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Ledaren
ÄNTLIGEN. Nu har lägret äntligen börjat. Dagens tältresning och köksbygge har gått 
kalasbra. Som ledare är jag riktigt imponerad, (Imorgon läs idag, red anm.) är det fortsatt 
lägerbygge, vi ska bygga bord att sitta vid. En portal som visar vart vi bor, och vilka vi är. 
Nu när det är så fint väder så rekommenderar ledaren att ni bör dricka mycket, och att ni 
använder solskyddsfaktor så att ni inte bränner er i den fina solen. Glöm inte att bada också. 
Det är riktigt skönt i vatten, Jag lovar (host, host).
Glöm inte att tvätta händerna före toalettbesöket. BPVM rekommenderar.
Det är gott med gröt tycker ledaren, så att jag anser att alla skall och bör äta gröt till frukost så 
att ni orkar med allt program som kommer att ske.
Väl mött till en ny lägerdag

Ledaren  

Välkommen till Smile 2011!!!
Hej och välkomna alla glada Träkvistascouter önskar alla vi glada som tillbringat en underbar 
midsommar här på Vässarö!
När nu en härligt, solig vecka med många leenden tar sin början så vill jag passa på att säga: 
MATA INTE MYGGEN!!!
Kom ihåg att det är skönt och nyttigt att besöka dassen!
Och sist men absolut viktigast är drick, drick och drick mycket vatten! (I synnerhet om det är 
varmt!)
Eftersom detta nummer gick i tryck före er avresa, så saknar vi era bidrag i detta nummer, 
därför så vill vi ha era bidrag inlämnade i den gröna lådan! ALLA bidrag är välkomna, rykten, 
roliga historier, hälsa någon eller andra kåserier.

Redaktör Erik



Dagens intervju!
Varje dag intervjuar Lägerferdinand en slumpvis utvald scout om läget på Lägret.

(LF)- Hej svejs! LägerFerdinand här! Vad heter du?
- Carro
-Har du något att säga om fiskmåsarna här på lägret?
-Ja, att alla är så otroligt snälla!
-Har du någonsin blivit biten av en seg petunia? 
-Ja, konfirmationen förra året på konfekten
-Är det verkligen möjligt? Är inte petunior fredliga växter?
-Jag har inte den blekaste aning
-Om du skulle flytta in i någon byggnad på ön, vilken skulle det vara?
-Ja, jag tycker om dassen på Tunet, där det var packman-lock förr.
- Skadade du inte dig här om dagen på klätterväggen?
-Jo personen som ”säkrade” mig ville jävlas och släppte mig, sen släppte 
han igen och jag slog revbenen i ett grepp.
- Var det någon där som slafsade i sig en fiskgratäng under tiden? 
-Personen som säkrade, Putte
- Jag antar att du vill dela sovsäck med fiskgratängen?
-Som in i stallet!
- Brukar du ofta hångla med krokofanter vid hoppklipporna?
-Nej men jag gjorde förut.
-Varför det?
-För att träkvista är så otroligt awesome!
- Men hur trivs du med alla scouter på Vässarön då?
- Jo, det är ganska bra, kunde vart mera laktosintolerans bara.
- Du var ju med på Solna scoutkårs läger förra veckan, Vem var roligast i den kåren?
-Min mamma
- Du har ju inga vettiga svar! Varför ställer du upp på den här intervjun egentligen? 
-Därför att det är roligt att skriva i tidningen och läsa det sen.
- Vill du hälsa till någon speciell? (och varför?)
- Ja till Tumma, hon har vaktat mig så jag inte blivit uppäten av monster 
under nätterna.
- Det ryktas att någon oavsiktligt kommer sabotera vädret under Smile 2011, är det du 
kanske?
- Svårt att säga med tanke på att jag är jag, en riktig mini-klant!
- Är det sant att du hällt gröt i din EGEN sovsäck?!
- Jo, skulle mycket väl kunna vara så, rapporterar mer om det senare. 

Tack då! Ha det så trevligt på Smile!



Väder
Söndagen 26/6

Tid Varsel Temp. Nedbør Vind

kl 00–06  12° 0 mm Flau vind, 2 m/s fra sørvest 

kl 06–12  13° 0 mm Lett bris, 4 m/s fra nordvest 

kl 12–18  14° 0 mm Lett bris, 5 m/s fra nord 

kl 18–24  14° 0 mm Flau vind, 1 m/s fra sørøst

Dagens citat:
Yttrat av Kåb i Bastun 02:37:42

”Om du suger på den, på det där viset, så får du inte ut så mycket av den”

Det ryktas att...
...Tysken glömt istret hemma i Träsket!
...det kommer mer scouter till Vässarö!
...Johnssons risodling behöver vattnas!
...flugor äter gamla fötter.
...Anna och Matte snott chefens tält!! (RoffeBoffe?)
...Jojje har glömt glitterfracken (aka discokulan) hemma!
...det bara finns paddor på Vässarö.
...Carro häller gröt i sin egen sovsäck!
...det är fåglar i Anna och Mattes tält.
...Anna inbillar sig saker!
...midsommarstången är schnee!
...det redan finns scouter på Vässarö!
...Sparris har en episk bula!!
...Anna ska plantera in grodor för att ta kål på myggen.
...redaktionen börjar få slut på rykten!
...Bella och Erik höll på att missa båten!
...gröt är gott!!!
...den som läser detta är en idiot!!!
...Anna ser FORTFARANDE fåglar i tältet!
...Anna vill sova med en webbkamera!
...Anna antagligen har fått solsting...
...Ante kommer sova inomhus vid dåligt väder(dassen? Soprummet?)
...Redaktionen vill ha rykten som INTE handlar om Anna.
...Smile blir ett trevligt läger!!!!!


