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Dagens Matsedel 
Frukost   -  Det vanliga 
Lunch     - Blodpudding 
Middag   -  ??????????????????? 

Dagens Visdomsord 
Imorse vaknade jag, och så var den dagen 
förstörd... 
 

 // Dystergöken 

Odio profanum vulgus et archio  

Tävlingen kommer att pågå under hela läger tiden.  
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Einar Mårten Adam Benke Helena Jonas Elli Henke Nicole VK Petra

Snygg

Rolig

   

   

TRIPPEL 

MONÄROBLADET 
                   5 AUGUSTI 2006 

IDAG DUBBELNUMMER!!! 

Under gårdagen fick patrullscouter lära sig en läxa om att respektera elden,  
Juniorena fick en första introduktion i det fjärde elementet. 

Inklusive  
idolbild! 
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"Vad händer mellan Mårten och Nicole?"  
 
Den spontana reaktionen från patrullassistenterna var stor upprördhet. 
 
Mårten- Det har aldrig varit något mellan mig och Nicole och det kommer aldrig 
att bli något heller. Jag förstår inte var det här ryktet kommer ifrån. Vi är bara vän-
ner! 
 
Nicole -Jag kan inte förstå att detta har hänt. Min pojkvän David hemma i Stock-
holm har hört om det här ryktet och är skitförbannad! 
Det är absolut INGENTING mellan mig och Mårten. Vad ska David säga? 
 
"Natta och Alex?" 
 
Vilken Alex är det som figurerar i ryktet? 
 
Alex- Den heta juniorscoutledaren 
Alex- Aka invalido. Seniorladare 
Alex- Med det långa vackra håret. PL i Räven? 
 
Svar på detta krävs för att vi ska kunna få fram ett mer korrekt svar på tal… 
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Ni står där i vårat kök, och hackar lök. 
Vi får ofta ris, och kanske ett pris. 
Till den som haft den bästa versen, hop-
pas 
det blir detsamma med färsen. 
Tack för er goda mat. Vi äter, kommer 
snart! 
 
//Haren  
 
Aladdin simsalabim det här är ett rim, 
Dom tror att skogen är en öken men vi 
Säger bara adjöken, Jaffar din slusk ta  
Din chans att göra något snusk. 
Jasmin din magdans va bråkig men inte  
alls tråkig. Sultanen vi har inte sett dig, 
men när vi får se dig kommer det att ge 
sig. 
 
//Sorken 

Sommar ljusa skyar, över fager sommaräng 
Himlen är mitt täcke och marken är min säng. 
Jag har kraft att andas frihet, jag har mod att va mig själv 
Mina tankar vandrar lika fritt som laxen i en sommarälv. 
 
//Kenneth Gärdestad 
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Auf wiedersehen Pherdfindern! (Adjö kära scoutvänner) 
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BETYG PÅ JOUR 1 OCH JOUR2 
 
Jour 1an som vi väljer att kalla "fröken X" skötte sitt 
dasstädar jobb 
galant! 
Jour 2an som vi väljer att kalla "fröken Y" skötte sitt 
kaffekoknings jobb "mindre" bra. 
 
JOUR 1 vs JOUR 2   1-0 
 
//Lägerchefens pressekreterare 

BETYG PÅ MATEN 
 
Juniorernas kockar skö-
ter sitt jobb strålande 
Patrullscouterna sägs 
laga mat snabbt men  
ibland (läs dagens lunch) 
Blir det lite väl små por-
tioner. 
 
JUNIORKOCKAR vs 
PTRLKOCKAR  1-0 

 

BETYG PÅ INSÄNDARE 
 
Junior- efter snokande lyckades 
redaktionen få in en handfull 
insändare. 
Ptrl- Var är erat skvaller? 
 
JUNIOR vs PTRL 0-0 
 

Skriv en insändare, artikel, synpunkt eller krönika! 
Ingen tanke är för dum eller smart för MONÄROBLADET. 
          //RED 
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Vad är meningen med  
patrullen? Frågan ställdes av patrullscoutle-
darna till scouterna, som en del av tävlingen ”Meningen med mål”.  
Det vinnande svaret på just denna fråga är Räven, ni verkar ha för-
stått meningen med patrullen! 
 
”Om det inte fanns patruller, så skulle scouterna på avdelningen 
dela in sig i grupper som umgås. Sen om en ledare skulle ge två 
personer ur olika sociala grupper en uppgift, skulle de inte arbeta 
särskilt väl. Därför finns det redan patruller och även om folk är 
olika så kan de komplettera och lära sig av varandra.” 

Copyright Räven 
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Maten är god! TACK VK OCH ANDREAS.  P U S S  
 

//? 

Två småsyskon på patrull sägs ha förälskad sig i varandra. Ge re-
daktionen mer info!!!! NU!  

 
    

Vem hugger ved 
bäst på ptrlscout? 
Ledarbyn behöver 
hjälp.. 
(bildbevis finns på 
Andreas..?) 
 
 //ze leader 

Kärleken är väl häääärlig….? 

Jag tycker att Jonas ska bli dis-
kvalificerad på grund av valfusk 
samt olaglig propagering och 
mutning  
 
  // Bort med Jonas 

Alla scouter undrar vad som händer under ledarmötena, mer får ni se i 
nästa avsnitt. 
          //Mister Avslöjare 

Gillar Alex Sandra eller Natta 
eller Issa? 
   // Undrar 
(redaktionen väntar på svar / red.) 

Är det någon som saknar bestick? Fal-
ken har två bortsprungna, en kniv och 
en gaffel! 
          //FALKEN 

Eeee… Hallå jag ville bara säga att jag tror att en till 
kommer att göra sig illa i sitt pekfinger för att, num-
mer 3 ( tre är ju ett ganska magiskt tal, så var försikti-
ga med knivar och andra vassa saker där ute i skogen 
eller på ängarna) Eee. Tack för mig! 
 

  //Med vänliga hälsningar 
Snällast på lägret är Folke!  

Folke (farfar) 
är den bäste på 
absolut allt här 
på lägret  
    // Folke Fan  

I want ma letta tday filled with 
cndy!!! Droy get my burgers 
out!! 
      //good kitty 
(svensk översättning av red. 
"Jag vill ha mitt brev idag, 
fyllt med godis droy(?!) få ut 
mina burgare) 
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Dagens Insändare 

Många scouter undrar varför det är så 
mycket hemlighetsmakeri 
Runt ledarbyn.. Är det för att de jobbar eller 
för att de INTE jobbar..? 
Godispapper har hittats. 
 
   //Juniorsnoken 

Upprörda juniorscouter undrar efter dagens 
Broaktivitet varför patrulledarna är så slöa?! 
"Räcker det inte med att de stackars scouterna 
lagar mat och dukar? 
De kan väl diska själva?" 
 
   // Irriterade brudar 

Oliver i haren är lägrets täljmaster! 
Hejja hejja! 
 
     //X 
Stackars, stackars Aladdin och 
hans fötter! Blåa av köld. 
Var det Jasmine som fick den äran 
att massera hjältens fötter 
till normal kroppstemperatur? 
 
    //? 

Det ryktas om att Alex "VG" inte 
alls stukat armen utan bara bär 
mitella för att slippa jobba och få 
brudar.. verkar funka? 
 
    //? 

Du hade rosa topp och blå 
kjol, jag var den stiliga 
killen i blå skjorta. Vi möt-
tes som snabbast vid "tysk"-
duschen. Kommer du ihåg 
mig? 
Möt mig vid flaggstången 
klockan 12.00 
 
    //Lägerraggaren 

Det har kommit till min vetskap att 
lägrets deltagare fullständigt över-
gett vett och etikett. Var är bords-
bönen?! 
Den andaktliga sysselsättning har 
under alla tider bidragit till barns-
fostran. Vem ska fostra dem nu?! 
  //Vän av ordning Vem drömmer Elin om?  

 
   //? Juniorscouten X utrycker sin åsikt om Alex 

"VG" keps samtidigt som han med skräck  i 
ögonen backar tre steg. 
 
      //? 

Den söta och flitige 
Andreas i Falken 
sägs synas smygan-
des runt på läger-
ängarna i arla tim-
mar. Varför? Vad 
spanar han efter? 
 
//en morgon pigg 

Mårten är helt klart världens bästa 
på alla sätt och vis. Han borde hel-
gonförklaras! All makt åt Mårten- 
vår befriare.  
 
 //en som insett sanningen 
 
Ps. Hans syster är helt ok hon med.. 

Robinsson statyett upphittad! 
Återfås mot beskrivning.  
 
    / /Ledarbyn 

Dasset luktar 
bajs! 
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ettan i snygghetstävlingen! 

 

Under dagens varmaste timme lyckades redaktionen få en prat-
stund med Adam, när han satt och chillade i ledarbyn. 
 
- Adam, hur känns det att vara utsedd till Monäros snyg-
gaste ledare hittills? 
- Stolt. Jag är as stolt. Eller.. Vad ska man göra? 
- Varför tror du att det blev just du? Tycker du att du är 
snyggast? 
Adam rycker på axlarna. - Jag vet inte riktigt, brukar inte 
tänka så.. 
- Jag såg Helena noppa dig mellan ögonbryn när de satt i 
ledarringen här om dagen. Det kanske är därför du är så 
snygg, unisex? 
- Hellre unisex än unibrown, haha.  

TIPS FRÅN COACHEN:  
Adam om lägerhygien och skönhet 
 
• BE NATURAL Låt bli att kamma 

håret när du går upp på morgo-
nen. Låt ruffset från natten sitta i 
för att uppnå den rätta ”vilda” 
looken. 

• BORSTA TÄNDERNA Se till att 
borsta tänderna 2 ggr om dagen. 
Det ger leendet en speciell lyster 
som saknas hos orena tänder. 
Dessutom lockar en väldoftande 
andedräkt till sig fler andra mun-
nar. ”If you know what I’m say-
ing”.  
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