
Dagens Matsedel 
Frukost   -  Det vanliga 
Lunch     - DGS 
Middag   -  Korvgryta alt det Mamma har på spisen hemma 

Dagens Visdomsord 
Det är bäst att sätta förhoppningarna högt. 
Så att man kan bli ordentligt besviken. 
 

 // Dystergöken 

Tävlingen kommer att pågå under hela läger tiden.  
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MONÄROBLADET 
                   6 AUGUSTI 2006 

Juniorerna Åker hem. Stora tårar rullar på våra kinder när Gnagarna och Snabbfötterna 
lämnar oss och åker hem till det tråkiga stadslivet. Vi kommer sakna er men inser att vi 
kommer se sju av er på patrullscout i höst och två av er som stolta juniorer ett år till. 
Tills nästa år önskar vi er ett underbart liv. 
 
Men kom ihåg ”Bli inte bedrövad av att säga adjö, farväl är nödvändiga för att kunna 
återse varandra igen” och ”allt det vackra som vi sett kan aldrig plånas ut”.  

Hajkare kommer, hajkare går, hajkare aldrig stilla står. 



Balders Lilla Smörhörna! 
Kära läsare av Monärobladet. Detta lägger som vi befinner oss på 
nu är alldeles underbart däremot finns det en sak som stör mig. Ei-
nar leder inte i varken snyggaste tävlingen eller roligaste tävlingen. 
Vadå är det med er egentligen! För det första: namnet Einar är nog 
det snyggaste namnet i världshistorien. För det andra hans hår är 
alldeles underbart. Och för det tredje: Vem har sagt att snyggaste 
tävlingen bara handlar om det yttre. I skrivande stund har Einar 
offrat sin lunch för att bygga en hinderbana till 5- kampen. Är inte 
det snyggt? Och hans röst är mjuk och mörk. Är inte det också 
snyggt? Och hans ögon är djupa som brunnar och som om det inte 
var nog med ett lyckat yttre och inre. Så har han humor också! När 
Einar inte fått i sig någon lunch då skrattar han bara! Skulle du , 
kära läsare klara det? Så varför ska vi låta en halvsnygg ( red håller 
med) snubbe som bara  säger att man ska borsta tänderna ordentligt 
vinna valet för snyggaste ledaren. Och varför ska vi låta en annan 
snubbe vinna roligaste valet bara för att han mutar Juniorer? Nej det 
är dags att vakna upp, läsare av Monärobladet. Rösta på Einar i 
valet av snyggaste och roligaste ledare valet. Och om ni inte vill 
det, rösta på Henke, så vinner en skogsman valet i alla fall!  

// Pellker  

Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam Spam 
Spam Spam Spam Spam  

// Spam 

Vad håller Helena på med? Först 
Adam sedan Henke sen Pyk snart 
är det väll Einar eller Robins tur. 
Vem vet kanske Benke, håll i din 
Mårten Nicole! 

Einar sa att han skulle muta oss 
med godis för att få röster. 
// O 

Middagen var bra fast jag åt nästan 1 liter 
glass så jag nästan somnade. Ps Benke är 
snällaste ledaren. 

// Oläsbart (Lär er skriva för fan) 

Zackarias och Emma sågs gå in i skogen till-
sammans. När de kom ut såg de mycket gladare 
ut och Emmas bälte hängde snett.  

//Spejarna Egentligen gör inte ledarna något 
på ledarmötena, de dricker bara 
kaffe och äter kakor. 

// Mr Avslöjare Det ryktas att Mårten har bränt upp sina rös-
ter i snyggaste valet för att han är ödmjuk. 

//Pelker 
ROFL (Rolling on the floor laughing) //Red 

Det sägs att Erik i sorken tog ut tältspikarna 
ur tältet där Elin och Alex sover i förgår. 

//Akta dig 

Vad händer mellan Peter och Anna i tältet på 
natten? 

// Tältspejarna 

Alex, när lägger du in stöten på Natta? 
//Anonym 

Du vet väll att du är värdefull? Att du är älskad 
för din egenskull? För ingen annan är som du! 
Puss x  20. 10^5 kramar 
Nicole + Mårten = Sant 
 

// Räven (Tips använd tomma papper ☺ ) 



Dagens Insändare 

Varför ska inte ledarna ha 
inspektion jag tycker att 
ledarna ska ha inspektion 
idag. 

// Juniorernas Herre. 

Vilka kommer att vinna. 
Jag och Zack såklart. 
//Emma 

Jag har hört att Ebba och Johanna bråkar om vem som 
ska ha Markus. 
 
Ps. catfight kl 14:00 vid flaggstången. Ebba vill nog dela 
sovsäck med honom. 
 

//Tallkotte 

Hoo hoo hoo… Eeee…. Akta er för alla fästingar som 
gömmer sig I gräset så kom ihåg att kolla efter dem 
varge gång ni har varit i högt gräs och i skogen… 
Eeee Hej då. 
Mvh Wow Äger 

Rösta på Einar han är snyggast 
// Kråkan 

 
Just för tillfället ligger Natta bäst till. 

// PP (Patrull Playern) 
 
Red förmodar att det är svar på tal från 
Alex. 

Glöm inte att 
skriva insända-
re till Monärob-
ladet och läm-
na i brevlådan 
vid ledarbyn. 

Till lägerraggaren förlåt att jag glömde 
vår träff vad sägs om att ses vid flagg-
stången idag kl 9:00 istället 
    /Barbie 

Jag ser att den stora ondskan idag kommer 
från personer utan osthyvel. Den enda bra 
lösningen på ett problem av denna skala är 
att söka i det förflutna. Jag kräver därför att 
raketosten måste återinföras med alla sina 
fördelar 
    /Vän av ordning 

Det rycktas att Henke är med i de 
beryktade ”elitscouterna” (liknelse 
till försvarets kustjägare/
attackdykare) 

Mårtens tiobudord 
1. Du skall inte äta fisk. 
2. Mårten har alltid rätt 
3. Om Mårten inte har rätt, se budord 2. 
4. Var så jävlig du kan vara lagligt. 
5. Besvära dig så lite som möjligt 
6. Le när du har fel.  
7. Le när du har rätt 
8. Le alltid 
9. Alla dina beslut skall direkt eller indirekt 

gynna Mårten 
10. Mårten är den allsmäktige. Och om han 

inte är där är Anton hans ställföreträdare.  

Patrullscouts egna  
Patrull-player  5-kamp, hinderbanan INVALIDO!!! 

Jävlar, jag tappa lappen… eller? Kårordföranden, invalido? 



 

Vad hände på Juniorlägret igår? 

En tapper skara juniorer lärde sig att det är bra att prata med varandra om gruppens 
utformning. Efter det lekte vi i skogen och snackade om vad som är kul som spex 
på lägerbål och inte. Raskt kastades de in i en först i mål och så var det lunch.  
Efter lunchen visade det sig att de måste bygga en tårta för att locka till sig kame-
len och mata den för att lampan skulle komma ut den naturliga vägen. 
 
På kvällen blev det lägerbål med en massa spex från både Juniorer, Patrullscouter 
och Ledare. Reportern ifråga var mycket nöjd med allas insatser. Ni har klarat er 
otroligt bra i den teatrala banan. På kvällen pratades det om allt det roliga som skett 
på lägret. / Karl von Snuff 

 

MOST WANTED 

 


