SIAT I TEKOPPEN...

MÅNDAG 29 JULI

Snorkfröken 21/3-19/4, Idag ska du dansa soldansen minst 4 gånger
Lilla My 20/4-20/5, Titta på när snorkfröken dansar sin soldans
Mumin 21/5-21/6, Hjälp till frivilligt i köket, om du gör det så kommer du kanske hamna före i
kioskkön idag
Muminmamma 22/6-22/7, Idag ska du hjälpa en person som du ser kanske behöver hjälp. Detta
kan resultera i oväntad vänskap.
Muminpappa 23/7-22/8, Hjälp Muminmamman att hitta en person som Muminmamman kan
hjälpa
Sniff 23/8-22/9, Eftersom du var så duktig igår och badade så kan du ha turen att få vinna priset
som kiosken utlovar
Morran 23/9-22/10, Idag kan du överraska någon med något fint
Hemulen 23/10-21/11, Le och var glad och ge blommor var dag
Snusmumriken 22/11-21/12, Du går och fiskar…….den tysta minuten blir viktig för dig idag.
Speciellt om du har en hatt
Hattifnattarna 22/12-19/1, Hattifnattarna gör inget de springer bara runt som små spöken
Stinky 20/1-18/2, Idag så kan du bara vara dig själv
Knytet 19/2-20/3, Idag ska du fortsätta gosa gosa gosa!!

JANE GOES ÅLAND!
Innan vi åkte på scoutläger fick man bestämma vad man
ville göra för aktiviteter. Vi har valt att intervjua de som
valde trädklättring.

Du glömmer väl inte att nominera
din kompis till att tilldelas Gurkpriset!?
Dagens gurka är ett åtråvärt pris som endast
den bäste hattifnatten kan tilldelas.

Alicia Sjöö Ekelöf:
Hur kändes det att klättra?
-Det var kul att klättra upp, men jag ville inte ner för att
det var högt. Det kändes säkert men det var nog inte det.
Vad var roligast?
-När jag satte mig högst upp på en gren och såg ut som en
sjöjungfru.
Varför valde du trädklättrning?
-Jag ville inte fiska.

Vad tänkte du på när du satt högst upp i trädet?
-Jag tänkte på Twilight.
Alicia Erntell:
Hur kändes det att klättra?
-Det var läskigt men ändå lite roligt.
Vad tänkte du när du klättrade?
-Att jag skulle hålla i hårt och att jag ville gå ner.
Jag trodde jag skulle dö.
Varför valde du trädklättring?
-Jag trodde att det var roligt. Det såg lätt ut på bild.
Av: Emma Carling och Ellinor Abrahamsson,

HATTISNASK – VÅRT NYA KIOSKNAMN
Vinnaren av kiosk-namn-tävlingen blev Isak Ednertz
MS Yggdrasil med sitt utomstående bidrag, Hattisnask!
Hur känns det? – ” det känns bra”
Vad kunde du ha gjort rätt? – ”Jag kunde ha skrivit någon
annans namn också så kunde jag delat priset med någon”
Hur kom du på det? – ”tänkte på godis och mumin…”
Är det någon du vill tacka? – ” Lukas Borén som gav mig tidningen”
Vem ska trösta Scouten?
Av Tove Jansson, i bearbetning av Alicia och Anders Sivertsson
Dag 2
Och Scouten gick och gick, men inget hände
trots kul aktivitetspass på alla håll
Hen såg ej till en enda som hen kände
men så hade Scouten heller ingen koll
Och var ett uns för blyg att säga hej,
vill du jämföra märken med mig?
Och två lägerchefer drack kaffe på en stock
och Lagge skrek "FRUKOST!", slog samman kastrullock
Alicia knöt ett vänskapsband att slå om Scoutens arm
men hen backade undan och blev generat varm
Så vem ska trösta Scouten med att säga sanningen:
om du bara smyger undan så får du ingen vän.
Och Scoutens vandringsskor var väldigt trånga
och ryggsäcken för tung och kaffet slut
När kvällen kom och skuggorna blev långa
såg framtiden så mörk och dyster ut
Hen satte sig på ryggsäcken och sa:
nu vore gott med macka och choklad.
Då flög en vind i tältbyn in med lockande musik
en Anders spelar på sin flöjt i somrig Svinövik
skavsår har han aldrig haft och aldrig vandringsskor
Han sitter i sitt ledartält där inga sorger bor
Men vem ska trösta Scouten och förklara att en sång
är bättre än en ryggsäck ifall vägen är för lång.
Vad hände sen....?

Vattenkampanjen!!
Många tycker att lägrets vatten smakar äckligt jämfört med Stockholms vatten. Vi
har intervjuat Lars - Göran (Lagge) om varför det smakar konstigt. Han sa att vattnet
kommer från marken (brunn). Han sa att det inte finns så mycket sötvatten på Åland
därför att Åland är en ö. Han sa också att det kan hända saker som till exempel
inträngning. Inträngning innebär att det kommer in pyttelite saltvatten in i brunnen
och gör det lite bräckt och det kan innebära att det smakar lite skumt men det ska
inte vara farligt att dricka.
Vi i Stockholm har mjukt vatten och här på Åland har det troligtvis hårt vatten och
det är därför vi tycker att det är äckligt. Kökspersonalen använder mycket vatten till
maten, men dom kokar vattnet när man lagar, så vattnet smakar normalt efter man
kokat det. Vi intervjuade Matilda Nilsson i Bubo Bubo (Utmanare) och hon tyckte att
det smakade vätskeersättning. Matilda tycker att man ska dricka det ändå även om
det smakar äckligt. Hon trodde själv att det var på grund av jorden men det visade
sig inte vara sant.

PS. Det ryktas att lägerledarna ska prata med markägaren om problemet med
vattnet kan lösas.
// Av : Adam Lindqvist och Victor Vieweg Olin

Dagens Polenfakta
Did you know…… (”the Josefins” translation)
In Poland they speak Polish? Wicked?
The money in Poland is called Zloty! Kawabanga!
The most popular name for dogs is “Burek” wich is
translated into the color grey-brown! Innovative….
On the Polish pizza there is no tomato sauce, instead it
is served on the side in a little nice bowl! Yummy!
In Poland you peel bananas upside down! Oh boy!
Gingerbread is a common dessert in Poland! Christmas
all year round!

Det ryktas att…..
… Utmanarna slavar för spårare
… lägercheferna gick och plocka kottar med snygga snusmumriken tillsammans igår
… Muminpappan kommer tillbaka från havet
… SP ledare raggar på MS ledare

Sagt från fel person (?):
Ni behöver inte ifrågasätta det jag gör hela tiden –

Lukas Borén

… ledarna har lagt något i vattnet
… utmanarna har gjort snuskiga saker i upptäckarnas läger
… Calle Mange och Anders försvinner iväg med varandra väldigt ofta ensamma
… om man frågar rätt kiosk-ägare får man gratis godis
… den nyanlände utmanarscouten försöker snika sig in i ledarlägret
… Josefin utmanarledaren egentligen är utmanare
…Upptäckarnas packning gästas av döda möss

Sten-Barr’s kolumn!

I denna intervju har vi frågat en av Gulo Gulos scoutledare: Markus Forsberg
Hej Markus, hur var resan hit?
”Efter många om och men kom vi på bussen ifrån Spånga, med härliga Bob Marley
dunkandes i högtalarna och ett glatt humör gick bussresan som en dröm. När vi
äntligen anlänt till Eckerö stod båten och väntade som den pärla den är. Masten var
vacker likt en sjö i Sandhamn och skrovet med ett köl på flera hundra meter lämnade
mig mållös”.
Vad tycker du om lägerplatsen?
”Wowza! Det här är typ största ängen jag sett!
Jag är heltaggad på en fet vecka här på Åland!”

HÖRT PÅ DASS:
”Siri får vänta till sist. Hon måste lära
sig att hålla sig om hon ska
bli militär eller något”
/Toalettbesökare

Har du varit på Åland förut?
”Nej, men det gör hela den här upplevelsen ännu bättre!”

Dagens...

Jag älskar dig.

:

”Ingen kommentar.”

GISSA LEDAREN?
Vem?
Kallas för:
Ålder:
Kön:
Special move:
Svaghet:
Bästa med lägret:
Gillar att sova i:
Favoritgodis:

Ledare?
Nästan långeman
24
Man
????? ? ? ? B A Enter?!
Snygga MS tjejer
Träffa vänner
Sovsäck
Hallonstång

Ledare?
Majsan (Mjauu?)
(^.^)
22
Kvinna
Fnattdansen
Snygga SP killar
Träffa nya människor
Pyjamas
Lakrits

d
ör
mn
Fil

Vi tackar Markus för intervjun och beger oss
mot nya äventyr.

