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I dag har det kommit in väldigt mycket insändare.. Fortsätt i den takten för jag vet att det
finns mer att hämta…. / Red

LEDARE
Klockan är 01:30 på natten och alla ledare ligger och sover. Ingen har skrivit
dagens ledare. Jag är ju ingen ledare, men får skriva i alla fall. Jag tycker att
lägret har funkat bra hittills, vi har haft tur med vädret och allt har flutit på
ganska bra. Jag har varit här på Monäro ända sen lägrets början och har varit
med om en del saker, det mesta positivt. Jag har lärt känna ganska många
patrullscouter under min första vecka som intendent och det är jag glad över, för det är
trevliga prickar och andra veckan är jag hos junior som assistent, efter som att jag egentligen
hör hemma på Snabbfötterna.. / Rickard, junior assistent

HÄNT I VECKAN, JUNIORSCOUT
Juniorerna började morgonen med en
woodcraft övning, där de samlade blommor
och tejpade upp dom på ett plakat. Efter
lunch startade dom fem-kampen med
nyckelhinderbana, woodcraft, sjömaning
och scoutteknik först i mål. En gren återstår.
Det blev ganska mycket tid över så vi
klämde in lite brännboll och bad. Igår var
även lite föräldrar på besök. På kvällen var
det brokväll med patrullscout.

HÄNT I VECKAN, PATRULLSCOUT
Patrullscouterna började gårdagen med ännu en
orientering. Många tyckte det var jobbigt att behöva
orientera två gånger, men den första var ju inte så
jobbig. Efter lunch begav dom sig till metropolen
Malmköping där de inhandlade dagens festmiddag.
Efter röjet på Vivo var det tänkt att de skulle gå på
museum men muséet visade sig vara stängt så
istället åkte patrullscouterna hem. På kvällen
umgicks dom men juniorerna och dom äldre gick
och pratade med seniorerna.

Eftersom att det är så mycket kärleksskvaller,
kanske nån kan behöva lite hjälp…
Om skönhet skulle mätas i sekunder,
skulle du vara minst en timme.
Rosor är röda, violer är blå.
Smultron är söta och du lika så

Skvaller hittar du på nästa sida

Peter spanar på patrullscouttjejerna.
Var på er vakt……
Han har även spanat in Sofia, som
verkar vara ett hett byte….

/ GB-Gubbens morbror

Patrullscout
Anders har dumpat Sofia för Gabbi.
Han säger att Gabbi har allt och Sofia inget.
Men Sofia har ju förstås alltid vänstrat med Rickard (Trötter).
Sofia hälsar att Gabbi kan förvänta sig en påhälsning under någon av de närmsta nätterna.
PS. Efter ”uppgörelsen” mellan Gabbi och Sofia beslutade Sofia att dra fram madrasserna.
DS……
Rickard säger att Sofia är hans ros och Gabbia hans ogräs.
När Anders var och åt middag hos Urven försökte han hela tiden sno en alkoholhaltig cider.
/ Henke, Anton och Mårten..
Det ryktas även att Anders mutat redaktionen för att detta inte skulle komma med, men det
stämmer inte. / Red
Anton kanske har en chans på Sofia nu när Anders har lämnat henne. / E+E
Lill Jonas i örnen säger:
- Jag blir hungrig när jag ser tjejer arbeta.
- Tjejer sminkar sig bara och är rädda för killbaciller

och……
/ hört hos patrullscout

Det verkar som om det blomstrar kärlek mellan Elin R och Jonas i Falken och Erik försöker
flörta in sig hos Helena.
Fridrik i Havsörnen har väldig konstiga begär. Igår under mötet med seniorerna satt han och
luktade i sina gummistövlar hela tiden. Sen skrattade han och det gick inte att få stopp på
honom. Han största dröm var också att han skulle få bygga ett eget dass. / Red

Juniorscout
Sluta springa över staketen!!! Andvänd portalerna!!! / En som är lite sur
Vem är det som smörar för Bävern så mycket? Svar önskas… / Patrullen Bävern
PS. Svara helst
DS…..
Ludvig i Gnagarna trodde att Nordan var en hund eller nått i går vid lunch tid , så hand band
honom i ett koppel… /En snokare
Myggrekord i sommar!! Över 22st myggbett på fötterna, coolt!! / Hälsningar den med 22st
myggbett på fötterna.
PS. Jag har 4 myggbett på vänstra stortån.
DS….
Eh… Får scouterna skriva ”Ledaren” eller är det bara ledare och assistenter som får det?
/En med lite slarvig handstil
Svar till ”En med slarvig handstil” Tyvärr är det bara ledare och assistenter som får skriva
”Ledaren”, men du är välkommen att skicka in fler insändare.. / Red

