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LEDARE
Förra veckan var det tio år sedan Gulfkriget utbröt. Jag kom ihåg att jag satt och packade min
ryggsäck för att åka till Vässarö på juniorscoutläger, när Rapport la in en extrasändning i TV om
detta. Ett par år senare var jag på patrullscoutläger, och när jag kommer hem har ett JAS-plan
störtat på Långholmen. Året efter är jag på Ånhammar, och spionen Stig Bergling passar på att
återvända till Sverige. Vad kommer att hända i år? Kommer vi i framtiden överhuvudtaget våga

åka på sommarläger? Det är dags för förbund och distrikt att agera. ….. Peter, Jsc

Klart sötaste pojkarna går i Bävern!! / Rökfri singel

Sluta mobba buschen! Ni i stan är inte alltid så bra.
I alla fall inte på att kramas! /Bredäng

Fiskpinnarna torskade!  /SKM

Sassa verkar ha svårt att bestämma sig. Blir det Thai och hans leende eller Mårten med sina
skor? Vi väntar med spänning / Pararapapas

Nu börjar det röra på sig! Till det här numret har det kommit en hel del bidrag, dock ingen
ledare. Därför blir redaktörens ruta inte längre än så här, för det är just redaktören som skrivit
dagens ledare. ……Red

HÄNT I VECKAN, JUNIORSCOUT
Med hjälp av de artiklar som tidigare
publicerats i Monärobladet, gav sig
juniorscouterna idag in i Asagudarnas land.
Det som inträffat var att Tor blivit av med
sin åskhammare Mjölner, och nu behövde
han hjälp med att få tillbaka den. Det blev
en lång vandring, där man träffade på den
ena och den andra. Efter hemkomsten till
byn, gällde det att slutgilltigen få tillbaka
Mjölner.  Det blev en hård strid mot den
onde Loke och jättarna, men till slut kunde
Tor ändå få sin älskade hammare.

HÄNT I VECKAN, PATRULLSCOUT
Det har hittills varit så att det under denna rubrik
stått mest om patrullscout. Det blir det ändring på
nu. Idag har patrullscouterna haft en del av sin 5-
kamp. Hur det har gått har redaktionen ingen aning
om.

Dagens frågor:
*Vad gjorde uppställnings-klockan i
Utterns matkällare?
*Vad gjorde GB-gubben vid
uppställningsplatsen?
*Varför bjöd Anders på varm choklad
vid morgonuppställningen? Var det för
att var ”go” eller har han något skumt
på gång?

/GB-gubben



Sassa är kär i Thai
Thai är kär i Jenny
Jenny är kär i Henrik
Henrik är kär i Emma
Emma är kär i Erik L
Erik L är kär i Helena
Helena är kär i Mårten
Mårten är kär i Nicole
Nicole är kär i Fredrik N
Fredrik N är kär i Elin H
Elin H är kär i Anton
Anton är kär i Sara W
Sara W är kär i Erik P
Erik P är kär i Sassa

Från E+E+S

Erik i Haren trillade under förrgårdagen i ån i försöket att stajla för de snygga brudarna i
Vesslan. Blev kanske inte riktigt som han tänkt sig men nog gjorde han  intryck i alla fall.
/N&M

Mörkrets nattorientering!

Under natten orienterade patrullscouterna genom våta marker och snåriga buskar.  Trots djupa
träsk, hala bergsknallar och andra svårigheter klarade de flesta strapatserna mycket bra.
Eftersom vi gick upp klockan ett var det inte konstigt att alla var sömniga och halvsov hela
orienteringen.  Det skulle inte vara förvånande ifall någon inte skulle komma ihåg att de var
uppe över huvud taget.

Ledarna, Psc

Orienteringsresultat
Erik och Thai 28:32:00
Jonas och Martin 31:27:00
Anton och Danne 31:54:00
2 gånger Elin 34:16:00
Robert och H.C. 35:56:00
Nahom och Fredrik 42:12:00
Gustav och Jonas 42:18:00
Henrik och Mårten 45:28:00
Erik och Fredrik 47:15:00
Rikard och Robin 52:35:00
Elli och Elin 56:32:00
Sara, Nicole och Helena Utgått
Lina och Jenny Utgått

Från ledarbyn ryktas det att Trötter brukar ringa
Heta Linjen och att två patrullscouter idag fick
lära sig att Benkes bil klarar minst 130 km/h.


