TISDAG 30 JULI

SIAT I TEKOPPEN...
Snorkfröken 21/3-19/4, Flörta idag så kan du göra vänner eller finna kärleken
Lilla My 20/4-20/5, Att skada sig idag kommer ge mycket otur
Mumin 21/5-21/6, Idag är du bara bäst inget kan stoppa dig
Muminmamma 22/6-22/7, Idag kan du gå och vara stolt över Mumin
Muminpappa 23/7-22/8, Idag ska du gå med Mumin och Muminmamman och skämmas över att
Mumin är bättre än dig
Sniff 23/8-22/9, Idag så ska du dansa regndansen så att det regnar mer
Morran 23/9-22/10, Dansa med Sniff regndansen idag
Hemulen 23/10-21/11, Se på när Sniff och Morran dansar regndansen
Snusmumriken 22/11-21/12, Blommor i ditt hår är så fint
Hattifnattarna 22/12-19/1, Hattifnatt! du låter för mycket idag, kanske dags att vara tyst ett tag…
Stinky 20/1-18/2, Idag ska du ha vattenkrig när du badar
Knytet 19/2-20/3, Idag ska du kanske vara med på vattenkriget som Stinky ska starta idag!

Spårarna invaderar!!!

Överlevnad
Idag har upptäckarna haft programaktiviteter. En av aktiviteterna var
överlevnad. Där fick man lära sig
hur man kan rena smutsigt vatten så
man kan överleva länge om man t.ex.
går vilse i skogen. Mats Näslund,
som är ansvarig för aktiviteten,
berättade att scouterna
ska filtrera bort smuts från vatten och
sedan göra upp en eld med tändstål
för att kunna koka vattnet. Scouterna
Hugo Nyberg och Oliver Sundberg
visade hur man renade vattnet. De hade
en PET-flaska där de skar loss botten och
öppnade korken lite.

De vände flaskan upp och ner och la först
i stenar och över la de kaffefilter, kolstoft
och grus.Sedan skulle de leta upp vatten i
skogen som de försiktigt skulle hälla i flaskan.
Kaffefiltret och gruset tog bort det första
skräpet t.ex. barr och löv. Och sedan tog
stenarna bort resten av skräpet.
För att få bort bakterierna är man tvungen
att koka vattnet också. Då måste man göra
upp en eld. De gjorde elden av bark, näver
och ved och sedan tände de med tändstål
berättade scouterna Matilda Skönborg och
Filippa Johnsson.
Av: Emma Lennartsson och Ebba Nicklasson
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Saknat tält...

Vem ska trösta Scouten?
Av Tove Jansson, i bearbetning av Alicia och Anders Sivertsson
Dag 3
Och Scouten gick med trötta ben mot öster
hen var så ensam som en scout kan bli
Där satt syster Jan med sina plåster
och band bandage med hurtfrisk frenesi
I ledartältet hölls det konferens
och inne i stabstältet var det dans
kokosbollskatapulten for iväg - buller och bång!
matlaget hade disco, sjöng grötkastrullesång
och Janne drack vätskeersättning för att hålla jämn nivå
men Scouten var för blyg för att be att smaka få.
Men vem ska trösta Scouten med att föreslå det här:
kliv in och dansa gagnam style - du ska se att benen bär!
Sen gick Spångascouten ner till bryggan
och fann en bastu som var varm och skön
hen satte sig med en duns ner på ryggan
och tänkte: det är soft ändå på ön
sen letade hen mottagning i en kvart,
instagramade solnedgången, tills det blev natt.
Långt borta var utmanarna med stora tunga steg
och Göran var försvunnen för han hade gått iväg.
Och Scouten tog av skorna och suckade och sa:
hur kan det kännas deppigt fast allt liksom är bra?
Men vem ska trösta Scouten med att säga: yikes!
vad gör man med en solnedgång om man ej får några likes?
Vad tror du att det hände sen?

Här stod Alicia Sivertssons tält...
Det kom en regnskur?

Är man stor måste man vara snäll!!

Nu är årets killergame igång!!
Vi har förstått att det är några som inte riktigt vet hur det går till samt vad för
regler som gäller. Denna gång är det så här (inga diskussioner)
Detta är en lek som går ut på att döda ditt offer (namnet på lappen som du fick)
med en kram rakt bakifrån. Om du har dödat någon ska du ta över den personens
lapp/namn. Detta är ditt nya offer som du ska döda… när du får ditt eget namn
så har du vunnit!! Kontakta Sara eller Gustav så snart som möjligt.

Sten Barrs kolumn!
Idag har vi intervjuat Mattias ”Lången” Nilsson.
Tjena Lången! Hur är läget här vid shorren?
Fett awesome
Vad bra Lången! Har du varit i shorren än?

Regler som gäller:

OH-BOY! OM jag har? Jag och Mackan har typ chillat där fett mycket! Känner att ruset
från sockret i skurkgodiset börjar kicka in!

Leken pågår inte under samlingar och dina egna programpass (från samlingen tills
du är tillbaka på lägerängen)

*Ruset kickar in*

INGA sparkar eller slag men att hålla i personen är okej så länge det är roligt för
båda (använd huvudet vi vet att ni är smarta;))
Respektera varandras tältplatser och gå inte in om du inte har tillåtelse
Leken pågår mellan väckning och flagghalning

Är shorren fet eller?
WOWZA! Det här är typ den största shorren jag har sett i hela mitt liv! Ett halvt ton
godis! Smaskens!
Så Lången, hur mycket har du spenderat i shorren?
Så fort ruset börjar lägga sig och abstinensen tar fart är jag redan halvvägs tills shorren!

Nu kan vi inte hjälpa dig mer med namn på ditt offer så det är jätteviktigt att hålla
koll på ditt offers namn.

Knasigt Lången! Vad är det bästa med shorren?

Var snälla och ha MUMINKUL!!

För det första måste jag ge en shoutout till min PIC mackan. Han har varit där för mig
när det varit som svårast och vi har upplevt allt tillsammans. Vi är tajtare än nål och tråd,
hav och land, macka och smör, Timon och Pumba, TILLSAMMANS!

Om ni har frågor kontakta Sara eller Gustav från MS-utmanarlag.
Magnus Brolin sök upp oss!!

*Medan vi coolar ner Lången ser vi Mackan förbipasserande*
Jag älskar dig Mackan! Sa Lången samtidigt som han tog ett kärleksfullt steg mot
Mackan.
Ta’t lugnt Lången, nu är det allt skurkgodiset som talar, sa Mackan och tog några
hatfyllda steg bakåt.
Jag älskar er, sa Sten-Barr.
Ingen kommentar.
Vi tackar den tårfyllda Lången och Mackan för denna händelserika intervju baserad på
en sann historia.

Skrattifnatt!!!
vad sa kossan när Mumintrollet snodde hennes mjölk?

MUU! MIN?!?!?!!!!!!

Kannibalerna i Jämtland
- Mamma, finns det kannibaler i Jämtland? - Nej. Varför undrar du det? - Pappa sade att de
lever på turister.

Det ryktas att…
MS ledare använder skruv när de satte upp klockan på flaggstången istället för att surra! Dom
försöker att gömma det med lite sisal….
Det ryktas att kärleken sprids i äventyrar byn….
Det ryktas att Pontus från Vilddjuren numera kallas Robin Hood…

Det snöde i mumindalen. Det var vit-sen
Vad har en bebis och en fiskare gemensamt… båda vill ha napp.
Mumintrollet satt på en brygga och åt sin macka på en brygga. Då kom en polis.
Det är förbjudet att äta på bryggan, sa polisen.
Jag äter inte på bryggan, jag äter på mackan, sa Mumin.

Mumin, Lilla My och Sniff skulle gå in i en grotta med ett monster i. Först gick Lilla My in och då
sa en hemsk röst:
- Blodet droppar, blodet droppar. Då blev Lilla My rädd och sprang ut. Sedan gick Sniff in, men
han blev också rädd och sprang ut. Då gick Mumin in. När den hemska rösten sa:
- Blodet droppar, blodet droppar, så sa Mumin:
- Jamen, ta på dig ett plåster då!

Lille Philip kommer inrusande och ropar:
- Mamma, dom har skjutit morfar.
- Vad säger du?
- Jo, mormor sa till brevbäraren att morfar fått ett hemskt ryggskott.

Det ryktas att Daniel S (ledarbarn) kallas propellern när han sover…
Det ryktas att utmanarna är riktigt snygga…
Det ryktas att vi kommer invaderade av mer myggor…
Det ryktas att utmanarna sitter och planerar massa som kommer hända inom några dagar…
Det ryktas att kiosken kommer ha massa godis över när veckan är slut…
Alla utmanare kommer att ge allt nu när killer game är igång...
Det ryktas att utmanarna är så lata så...
Ledarna och några andra hade ett episkt kubbslag vid programtältet...

Vet du varför tv aldrig kan ersätta dagspressen?
- Nej
- Försök sova med en tv över ansiktet så får du se.

Killer-game blev för intensivt...

Kalle vill inte gå till skolan och ringer till sin lärare. Precis när läraren svarar säger Kalle med
djup

Ledarna andvänder en dusch...

röst:
- God dag, min son är sjuk i dag, så han kommer inte till skolan.
- Vad synd, sa läraren. Men vem är det jag talar med?
- Med min pappa, magistern, svarar Kalle.

Någon kommer bli mördad imorron...
Det sägs att det är ju ändå prideveckan...

