Vem ska trösta Scouten? Nästa kapitel kommer i nr 6

Slirigt i såpan på Bungy-run!!
Bungy-run går ut på att man har en elastisk slang fastsatt på ryggen som
en ryggsäck. Sedan ska man ta sats och springa på en presenning med
såpa på sig. Längst ut på presenningen ligger det bollar som man ska
försöka ta. De bollarna som man får de högsta poängen för ligger allra
längst ut och det är de som är de svåraste att få tag på, eftersom att man
dras tillbaka utav gummislangen. Idag är det en solig dag vilket är bra när
man har bungy-run så att man inte blir kall och sjuk. Det är två lag med
kanske tio i varje lag. En deltagare från varje lag kör samtidigt och det
gäller förstås att man ska få de högsta poängen. Det verkar kul men
ganska svårt!
Av: Sofia Iverssen, Laxarna, Mälarscouterna
Vad går bungy-run ut på?
Det går ut på att du har en elastisk slang som sitter fast som en ryggsäck
och
sen ska man springa på en presenning med såpa på och hämta bollar.
Vad är roligast med bungy-run?
Att springa längst ut på presenningen och få de högsta poängen.
Är ni inte rädda att göra illa er?
Nej.
Är det svårt?
Ibland, om man för lite fart kan man inte få de högsta poängen.
Är bungy-run det roligaste programmet?
Av de jag har gjort, ja.
Skulle du rekommendera bungy-run till andra?
Ja, för dem som gillar att tävla!
Har du något tips för hur man får de högsta poängen?
När man börjar glida tillbaka ska man sätta sig ner och krypa.
Av: Fredrik Gren, Holkgänget, Spångascouterna.
Vad går bungy-run ut på?
Man ska springa med ett bungy-rep som sitter
fast som en ryggsäck
och samla bollar.
Vad är roligast med bungy-run?
Att springa.
Är ni inte rädda för att skada er?
Nä, inte direkt.
Är det inte svårt?
Ganska svårt för repet drar en tillbaka.
Är det här det roligaste programmet?
Hittills, ja!
Skulle du rekommendera bungy-run för
någon annan?
Ja!
Har du något tips för hur man får
tag på de högsta poängen?
Ta mycket sats.
Intervjuare: Sophia Ernestål Fotograf: Hemming Niku
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Havsörn siktad
Vi tre reportrar gav oss iväg för att
leta efter en ledare. Vi hade en idé
att skriva om en Mälarscoutledare
med ett specialintresse – nämligen serier. Vi hittade inte honom trots att
vi gick igenom alla byar. Vi gick tillbaka till redaktionen lite besvikna. Vad
skulle vi nu skriva om? På vägen tillbaka ropade Anders efter oss
–Titta en havsörn!
Vi såg en stor fågel cirkulera högt upp över bungy- run aktiviteten. Vi
försökte ta en bild men fågeln syntes inte , den var för långt bort. Bakom
fågeln flög en annan fågel, lika högt som den som Anders sa var en
havsörn. Om det var en havsörnen missade den en middag. Havsörnar
äter sjöfåglar och fisk. Vi tyckte det att de här var en bra idé till en artikel.
Men, vi kom inte på något mer. Ute är det varmt och vi längtar efter att
bada.
Vi gick ner till sjön. Vi träffade Annika Bennsten som var äventyrare i
Mälarscouterna. Hon hade haft bungy- run och nu skulle hon och bada.
Vi hade en liten diskussion om hur varmt det var i vattnet och vi kom
fram till att det var 17 grade. Sen gick vi till dom som fiskade och
frågade om dom hade fått något men ingen hade fått nån fisk. Undrar
om havsörnen fick någon mat?

Det ryktas att:
…Lovisa och Niklas, ledare för Laxarna smyger in hos Lax-tjejerna på kvällarna och
myser.
…10/10 älskar mumin
…utmanarna tittar på ”family guy” på natten
…spårarna sover på dassen på natten
…äventyrarna spelar klädpoker
… dassbävern är tillbaka
…vi har mer än fördubblat Lumparlands befolkning
…Jacob T (Scrofa Scrofa) är en höjdare på att ro och rädda nödställda tjejer på
havet
…det ska bli lägervigsel senare…..ja precis, mellan Magnus och Lina såklart
…det inte är vinden som blåser omkull tälten och lossar tältspikar om nätterna
…utmanare Ludvig J är en hejare på att skjuta pil och träffa rätt
… Matteus är vår stora brottarkung
...nattspåret var en succé
…alla älskar kiosken och att kiosken älskar alla
…webbkameran är igång……var står den? Gissa det du?
… materialgruppen mfl har en hemlig matsaksgömma
… Kinga spelar gitarr som en gudinna
…tidningsredaktionen vägrar hitta på fler insändare….skicka mer!!!!!!!!!

Det byggdes en hammock
Melodi: Jag hade en gång en båt

SPA
Medan de flesta nästan drunknar i sin egen lort finns det några som anstränger sig till detta yttersta
för att hålla sig någorlunda fräscha även på ett scoutläger. Vi har besökt dem, i vårt SPA.
Klara Finnman och Mathilda Bohlin säger att det är väldigt skönt i spat, speciellt ansiktsmasken.
Andra saker som finns i spat är fotbad, massage, fila naglarna, sätta gurkskivor över ögonen och så
kan man bada. Tjejerna är båda vana spa besökare och har bland annat varit på spa i skolan men
trots detta tycker de inte att de som inte är i spat är så äckliga ändå. Någon som däremot tycker
tvärtemot är Viktoria Lunning som vill ha minst en meters avstånd till folk som inte har varit på spat.
Hon har tidigare varit på ett spa där hon fick choklad i ansiktet som hon tyckte var väldigt gott. En till
tjej på spat, Estrid Söder tycker dock att det är okej att inte ha varit i spat och tycker att det bästa
med spat är att vara med sina kompisar.
Av: Thomas Sivertsson och Andreas Wrang från Holkgänget, Spånga Scoutkår

Vi byggde en gång
en…..hammock…!
med slanor och någon stock….
och det var inte idag för det var
igåååååår….
Svara mig duuuuuu, var står den
nuuuuu
I spårarbyyyyn, där står den nuuu
Den gjordes av några barn
Med sisal och lite garn
Och den var så jättekuuuul ,
så jättekuuul
Svara mig duuuuuu, var står den
nuuuuu
I spårarbyyyyn, (klapp, klapp)
där står den nuuuuu!!

Livet i lägerköket
Få avundas livet som kock på scoutläger.
Från 06:15 på morgonen till sent på kvällen
sliter de i köket för att ge oss hungriga scouter vårt
dagliga bröd. Vi bestämde oss för att undersöka hur
det verkligen låg till i köket och om jobbet som kock
på läger verkligen är så hårt som alla säger. När vi
kom in i tältet möttes vi av en stressad kökschef vid
namn Lovisa Gebert. Vi blir snabbt tillsagda att
komma tillbaka om ca 20 minuter angående intervjun.
För att fördriva tiden gick vi och frågade ett gäng glada scouter
i serietecknings tältet:
Vad tycker ni om maten hitills?
Alla var överens om att maten smakade bra. ”Lite väl okryddad ibland,
men den blir bättre varje dag”
Tycker ni att vattnet smakar så hemskt som alla säger?
”Vattnet duger bra, jag fattar inte varför alla klagar så mycket” är gruppen överens om.
Efter den snabba intervjun med de glada scouterna är det dags för vår efterlängtade
intervju med köket. När vi alla har satt oss ner för att starta intervjun blir vi snabbt
avbrutna av en varuleverans. När hon har tagit emot leveransen blir vi tillfrågade om det
är okej att vi genomför intervjun medan hon arbetar. Vi säger att det går bra och påbörjar
våran efterlängtade intervju:
Är det så stressigt i köket som alla säger?
”Det varierar mycket, Ibland är det jättestressigt och ibland är det ganska lungt”
Ungefär hur många smörgåsar brer ni under en vanlig dag på lägret
” Ungefär 600 sammanlagt, varav 400 bres på morgonen och 200 på kvällen”
När måste ni börja med lunchen för att bli klara i tid?
”Senast 09:30, gärna lite innan för att hinna med en ordentlig köksgenomgång med
personalen. Vi behöver alltså minst 2 och en halv timme för att laga lunchen. Middagen
tar lite längre tid, ca 3 timmar och 15 minuter”
Hur mycket mjölk har beställts sammanlagt för det här lägret?
”Ungefär halvt ton vilket är lika mycket som en vanlig svensk ko väger”
Vi tackar för intervjun och förstår nu hur mycket jobb som ligger bakom maten i din kåsa.
Vi kan intyga att alla i köket gör sitt allra bästa för att ge oss så bra mat som möjligt.
Så hur hungriga ni än är, ha tålamod, klaga inte på småsaker och stressa inte
personalen.
Artikel författare: Sebastian Edin och Emma Levin

Siat i tekoppen
Snorkfröken 21/3-19/4, Idag kommer det att hända spännande
saker så du borde ta vara dagen
Lilla My 20/4-20/5, Idag ska det vara en bra dag och du borde som
Snorkfröken ta fram paraplyet
Mumin 21/5-21/6, Idag så kommer allting inte vara som vanligt, du
måste ha kläder ut och in och prata baklänges
Muminmamma 22/6-22/7, Idag så kommer du ges svar om du
kämpade för din sak igår
Muminpappa 23/7-22/8, Idag så ska du ha så roligt för att det är
hattdagen och det är din dag
Sniff 23/8-22/9, Gårdagens soldans har gett resultat
Morran 23/90-22/1, Idag ska du fortsätta att vara glad för då kommer du
att få lycka i kärlek
Hemulen 23/10-21/11, Igår var en slapp dag men idag så ska du vara
glad för att det är en hattdag
Snusmumriken 22/11-21/12, den bortre stjärnan i ditt tecken står i
Najaderna = fiskelycka
Hattifnattarna 22/12-19/1, Idag så kommer du kunna vara en glad
hattifnatt
Stinky 20/1-18/2, Idag så kan du hjälpa Snusmumriken att plocka
blommor som gör att du blir fin
Knyttet 19/2-20/3, säg hej till alla du inte känner så kanske du
får en ny vän

Sten-barrs kolumn
Efter den djupa intervjun med Marqus ”Mackan” Fårssbärj
bestämde vi oss att intervjua Matthias ”Lången” Nilzén.
Efter att ha läst intervjun med Mackan om ert komplicerade
förhållande vill vi bara fråga dig om du har några kommentarer
på berättelsen?
Jag vet inte va’ Mackan snackar för babyloniskt snack men jag
kommer ihåg vårt första möte som det vore imorgon. Jag var på väg till Niagarafallen
med mina nya fräscha adidas-kicks. Efter att ha spanat in ett par schyssta gazeller
fångade en man min uppmärksamhet. Hans leende var lika vacker som en grupp
fallskärmar, som man ibland kan se på discovery channel, fattaru? Hans ögon fångade
mig som en blixt i himmelen. Och hans arbetande labbar var det starkaste jag sett.
WOWZA, inte ens ord kunde förklara min förälskelse. Skurkgodis ska inte vara en del
av historien.
Vem är snyggast på lägret?
Det finns en kille som ser ut som David Hasslehoff som är extremt fräsch. Han bär
alltid ett par schyssta tighta läderbraxor med en matchande jacka. Jag och Mackan
köpte en kikare för att kunna spana in kanonerna på mannen. Vi har båda kommit
överens om att han är snyggast på lägret.
På en skala ett till tio, gissa hur mycket jag älskar dig?
En stabil 9:a
Jag älskar verkligen dig, Lången. Låt oss fly till Nangiala tillsammans och käka fräscha
bananer och chokladsås.
Ingen kommentar.

”Killer game”
Killergame går ut på att alla får en varsin namnlapp som det står
vem man ska döda.
Man dödar genom att krama dom bakifrån och då får man den
man dödas namnlapp
Killer game verkar vara en succé bland scouterna, många
tycker att de är väldigt roligt och lite läskigt, en del har känt ett
lättnad som att vara död och dem känner att det blir av med
onödigt stress.
De flesta Mälarscouterna har lekt leken förut. Dom flesta
Spånga scouter tycker att det är en kul ny lek.
Än är inte ”killer game” över och leken har varit en stor succé
bland scouterna. Vissa har dock upplevt det lite som jobbigt att
konstant vara jagad och är nu lite glada att de har åkt ut och
slipper all onödig stress. Men för er som fortfarande är kvar i
leken så kommer här några tips!

Detta är en sann historia, inget har absolut på något sätt ändrats för att göra en
intressantare historia.
(Red har inte heller gjort några censurerande ändringar…..eller??)

Överlevnadstips i ”killer game”:
Håll koll på personer som beter sig konstigt
Gå med EN kompis och inte för många vänner så att
folk inte tycker att du är feg
Lita inte på någon
Lista ut vem som ska döda dig
Bli osynlig
Flyg!!!!!!
Klättra upp i ett träd
Åk hem
Gå runt med en stor ryggsäck
Spendera tiden på rygg på marken
Text: Tobias Perlebrant, Felicia Bengtsson

” Det är skönt och avkopplande med yoga”

Sara som leder yogapasset beskriver hur de tio ungdomarna ska göra för att bli
lugna och de ligger på liggunderlag och lyssnar på vad hon säger. Sara berättar
om avslappning och om att komma in i ett tillstånd av lugn. Det var alldeles
skönt och tyst i skogen.
Innan avslappningen hade de gjort flera olika yogarörelser. En av de rörelser
som Sara tycker om kallas Triangeln (BILD på Christer och Sara) och går till så
här: Man står bredbent med ena handen i marken och den andra upp i luften.
Sara säger att man kan göra yoga för att det är bra träning för kroppen och bra
avslappning. Saras tips om hur man kan bli lugn på ett scoutläger: Man ska vara
på en lugn plats, t ex i skogen, där det inte är så mycket folk och att man kan
lyssna på t ex fågelkvitter eller vinden som susar.
Emma, en av deltagarna på yogapasset säger: ”Det var roligt och skönt, men jag
fick litet ont i axlarna i slutet”.
Sara: Det är roligt att göra yoga, jag hållit på med det i 10 år , men inte på
scouterna.
Av: Louise Byström & Klara Nygård Från Fjärilarna och Mälarscouterna

