Det är med sorg vi
vinkar av våra tyska
vänner. Deras sista
ord blev:

Vad som
händer idag!

”Jag är från Tyskland, jag
heter Lukas, hej och hej då”.
Allt var på ren svenska, men
när vi ville veta mer gick de
genast över till engelska.

Utmanare: VM tois,
cirkus, marknadsdag
och cloedoafton

De har varit här i två veckor
nu och älskar den vackra
naturen. De åkte hit på
jubileumsresa, kåren fyllde
40 år. Men nu är äventyret
slut.

Ledare: Cirkus,
marknadsdag och mys

Äventyrare: VM tois,
cirkus och
marknadsdag
Upptäckare: VM tois,
marknadsdag och
disco
Spårare: VM tois,
cirkus, marknadsdag
och disco

Mer information på
morgonsamlingen!
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Epidemin blir pandemi!
Tyskarna tycker till om Sverige

Viruset blir bara värre och värre

Dagens kontaktannons

Det fruktade viruset har visat sig vara värre än vi anat.
Nyligen har vi fått uppgifter om att tungornas färg
ändrats till blå, detta har drabbat både ledare och barn.

Namn: Alvina

Vi hoppas att våra små klipska spårarscouter kan hjälpa
oss spåra upp ett bra botemedel innan de åker hem. Det
vore illa om viruset sprids vidare i Ängby.

Intressen: Splitt, spagat och gå ner i
brygga.
Söker: En vig kompis att gå ner i spagat
med. Du får gärna kunna lägga foten
bakom huvudet.

Är det bara en slump att viruset blev värre då
spårarföräldrarna kom ut? Kan de ha tagit med sig
någonting för att förvärra viruset?
Vi förväntar oss att viruset kommer bli ännu värre men
hur det kommer att visa sig är ännu oklart, allt är möjligt
till exempel gröna ringar på ryggen.

Ålder: Upptäckarscout

Det ryktas att…
 En spårartjej smög in till killtältet i natt.
 Busan vill springa naken över lägerplatsen. ”Jag vill
göra det men det känns inte så lämpligt” citerar vi.
 Upptäckar- och spårardiscot kommer bli riktigt
coolt. Dj scout ska spela natten lång, bra drag
utlovas.
 Lägerchefen, Jakob Ekelöw, smygäter myror i tältet.
 Äventyrarna underviker resten av kåren. Vad är det
de försöker dölja?
 Det gick vilt till på Utmanarnas nattäventyr förra
natten.
 Kvällsfrallorna är mindre än frukostfrallorna. Man
måste vika osten 2 gånger!

Dagens bajslek

Bajs som hatar kvinnor

