens Skämt
Det var två äpplen, men en fruktade för sitt liv!

-Det var två turkar och en fez!
-Det var två plåtar, men en drog en repa.

-Det var två munkar, men en pös!
-Det var två knän, men en led!

-Katt åt biljett, åkte dit!
-Hund åt skrivarpatron, fick bläckout!

-Fågel åt stegräknare, fick foten!
-Bläckfisk åt stol, blev bordlagd!

-Det var två pumpar, men en sög!
-Det var två vinschar, men en drog! 

-Det var två pacifister, men en var tillfreds.

Dagens Gulliga djur



Arvin – Smurftronen. Del 42,1 sista halvan. 
 
Kära Läsare. 
I förra numret berättades om ”Dolgersekten” en mystisk sekt som drar runt 
i universum och ställer till elände. 
Vi vill beklaga att detta överhuvudtaget skrevs och om det kan vara till tröst 
så har de ansvariga för skapandet av följetången blivit avskedade för sin 
inkompetens. Och inte bara avskedade utan misshandlade också. Ganska 
grovt misshandlade dessutom. Faktum är de flesta dog av sina skador. 
Och de som överlevde pressades genom ett finmaskigt nät och maldes ned 
till ett fint rosa pulver. 
 
Men nu tillbaka till Arvin och den rafflande upplösningen… 
 
”…Arvins båda hjärtan bankade som av en cüber-laddad-turbo-sparv. 
Det som jagade honom kom närmare då plötsligt kände Arvin en underlig 
känsla inom sig. Det gick ett bisarrt ögonblick innan han insåg att det var 
mod. Rent mod. 
Arvin vände sig om uppfylld av det underliga modet. 
Genast fick syn på vad det var som jagade honom. Det som hade förföljt 
honom genom hela följetången var en… en… en… Tång? Ja en tång! 
Den hade käftar som en tång och skaft som en tång. Det var så vidrigt och 
Arvin kände att han inte skulle vilja ta i den äckliga förföljande följetången 
ens med en tång.   
Ögonblicket senare fick han en massa blöt tång i ansiktet och med det 
avslutades följetången. Eftersom det inte fanns någon efterföljande följetång 
längre så måste nog också följetången ta slut eftersom det inte finns någon 
efterföljande tång som kan…” 
 
Kära läsare. Tyvärr måste vi meddela att de nya ansvariga för följetången 
också har avskedats pga. Grav inkompetens. För säkerhetsskull har även 
redaktören zombiefierats. 
 
Vi ber om ursäkt för alla olägenheter och att ni överhuvudtaget tvingats läsa 
denna smörja samt för eventuellt psykiskt lidande ni kan ha utsatts för när ni 
läste föjletången. 
 (ps. Läs gärna artikels skriven av ’Skrivis’ ersättare ’Pennis’)  
      



Scouter överger lägerområde. 
 

Idag är dagen, då Träkvista sjöscoutkår överger lägerängarna vid Kopparbo.  

Många har redan plockat ihop sina tält och packat sina packningar. Spisen har slocknat i köket och 
snart faller flaggstången med flaggan i topp. 

Krusbärssoda scoutkår kastade in handuken redan i går, fegisar. Nu är det bara vi kvar, men inte så 
länge till. 

HA ETT BRA  LIV!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill tacka våran Rumänske vän 

Wall‐E för fina guidningar och 

andra trevliga scoutaktivititer. 

Må vi minnas dig för evigt 



Tack Kopparbo, för denna vecka! På återseende!


	Det ryktas att.pdf
	Det ryktas att…

	Scouter överger lägerområde.pdf
	Scouter överger lägerområde.


