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Välkommen till det andra numret av Monärobladet. När det här numret skulle börja
produceras hade det inte kommit in ett enda skriftligt bidrag. Dock har redaktionen gått ut på
fältet och snappat upp en hel del kommentarer, främst från patrullscouter. Detta, och en hel del
annat smått och gott bjuds på i detta nummer. Håll till godo!
……Red

LEDARE
Har du funderat på vad som är viktigt under ett läger? Visst är det att alla ska trivas och ha skoj?
Ställer du dig frågan vad du kan göra för att uppnå detta, du som patrullmedlem i en patrull? Du
är ansvarig för att dina patrullkamrater ska trivas. För visst är det viktigaste inte att du har skoj,
utan att alla har det?
….. Niklas, Lägerchef Patrull

HÄNT I VECKAN, JUNIORSCOUT
Nästan alla lyckades faktiskt få på sina
lägermärken. Andra dagen för juniorscout bjöd
kanske inte på strålande solsken, dock en hel del
pyssel. Förutom att sy har Snabbisar och Gnagare
byggt portaler, staket och sovsäckställ på sina
områden, och även byggt en komplett
minigolfbana. Snyggt jobbat! På kvällen var det
gemensam aktivitet tillsammans med patrullscout.

DAGENS VINNARE:
ANTON!

HÄNT I VECKAN, PATRULLSCOUT
Scouter från Skogsmännen och Rovfåglarna har
idag fått besök av sina föräldrar, samtidigt som
årets Vattenfestival genomfördes. På festivalen
kunde man roa sig med saker som minigolf,
hinderbana, såpad stock, livlineboll, eldning och
kändiscraft. Bilden ovan nedan talar sitt tydliga
språk om vem som lyckades bäst. På kvällen slogs
varje patrull ihop med en juniorscoutpatrull, för att
göra en resa in i framtiden. Tyvärr visade det sig att
det inte fanns några scouter i framtiden, så man fick
ett styvt jobb med att förklara vad man sysslade
med. Raketerna som avfyrades med en cykelpump
var nog kvällens spektakuläraste händelse. I
morgon ska de prova att skjuta iväg en 20 liters
vattendunk.

Vinnare av både minigolf och 7-kamp

Kommentarer från patrullscout, 3 minuter innan tapto:
“Vad gör Thai & Erik ensamma i det lilla tältet på nätterna?”
“Helena i HÖ tror att hon är Elin i Fucking Åmål!”
“Dagens förälder är Pirkoo, mamma till Jonas i Falken”
“Dagens pajmarodör är Sofia”
VART ÄR
“Fel, dagens förälder är Antons morfar”
INSÄNDARNA
FRÅN
Uppmaning/önskan/order till patrullscouterna från deras ledare:
JUNIORSCOUTERNA?!
* Arbeta först, fritid sen!!!
*Se till att torka nästkommande elds ved vid den nuvarande elden!!!
*Skjortan ska sitta på när ledarna kommer för att äta!!!

Fenrisulven fängslas
Fenrisulven växer upp på Valhall, men efterhand märker gudarna att den är för farlig för att ha
gående lös. De fjättrar ulven med den starka kedjan Löding, men den håller inte. Inte heller
den andra kedjan Drome, dubbelt så stark som den förre, håller. Oden beslutar då att skicka
ner Heimdall med bud till dvärgarna Brokk och Sindre att smida den tåligaste kättingen i
världen. Medan Heimdall väntar på att kedjan skall bli klar får han se de mest underliga saker.
Dvärgarna bultar i luften, på tomma städ eller emot varandras släggor. När de är klara får
Heimdall se en tunn, liten tråd som han inte märkt, trots att han har både bättre syn och hörsel
än de andra gudarna.
Han återvänder med vargkopplet Gleipner i sin hand. Asarna tittar förundrat på tråden och
undrar hur ett så litet ting ska kunna stoppa den väldiga Fenrisulven. Tor sade klart och tydligt
att det inte skulle hålla. Aldrig om man drar i det. Idun tog lite diskret fram en nål och satte
sig bakom Tor. Hon blinkade till Freja som uppmärksammat vad hon gjort. Freja tog nystanet
och band det hårt i ett bordsben. Sedan lutade hon sig mot Tor och viskade något i hans öra.
Man får anta att det var något om jättar i farstun. Tor flög i vilket fall upp från stolen och
rusade iväg, men halvvägs blev det stopp. Han vände sig förvirrat om, men då han såg att
ingen höll i honom tog han sats igen. Med sig ut från Valhall släpade han det tyngsta bordet
med buller och slammer. Asarna gapskrattade och kände sig säkra på att kedjan skulle hålla.
Men för att binda ulven krävdes det också lite list. De kom fram till att den djärve Tyr som
under ulvens hela tid i Asgård matat och tagit hand om den skulle få uppdraget. Tyr började
med att ge den maten, sedan kliade han den bakom örat, och till sist kliar han den i munnen
som han gjorde när den ännu var liten. Ulven tycks slappna av och Tyr låter kättingen

långsamt glida ner över ulvens hals. Men plötsligt spänns linan till, Fenrisulven upptäcker att
han är fast och slår i sin vrede ihop käkarna. Tyr mister sin hand.

