Snorkfröken 21/3-19/4, Hoppas att gårdagen gav dig några vänner som
du kan bli mer vänner med
Lilla My 20/4-20/5, Idag kommer du ha tur om det inte kommer att regna på hela dagen
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Mumin 21/5-21/6, Du var så bra igår så du får fortsätta med det
Muminmamma 22/6-22/7, Du kommer börja kämpa på hårt för din egen sak
Muminpappa 23/7-22/8, Idag känner du att du kommer vara en stolt pappa över Mumin
Sniff 23/8-22/9, Idag kommer det sol så du blir så glad att du börjar bara att dansa
Morran 23/9-22/10, Idag så är det inte rätt dag att vara sur på, dra på ett leende på läpparna
och va glad hela dagen lång
Hemulen 23/10-21/11, Idag kommer det bli en skön dag så du kan bara slappna av
så mycket som du bara kan
Snusmumriken 22/11-21/12, Plocka blommor idag med
Hattifnattarna 22/12-19/1, Hattifnattarna gör inget som vanligt
Stinky 20/1-18/2, Vattenkrig kan starta idag med
Knytet 19/2-20/3, Vattenkrig kan du göra med Stinky idag

The arrival of the Trappers!
Jo! De e sant ! dom är här nu!
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.

Våra underbara spårarscouter kom i samlad tropp, tisdag eftermiddag.
Och ska nu med oss andra förgylla resterande dagar fram till lördag.
Tveka inte krama en spårare om du ser en.
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Första fisken är fångad!
Av: Siri Sollander och Jennifer Sundmark

Vem ska trösta Scouten?
Av Tove Jansson, i bearbetning av Alicia och Anders Sivertsson
Dag 4
Men ute i Östersjöns bräckta vatten
en vikbar kåsa låg på sne' och drev
den flöt iland vid bryggan frampå natten
och inne i den låg ett skrynkligt brev.
Det var en deppig text och ganska kränkt
med namnteckning av vatten stänkt.
Men Scouten satt och tydde ut det klotter som fanns kvar
och över hela lägerbyn sken julimånen klar.
"... jag är så rädd för Görans tjut och jag saknar min mobil,
jag glömde den där hemma, shit va dålig deal...
försök att typ rädda mig om du känner likadant
jag är en liten Mälarscout och allting är så lamt..."
Spångascouten gömde brevet invid livet,
det första brev hen nånsin hade fått
dessutom var det på chiffer skrivet
och detta gjorde Scouten lite hott.
Hen undslapp sig ett lyckligt tjohohej!
"Här är nån som vill tröstas utav mig!"
Sin ryggsäck tömde hen på allt och satte sig däri
och paddla' ut på havet med nyfunnen mani
två skor låg kvar på stranden och ett stormkök utan spork
och Scouten kände sig helt fri, hen flöt liksom en kork.
När någon måste tröstas och beskyddas av en scout
blir allting annorlunda och förtrollande och ballt!
Vad tror du att det hände sen...?

Först intervjuade vi Mattias Bahnan från vilddjuren (SP)
-Hur känns det att ha fångat första fisken Mattias?
Roligt!
-Vilket slags fiskespö och bete använde du när du fiskade?
Jag använde metspö och mask som bete.
-Brukar du fiska i vanliga fall?
Nej, det är andra gången jag fiskar och jag har bara fiskat på
scoutläger.
-Hur lågt tid tog det innnan du fångade första fisken och hur lång
var den?
Ungefär 1 minuter tog det och den var nog mer än 12 cm.
-Varför valde du fiske?
För att det lät kul, men äckligt att döda fisken.
-Har du någon speciell teknik?
Hur får man in en elefant i ett kylskåp?
Nej.
Man öppnar dörren och trycker in den.
Hur får man in en krokodil i kylskåpet då
Så här tycker Hugo Isaksson från Laxarna (MS)
?
man tar ut elefanten och trycker in krokodilen istället.
-Är det kul att fiska?
Ja
-Fiskar du mycket?
Ja, jag fiskar väldigt mycket.
-Du fångade också en fisk och hur stor var den?
Den var ungefär 17 cm
-Hur är det att rensa aborre?
Det är svårare att rensa aborren för att fisken har hårdare fjäll
än andra fiskar.
-Varför valde du fiske?
Jag valde fiske för att det är bland roligaste som finns. Person ett till person två :fryser du?
Ja. Men ställ dig i hörnet där är det alltid 90 grader.
Vi intervjuvade Pelle Blänning ansvarig för fiske.
-Varför ville du vara ansvarig för fiskegruppen?
För att fiske är det roligaste som finns!!
-Vilket spö är använder du oftast?
Jag använder oftast Kastspö men ibland flugfiskar eller metar
jag.
-Vad tror du att ni kan fånga för fisk här på Åland?
Troligtvis aborre och med lite tur en gädda eller två.

Det ryktas att….

Andreas myshörna
Att vara eller inte vara, det är sånt som jag besvarar...

… det är ett triangel drama i äventyrar lägret…
… utmanarna inte är så duktiga på att sätta upp spindeltältet…

Frågorna är anonyma.

…det är en spårare som gillar äldre tjejer…

Fråga 1: Kära Andreas, jag har kommit till en punkt i mitt liv där jag börjar fundera över livets mening. Kan du vara så gullig att
förklara hur jag ska veta just min mening med livet? Puss och kram <3 //Tjejen i lädertofflor

… Andreas försöker att döda människor…

Svar: Tack för din fråga tjejen i lädertofflor! Jag har ett motto som kan vara användbart i din situation: ”Brottas, godis och
rock n’ roll”.

…spårare gillar att krama alla…

Detta lärde jag mig när jag gick i sexårs. Låt mig berätta: Det var en mörk kväll i Januari, varken mor eller far hade synts
till på flera år. Jag satt i min ihop-snickrade träkoja långt in i den förbjudna skogen och täljde på ett par nyputsade pjuck
medan vargarna ylade utanför.
När jag minst anade det dök lillemor upp i den trasiga dörren. Jag slurpade i mig de sista dropparna motorolja jag hade
kvar. Kylan från mina snöfyllda kallingar förstörde min aptit för morötter. Lillemor frågade efter sin tama grizzlybjörn och
som en blixt från himlen insåg jag att skulle vara baserad på dessa tre kriterier: Brottas fett mycket, käka godis tills magen
gör uppror och spela fet rock n’ roll fett högt! Peace sis’!
Fråga 2: Kära Andreas, nu när jag börjar komma upp till tonåren och hormonerna börjar rusa omkring i kroppen
börjar jag bli riktigt förälskat i en mycket vacker flicka här på lägret. Har du några tips om hur jag ska få den här
flickan att märka mig? Puss älskling <3 //Grabben med jackan

…nyanlända ledare sägs ha planerat att skrämma alla upptäckare…
… spårare kommer att invadera hela stora ängen när man ska äta mat…
... imorgon kommer det vara en mycket händelserik dag…
… det har kommit nya smaker på drickan i kiosken hattisnask…
… det var snälla upptäckartjejer på båten……..

Svar: Hej hjärtat! Inga tips här.

Dagens haff (alltså ett lämpligt kap för vidare relation)

Då var myshörnan slut för idag, var vänliga att skicka in era frågor i brevlådan! Jag svarar på allt!

Lars Brickstad (27) är en fin och gullig man i sina bästa år som gillar att
dansa Lindy Hop, segla, laga mat och vandra i fjällen.

Tävlingsmomenten (denna gång) och resultatet blev som följer:
Lag Utrotarna
Lag Gråsuggorna
Uppstart (planering)
2
2
Flottbygge
3
2
Samarbete
3
2
Utseende
3
3
Funktion
0
0
”Lite Plask”
0
0
Först i mål
3
2
Summa
14
10

Är du romantisk?
Ja jag gillar att vara romantisk , till dejter kan jag tända ljus, laga mat och
köpa blommor.
Vad har du för musiksmak?
Jag lyssnar på både gammal och ny musik ganska blandat ofta swing.
Jag gillar inte house!
Vad brukar du laga för mat?
Jag lagar ofta vegetariskt . Oftast ställer jag till med middagsbjudningar
och då kan det bli en härlig blandning av soppor, bröd och röror
(Gud…han låter som Ernst, reds anm)
Tre saker vi inte vet om dig?
Jag är vegetarian, men jag äter vilt (mysko vego, reds anm)
Jag är sjukligt förtjust i mitt nya Rörstrandsporslin ”Svala”.
Jag jobbar på scouternas folkhögskola.
Vad skulle du göra på en första date?
Så här på sommaren skulle jag packa en pick-nick korg som vi äter på en
klippa på Långholmen.
Vilken ålder?
Kärlek har ingen ålde. Men typ fem år älder eller fem år yngre.

Vi lyfter på hatten till alla tappra försök att ta flottbyggena i mål och för den blöta väldigt
föreställningen vi fick uppleva!

Verkar detta intressant? Känner du pirret i magen,
Skicka in ditt svar till tidningen!!

P8 – Flottbygge tisdag em 30/7
Resultat från flottbygget meddelades aldrig de tävlande. Men det råder vi bot på nu! Vi lyfter på
hatten till alla tappra försök att ta flottbyggena i mål och för den blöta väldigt föreställningen vi
fick uppleva!

Sten-Barrs kolumn
Efter gårdagens dramatik bestämde vi oss för att intervjua mannen, myten, legenden Marcus ”Mackan”
Forsberg angående hans vapendragare Lången. Jag träffade Mackan vid Vattnadalens djupa dalar på
västra Åland. Efter ett par djupa tårar och långa minuter kunde Mackan tala ut. Långens beteende var inte
acceptabelt igår, men jag förstår förfarande hans reaktioner. Jag har själv varit i hans situation. Ensam,
kall och en fet shorre nära till. Lite godis är oundvikligt, brast Mackan ut. -Hur är relationen mellan dig och
Lången egentligen?
Allting började år 2013, då Lången och jag var på en fisktur på det förbjudna havet. Vi undrade båda hur vi
kom dit och vi visste varken vem den andra var eller vems båt det var. En vänskap kom att växa fram då
Lången delade samma intresse som jag; skurkgodis. Efter många Angry-birdstabletter förändrades
Lången. Han visade mig en sida jag aldrig sett i en människa förut; en lång och snäll person, jag hade aldrig
sett en lång OCH snäll person förut. Jag blev lite paff men det var samtidigt en fet upplevelse. Just nu
tänker jag tillbaks till den dagen och undrar vad som har hänt med honom. All glädje blir till vansinne,
energin blir till negativitet och hans vackra tindrande ögon blir till blodsprängda globar fyllda med HAT. Nu
är det inte alls bra. Fast jag kommer ändå alltid älska honom.
-Hur kan denna ”Mackan & Lången” –relationen förbättras?
SHORREN SKALL NER.
-Jag älskar dig.
Ingen kommentar?
Vi tackar Mackan för denna intervju och hoppas att all drama kommer lösa sig.
Detta är en sann historia. Endast platsen och dialogerna har ändrats.

Dagens...
...Makeover

...”Påse”

TREVLIG ONSDAG!

