
Dagens Matsedel 
Frukost   -  Det vanliga 
Lunch     - Pytt i Panna 
Middag   -  Spagetti och Köttfärssås 

Dagens Visdomsord 
Det är aldrig för sent att ge upp. 
 

 // Dystergöken 

Vilka var det härliga herrarna som 
kom i dag i den härliga sportbilen ?  

Tävlingen kommer att pågå under hela läger tiden.  
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Hänt igår 
Juniorscouterna gick glada i hågen ut på hajk för att hjälpa Sultanen 
att återfå det ena och det andra. Mycket hände, det var inte bara 
kontakt med förvirrade magiker, konstiga frågor, jättespindlar och 
annat, utan även starka insatser och riktigt bra scoutbeteende. Filip 
föll ihop i magsmärtor och samtliga inblandade gjorde allt rätt. Han  
lades på ett liggunderlag och täcktes med kläder. Alla kollade upp 
hur han mådde och ställde rätt frågor. Samt att Ledarna kontakta-
des. HEJA HEJA alla ni som var inblandade. Ni är bäst.  

Dubbelmord på Monäro 

Först hittades den måttligt populäre kyrkvaktmästaren Tomas mördad på det 
mest bestialiska sätt tänkbart. En rad misstänkta uppenbarades. Tydligen hade 
en av förövarna fått kalla fötter och tänkte tjalla för polisen, varpå hans 
medskyldiga tog livet av honom också. Ett par kängor var det ända som stack 
upp ur dasstunnan som han var dränkt i. En fruktansvärd död för en  
fruktansvärd person.  
På det hela taget var alla misstänkta inblandade och brottet klarades upp tack 
vare scouternas rådiga ingripande. / Pål Isen 

Dagens Insändare 

Oj oj oj… Igår under fotbollsmatchen kom 
2 ledare vid namn Peter och Anna ut från 
skogen, och Anna knäppte byxorna och 
Peter stoppade in scoutskjortan…… 
Undra vad som hade hänt!? 
 

    // Kossorna 

Det rycktas att Mårten ingick i en ohelig allians 
med tyskarna under gårdagens match. Sedan 
tycks allt godis vi fick av tyskarna försvunnit 
under mystiska omständigheter. 
 

// Pellker 

Vi gick på hajk idag det kommer att bli 
kul tror jag. 
 

// Mr OO 

Alex sägs ha 8 pack.  
Kan man verkligen tro på det!?... 
 
Kanske något för redaktionen att ta reda på. :D 

 
Vad händer egentligen mellan 
Mårten och Nicole samt Natta 
och Alex. 
 

Det ryktas om att Sandra åkte 
hem pga graviditet!!!!   
                     // Den skyldige. 

Barbie hjärta prästen…. Vem vet 
vad som händer på söndag när alla 
har åkt?? 

Enligt säkra källor saknades det 2.5 köttbullar vid 
gårdagens middag… vet du vem det var eller är 
det du som är köttbullesnallaren så kontakta köket 
under dagen /köket 

Vad har egentligen hänt i kök-
Addes sovsäck? Varför är den fylld 
av toapapper? Har det skett en 
olycka? Vem vet? Svar önskas! 

//Snook-en! 
Tips från redaktionen 
Rör inte Natta!!! Då riskerar ni att få 
vedträn kastade efter er - och då  
menar vi INTE från Natta... 

Ett problem har kommit till min kännedom, bruna grässtrån har siktats 
på Monäros ängar. Detta är ett stort problem för naturen och samhäl-
let. Den enda rimliga lösningen på detta är att varje dag kamma gräs-
mattan med en fin kam, åt olika håll varje dag så att gräset får så 
mycket sol som möjligt. Detta skulle lösa ett av de största miljöproble-
men i modern tid. 
       /Vän av ordning  


