
Ledaren  

Nu börjar även upptäckarlägret att dra i gång på ängarna och i skogen i 

Käringboda. Och igår så fick alla till slut märke och tröja för lägret. Så nu 

är det dags att dra igång på riktigt, eller det kanske är den tredje andan för 

Äventyrarscouterna. 

Jag minns inte om det var igår eller i förrgår som jag läste i detta blad på 

Franks sida om att gå en kvällspromenad. Och när jag var på väg upp till 

intendenturen nu när jag ska skriva detta så börjar jag att tänka lite närmare 

på hur vackert det är på natten. Jag tittar upp mot himmelen och ser den 

mörklila himmelen och de blinkande stjärnorna. 

Till en början kan man reflektera över vad man ser. Det är stora gasmoln 

som seglar runt i rymden och vi ser faktiskt bara ekon från historien. Det är 

nämligen så att ljus tar en viss tid på sig att färdas i rymden. Så det vi ser är 

vad som hände för flera tusentals år sedan. Jag tycker att det är ganska 

häftigt att tänka på. 

Jag tycker att alla ska ta en titt upp mot himmelen i morgon kväll och se 

om ni kan hitta Casiopeia, Karlavagnen och alla de andra stjärntecken vi 

övar på på scouterna. 

Er lägerchef  

Robin Engström      
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Någon följer Franks råd… 

 

 
REDAKTIONEN 

Whiskey Romeo, Romeo India, Charlie Hotel och November Romeo 



 
Varning för scouter! 

 

 
 
När dessa upptäckare är i farten är det bara att akta 

sig, försök inte ens stoppa dem… 
 
 

Redaktionens tips: Jiddra inte med The Meatballs och 
Gurkorna! 

 
Dagens Galning 

 

 
 

Glad sprätt som röjer hela dagarna och tackar 
aldrig nej till ett gott skratt!



Hört på ängarna 
 

 
Sean sover naken //The meatball 

 
Hörde att Lovisa och Theo hämtade en massa vatten 

ihop! Blink, blink //Anonym 
 

Är det ett triangeldrama mellan Jasmine, Alban och Alex, 
tro? Vem vill hon ha? Hihi! //Fnitter-flickorna 

 
YoYo och Sebbe = passar bra ihop. De är i köket och 

Sebbe är YoYo’s ”slav”! //KärleksDr! 
 
 
 

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 hjälp 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 

 
 

"Du Puh, vad är det första du tänker när 
du vaknar på morgonen?" frågade Nasse 
"Jag undrar vad jag får till frukost", sa 

Puh. 
"Vad tänker du Nasse?" 

"Jag undrar vad det skall hända för något 
roligt idag", svarade Nasse 

"Mmm", sa Puh tankfullt, "Det är samma 
sak". 
 
 

 

 
Indianhövdingens väder 
Ugh! Du kommer bli blöt, ugh! 

 


