Horskop
Snorkfröken 21/3-19/4, idag får du uppleva mycket glädje
Lilla My 20/4-20/5, idag måste du krama minst 5 personer
Mumin 21/5-21/6, idag har du dåligt sockervärde du måste gå till kiosken och köpa massa
godis
Muminmamma 22/6-22/7, utmana Lilla My med att krama 10 personer
Muminpappa 23/7-22/8, idag ska du dansa med någon som har en hatt
Sniff 23/8-22/9, idag luktar du så illa så du måste ta ett extra bad
Morran 23/9-22/10, idag måste du vara glad hela dagen annars så kommer du hamna sist i
kioskkön
Hemulen 23/10-21/11, idag ska du ta de lugnt och inte längta hem
Snusmumriken 22/11-21/12, låt ditt äventyliga sinne ta över! Typ
Hattifnattarna 22/12-19/1, ..............
Stinky 20/1-18/2, Stink inte för mycket idag, bada med sniff
Knyttet 19/2-20/3, Fräs inte för mycket idag! Du ska gosa gosa gosa

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.

Har du packat allt?
Hoppas det för nu börjar äventyret!

Tipsa lägerblaskan med det senaste skvallret!
Skriv en lapp och lägg i blaskburken!

Vem ska trösta Scouten?
Av Tove Jansson, i bearbetning av Alicia och Anders Sivertsson
Dag 1

VAD HAR HÄNT?

Det var en gång en Spångascout som bodde
utan WiFi i ett Gillwelltält.
Hen var nog långtmer ensam än hen trodde
i utkanten av ett Ålandsfält.
Hen kröp ner i sin sovsäck, på fel ledd
och gnällde för sig själv för hen var rädd.
Därute gick utmanarna med stora tunga steg
långt borta hördes Görans rop, på dassens mörka väg
och blixtlås drogs ner överallt och alla lyktor brann
hos ledare och ledarbarn som kvällsfika' med varann.
Men vem ska trösta Scouten med att säga ungefär:
på natten känns ensamheten mycket större än det är.

- Vi har kommit fram till
lägerplatsen som kommer
att vara vårt hem under
hela veckan
- Fantastiskt goda måltider än
så länge
- Lägerbål
- Första natten i lägret, mysigt!

Men nästa morgon innan flaggan hissats
och dimman låg kring tältby, gran och tall
fick Scouten liksom känslan att ha missats:
mobilen låg än tyst och död och kall.
Hen ville hellre äta upp sin sjal
än stanna än en natt i dessa kval
Och in i dimman flydde hen - snart syns hen inte mer
och blixtlåsen står öppna och hens lyktor brinner ner
Och Scouten sörjde efteråt och tänkte: morr och gnork!
Jag tog med mig stormköket, men jag har glömt min spork!
Men vem ska trösta Scouten med att samma dag hen gått
togs tältet i besittning utav bestickssamlande knott.

Dagens...

Vad tror du att det hände sen?.......

Vill du vinna gratis
godis? Klart du gör!

Allt du behöver göra är att namnge lägrets kiosk, lägg ditt
förslag med nominering i blaskburken.

Fegis!

Par!
Hjälte är Mattias Nilsson som fixade skrivaren!

