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Ledaren
Tisdag den 28 juni 2011

Gårdagen bjöd på härligt väder, käcka scouter som mötte svårigheter med gott humör när de skulle 
bygga karusell, matbord, portal och blev uppvaktade av både skratt- och diskmåsar…

Men hur gick det med att dricka vatten, använda solkräm, inte tappa skräp eller mat på marken?

Det är viktigt att skydda sig mot solen och dricka massor med vatten för att vi skall orka ha kul! 
Lika viktigt är det att inte sprida skräp eller mat omkring oss som måsarna söker efter.

En scout visar hänsyn och är en god kamrat, och då retas vi inte med varandra eller kallar varandra 
för öknamn! SLUTA genast upp med dessa ovanor!!

Idag kommer Vässarö att invaderas av ett 30-tal fyrbenta, ulliga varelser. Dessa kommer att  vara på 
markerna mellan djuphamn och båthuset. Kanske kommer vi att höra något av dem och kanske 
inte…..

Väder
Tisdag den 28 juni

Tid Varsel Temp. Nedbør Vind

kl 0–6  14° 0 mm  Svak vind, 3 m/s fra sør

kl 6–12  13° 0 mm  Flau vind, 2 m/s fra 
sørvest

kl 12–18  15° 0 mm  Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst

kl 18–24  16° 0 mm  Laber bris, 6 m/s fra sørøst 



   Tummas Hörna
 Hej på er Sötnosar!
 Det har varit toppenväder här på Vässarö
 idag! Ni gulliga scouter får inte glömma att
 skydda er med solkräm och dricka mycket
 vatten! <3 KRAM! //Tumma

Rätt svar på gårdagens rebus

Rebus

Rätt svar inlämnat av: Pontus Mattson (PPs son) Rödbyxan

Dagens DÅLIGA (!!!) Felöversättning

Ladysucker = Dammsugare



Dagens Bild

Deutch für Reingefallene

Knüllerprize = Bästa priset

Ich habe einen grosse bratwurst in mein lederhosen =

Jag har en stor kryddad korv i mina läderbyxor

Zoltes du ihn in den kuhlschrank verwaren? =

Borde du inte förvara den i kylskåpet?



Dagens djur

Diskmås

Latin: Underart till fiskmåsar (Larus canus) och fulständigt namn är 
Larus canus yesus

Typiska kännetäcken: Lätt att förväxla med övriga fiskmåsar men hittas 
endast i direkt anslutning till matrester och diskvatten.

Finnes: Framförallt på ängar i närheten av folksamlingar som sprider 
matrester omkring sig.

Äter: Omnivor som livnär sig på allt vad människor tappar eller glömmer 
på backen. I vissa fall kan diskmåsen även gå till anfall och livnära sig på 
mat som inte ännu ratats av människor. 

Läte:IIIIIHAAAAAA!

Häckar: Framförallt på Vässarö i roslagens skärgård. 



Läger-sporten

Efter kvällens lägerbål och flagghalning, så bevittnade sportredaktionen på Läger-
Ferdinand ett temperamentsfullt, men meningslöst, spelande av kortspelet ”Spank 
the monkey”.

(Jag vet att detta inte är någon sport, men i brist på annan sportslig verksamhet så 
får detta duga).  

Det blev ett en tuff mach mellan Tysken, Jojje, Theo och Kotten, Tysken går ut hårt 
med en ”flaggstång som han förstärkte med rost”. Theo kontrar med en ”industrirobot 
förstärkt med banderoller”, Jojje slänger ut en ”Skylift” och attackerar Tysken med en 
”flock med fiskmåsar”, som försvarar sig med en ”wokpanna. Attacken misslyckas 
och ”flaggstången” rasar. Kotten går på med en ”flakmoppe” och atakerar Theos 
”Industrirobot” med en ”blåslampa”, då Kotten svara med en ”polisraid” som gör att 
alla illegala kort försvinner. Jojje slänger på ett ”dinosaurieskelett” kommer upp i höjd 
med apan slår en 7:a och lämnar spelplanen segrande med en ”Smiskad apa” i 
släptåg.

Dagens intervju
Läger Ferdinand hittade av en slump en glad äventyrartjej och 
ställde några intressanta frågor:

Hej! Exklusivt för LF, kan få en liten intervju?
-Ja
Bra! Har du varit på Vässarö tidigare?
-Ja
 Det går lite romansrykten om dig och Kåb, några kommentarer om det?
-ja, men det är inget mellan oss, jag är bara ute efter hans sovsäck
Vad ser du mest fram emot på lägret?
-Jag vet inte… att småbarnen inte är så jobbiga.
 Vem tycker du är snyggaste killen på lägret?
-oj! Jag vet inte vad alla heter…
Har du något favvo-dass?
-Nej!
Vad gillar du maten?
-Den är god.
Har du någon favvo-frukt du vill äta till mellis?
-Apelsin eller äpple. 
Är det sant att du ännu inte hoppat?
-ja, jag har inte hoppat.
Något du hoppas göra?
-Ja, jag ska hoppa men jag vet inte om jag kommer lyckas.
Vilket är bästa tältet?
-Vårt!
Någon mat du inte hoppas att få se på tallriken under Smile?
-Gulash…
Tack så mycket! 



Håll utkik efter Lägerferdinand, Din egen elektriska konservöppnare under strömavbrottet!



Lägerekonomi
Intervju med en tuggande upptäckarscout utanför markan.

Hej! Lägerferdinand här! Har du några kommentarer om markans godisutbud?
-(chomp) mmm… tugg… smask… ähm… tugg…
Ja…! Så vad anser du om öppetiderna då?
-…tugg… svälj… host! Ja alltså (chomp)… tugg… smask…
Skulle du kunna sluta äta godis och svara på mina frågor ett litet tag?
-…smask… tugg… tugg.. eh… nä! Tugg… tugg…

Vässarö: En ekonomisk 
analys.

Markan hade idag öppet ifrån kl.18 
och en strid ström av kunder köade 
tålmodigt för att få köpa av alla läckerheterna.

Det ekonomiska läget på lägret bedöms vara gott och 
konsumtionen förväntas ligga på en bra nivå.

Analytiker varnar dock för att den rådande väderleken på sikt 
kan leda till brist på framför allt glass, läsk och bubbliz.

För intressenter på textilmarknaden(främst då Fredrik) kan det 
vara värt att notera att fåren kommer levereras till hagarna 
på Vässarö.
Närvaron av dessa bräkande ullfabriker torde leda till att 
priserna på rå-ull lokalt kan sjunka.    



  

+

Dagens rebus

Läs och lös sedan rebusen, lämna in ditt svar på en 
lapp i den gröna lådan, märk lappen med ditt namn.
Fina priser utlovas till vinnande bidrag!



Det ryktas att…
… Kompisdassa är kul!

… Alla sitter roligt här sagornd läses upp.

… Det rycktas att Felix är Lra på att göra totenpolar.

… Jojje inte har underkläder under kilten! OMG!

… Jr kilbrna tycker att en tjejtopp ser ut som kalsonger med hänyslän.

… Dessa kalsonger hänger utanför tält 3.

… Det finns protestgrupper mot gröt! Helt otroligt! 

… Lägerledningen planerar att ingripa mot dessa protestgrupper.

… Smile är ett bra läger.

… Godis är popiz.

… Sandra vill ha en fladermus.

… 50% av familjen lejnetovs är på lägret.

… Redaktionen inte rätstavar rykten…

… Det är man för lata och obegåvade för.

… Bianca är bra på att rita apor.

… Tysken fotar DISKmåsar.

… Det rychtas om att Hampus tycker det är skit kul adt gå på toa.

… Johan Holm får skroppen uppäten av hajar.

… Det finns hajar där vi badar.

… Lhipsäv gott.

… Redaktionen rättstavar verkligen inga rykten!

… Det inte är lördag :(

… Natascha stavas mud sch…

… Vilma dansar konstigt.

… Jojje tar bilder till tidningen.

… Det kommer mera gröt :)



… kitija är ingen mes.

… Felix hittade karsohgr med hängslen på marken.

… Natascha har 4/8 skor i cirkus 2.

… Det är Chicken surprise varje dag.

… Rebecka kan låta som en apa.

… Det är ingen skillnad på macken och kiosk!

… Elin har godis.

… En viss person har skrivit väldigt många rykten till denna redaktion.

… Tjejerva i td’lt 6 samlar på döda my6r.

… Samuel vill ha flera rykten om sig.

… Alla rykten är osaning!

… Portalen rockar! (om den blir klar)

… Stinksockan har dålig kvalitet!

… Tysken har ingen liv.

… Jnligg är bäst på stinkstokan.

… Erik rapar högt och mycket.

… Niklas soptar i maten.

… Vi ser upp till Tess.

… Hon är ju så otroligt lång. (red.amn.)

… Johan ho har brottats med nortons pappa när dom var jnaio6scouter. 
(varje möte)

… Stefan har regnbågsfärgade hängslen. 

… Om man är dum år man en puss av Stefan.

… Jojjes sporkar har förökat sig.

… Jojje blir sur om man snor hans replik: gröt är GOTT!

… Tjejerna i txix 6samlav på döda insekter.

… Gröt är äkligt.



… Jojje har kilt.

… Det vycktuls att julia h skriver många ryckten.

… Att den blå flaskan är fast i theas mun.

… Att dem ändra frågorna i intervjun när dom trycker tidningen.

… Att ryktet ovan är synnerligen falskt.

… Julian vill skriva ryckten men nu gör jag det!

… Johan Holm läser sagor.

… Tält 7 är enorma godisgrisar och hatar att städa.

… Detta torde även gälla resten av lägret.  

… Läger tiningen gör om intervjuver.

… Intervjuerna är bluff, precis som ryktena

… Sophia är Bobs flickvän och kallas därför Bobs flickvän.

… Kåb ohelgade ekohuset med en okänd programare i natt.

… Anna påstår att det är paddor i tälten.

… Fäskmåsarna äter Nataschas skor.

… Erik har siktat en måsusrattus på lägret.

… Gerald pratar om lavenemang.

… Jojje kommer igen…
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