
Dagens Matsedel 
Frukost   -  Mat 
Lunch     - Mat 
Middag   -  Flygande Jakob 

Dagens Visdomsord 
Bättre att be om förlåtelse än  om tillåtelse 

 // Muntergöken 

Tävlingen kommer att pågå under hela lägertiden.  
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MONÄROBLADET 
                   8 AUGUSTI 2006 

Efter otaliga meters vandring, hårda strapatser och ett antal taxiresor är Monäro äntligen  
fritt från den beryktade fågelinfluensan och lägerplatsen åter bebolig. En av medlem-
marna i Falken fick dock besöka sjukhus emedan det befarades att hon blivit smittad, 
men till allas glädje var så ej fallet och hon kunde snart återvända till nattplatsen. 

Monärobladet nu tillbaka efter ett dygns avstängning pga 
smittorisk 



Nu är det bara p-scout kvar men det betyder inte att kärleken har 
försvunnit från lägret. Visserligen så har lägrets medlemmar även i 
de äldre åldrarna reducerats med två flickor. Den ene hade ett rykte 
om att gått upp i skogen med en av det kvarvarande killarna i rä-
ven . Den andre hade blivit lovad en kyss från dess pl. Hur det skul-
le gå om de var kvar står väl bara skrivet i stjärnorna numer. Man 
kan ju alltid fråga sig vad dom två gulliga ledarna Nicole och Mår-
ten sysslar med. Men detta har vi ju redan fått besvarat och jag tror 
att de talar sanning. Det ryktas om att det finns ett par par i lägret 
som inte visar öppet sin kärlek. Men det var nog två som fann var-
andra på campingen vid Gärshammarssjön men det kanske inte var 
någon nyhet att det skulle hända. Sedan har redaktionen fått lys om 
att det var en nattlig färd mellan de två skogsmans patrullerna kan-
ske det hemliga paret träffades då. 
 
/Amor  

INSÄNDARE 
Sean är sötast av alla! 
 
    //hemlig beundrarinna 
Var god använd annat papper än dass-
papper att skriva på 
 
    //Red 

Vi ger Adam ännu en röst i roli-
gast och snyggast tävlingen, se 
till att vinna det här Adam vi litar 
på dig. 
 
 //Dina fans i Havsfalken  Under de senaste dagarnas strapatser har en 

stor brist i den svenska infrastrukturen upp-
dagats för mig. En av vår tids viktigaste vä-
gar, Sörmlandsleden, är på sina håll inte ens  
asfalterad och är därmed så svårframkomlig 
att den knappt går att köra med bil. Detta är 
ett akut problem som kräver politikernas 
fulla uppmärksamhet som för närvarande är 
inriktad på något så futtigt som ett val. 
 
    //Vän av ordning  
 

Skribenter sökes, posta edra 
alster i Monärobladets brevlåda 

Stort tack till alla scouter som hjälpte 
oss att bota fågelinfluensan i trakterna 
kring Monäro. 
  //Smittskyddsinstitutet 

Det ryktas att Henke är rädd för nötkrea-
tur. 
 
    //Tjurén 

Vem föreställer bilden? 
Svaret fås i nästa nummer... 



 

Nattens bryderier. 

Efter en eftermiddag med blod svett och tårar så hittade alla någonstans att sova.  
Dock så kunde det vara under både mer och mindre goda omständligheter en vad 
som det blev. Ebba var i Eskilstuna och räven var på en okänd plats ute på en egen 
långfärd ”vissa kan inte få nog av att gå”. Detta premieras hos ledarna och vi skall 
nog se till att vissa kan få mer av den varan, det är bara att säga till så kan man 
gärna ta en liten tur ut i skogen. Med den tyngsta av ledarpackningarna. I övrigt så 
fick väll alla en god natts sömn? 
 
”Det finns inga genvägar till den perfekta sömnen.”  
      /Farbror Barbro 

 
Botemedel till fågelinfluensan funnet av våra egna patrullscouter 
efter en längre strapats under två dagar så har de äntligen funnit ett 
riktigt bra botemedel mot sommarens sjukdom; fågelinfluensan. 
De små juniorscouterna flydde Monäro utan att ta någon större notis 
om att det vara en livsfarlig sjukdom i närheten. Men p-scouterna 
skred direkt till verket och tog på sig skyddsdräkterna och packade 
ner deras protein piller och begav sig ut i den stora vida världen för 
att hitta de svårfunna ingredienserna till mirakelkuren. Efter två da-
gars vandring som ansågs vara olika svår av olika personer så hade 
alla patruller hittat de viktiga ingredienserna. I skrivande stund så 
håller scouterna på att sanera ett stort fågelnäste som tydligen var 
källan från vilken den fruktade fågelinfluensan spritt sig i trakterna 
kring Monäro.  
 
Under resans gång så har scouterna träffat på många underliga män-
niskor så som en lite smått galen forskare en butter man i Bronäs. 
Besökte en camping åkt en färja över vilda vatten med köttätande 
näckrosor och hårddragen vass. De har även fått vissa sina kunskaper 
i äggkastning och i musikkunskap. Scouterna fick också kunskaper i 
att hantera pengar och hur börsen fungerar i verkligheten. 
 
/en ledares logg. 

Botemedel mot fågel- 
influensa funnet. 



 

Febril aktivitet kring flottbygget 


