
Dagens ledare 
Nytt blod! Nu är vi alla här och i går var vi även några extra ledare som de 
två vice kårordföranden,en gammal scout(och hennes pojkvän) som gick i 
samma patrull som jag och Alex, och till sist men inte minst Konstantin som 
har varit ledare för de ledare som är mellan 19-27 år gamla. Men detta var 
några som var lite äldre, men nu tänkte jag ta upp det som hände igår så att 
jag inte kunde skriva denna ledare. Det kommer massor med nya 
upptäckarscouter till lägret med nya idér.  
När är det man ska gå upp på morgonen? Hur mycket går det att bada? Går 
det att ha ett matbord utan soltak i stekande sol?  
Någonting som jag tycker är viktigt nu är att vi kan lära av varandra, hur långt 
går patrullscouter på en hajk? Hur kokar man gröt över öppen eld? När får 
äventyrsscouter gå och lägga sig? Hur långt in i skogen fick äventyrarna plocka 
sina slanor?  
Jag tänkte nu ta tillfället i akt att prata lite om vad som har hänt och vad som 
kommer att hända i framtiden lite som gårdagens lägerbål speglade. När jag var 
upptäckarscouter eller juniorscout som det hette då så var jag ute på Ånhammar 
ett lägerområde som är lite speciellt för oss. Kåren har ett ganska nära 
förhållande med ägaren som även är hedersmedlem i kåren. Och vi brukar vara 
där under jubileum vilket det är nästa år. Mitt minne spelar rum inte under ett 
jubileums läger utom när jag var andraårs upptäckarscouter då vi hade ett 
moment som vi antagligen kommer ha nästa år också olympiaddagen. En dag 
då alla de olika grenarna samlas i kåren och utkämpar olika tävlingar. Jag 
minns hur jag stod där och skulle skjuta pilbåge och förvånar mig själv med att 
skjuta pilbåge och träffade mitt i prick. Eller när äventyrarscouterna slog ner 
varandra från en såpad stock. Eller när vi surfade i en snitslad bana på en 
konstruktion av slanor på gräsmattan genom att resten av patrullen lyfte en upp 
från marken. 
Jag hoppas att ni har lika starka minnen som jag har om 15år efter idag. 
 
Er lägerchef  
 
Robin Engström 
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Fredspipa? 

 
REDAKTIONEN 

Whiskey Romeo, Alfa Oscar 

 



Varning för köket! 
 

 
 
Finns inga ord som kan beskriva redaktionens rädsla… 

 
 

Redaktionens tips: Mucka inte med köket. 
 

 
 

Dagens Spion 
 

 
Den här lilla filuren blev tagen med handen i kakburken 
när han spionerade på ledarbyn så håll koll mot skogen, 

den här spelevinken ser det mesta! 



Hört på ängarna 
 

 
Alfa Alfa glömde tydligen ställa tillbaka skvallerlådan så 

redaktion har brist på smaskigt skvaller //RED 
 

Det ryktas om att iii har hamnat på en ovänlig shitlist 
//IngetNamnTaget  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du hört nåt, sett nått, känt nåt? 
Berätta för oss! 

Skriv ert skvaller på en lapp och stoppa den i lådan utanför 
ledarbyn. 

 

Fråga Frank! 
Hej Frank! Jag är en pojke på 12 jordsnurr. Jag gillar en tjej och jag 
tror att hon gillar mig men problemet är att jag inte vet hur man kysser 
någon. Jag har googlat men jag fattar inte! Snälla hälp mig! /<33333 

 

 

 

 

Tjena <33333! Jo så här är det va! Att för att kyssa någon så måste man 

först och främst ha en bra plats. En bra plats är till exempel 

vattenpumpen(väldigt romantiskt däruppe). Så bjud med damen upp till 

pumpen väl där så är mitt förslag att du lägger in en stöt. Tänk inte för 

mycket på hur och vad du ska göra du kommer märka när tiden är inne 

inget att oroa dig över. 

 

 

Spåkvinnans visdomsord 
Örnen: När järnhästen är i rullning är den 

svår att stoppa, ramla inte av! 



 
Räven: Gör något idag, som ditt framtida jag kommer att tacka dig för.  
Duvhöken: Inget väger tyngre än silver, 

fundera över detta. 
 

Uttern: Prestation är att göra saker och ting 
rätt. Effektivitet är att göra rätt saker och 

ting. 
 

 
 

Indianhövdingens väder 
Ugh! Sol, moln och vilddjur ugh! 

 


