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Händer idag 

MusikQuiz ikväll 

Idag 21.30 blir det mysigt  

musikquiz i 

ledarcaféet  

- missa inte 

detta! 

 

 

 

Väder 

Äventyrarnas hajk 

09.30 gav sig första äventyrarpatrullen ut på äventyr i vildmarken kring 

Skuggebo. Med en enda liten kartbit i hand började de vandringen ut i det 

okända. På vägen mot nattlägret passerade de flera kontroller som de be-

hövde lösa för att få nya kartbitar och ta sig framåt mot målet. 

Finbesök på lägret 

Distriktets sannolikt äldste med-

lem Sven ”Slaggen” Gustavsson 

89 år ung, besökte lägret under 

onsdagen. 



 

 Efter dagens vandring fann äventyrarna sin lägerplats där de genast började bygga egna vindskydd. När 

solen börja gå ner var det dags att följa lyktornas spår in i skogen, för att höra Baden Powells egna ord bli 

lästa för dem.  Med de orden i tankarna vandrade de trötta tillbaka till sina vindskydd. 



 

 

 

 

 

SPA öppet 

torsdag 
Utmanarna har byggt ett SPA och 

under torsdagen är ledare och 

funktionärer välkomna att SPA:a. 

Öppet torsdag 11.00-12.30 (dock 

ej poolen) samt 13.00-17.00 

(även poolen).  

SPA-behandlingar som erbjuds: 

Hårtvätt 

Hårfix 

Pool 

Ansiktsbehandling 

Utsmyckning 

Avslappning 

Handskötsel 

Fotvård (självbetjäning) 

 

Alla behandlingar är drop-in och 
beroende på vilken behandling 

du vill ha bör du ha med dig 
handduk och/eller schampo, bal-

sam, borste och badkläder. 

 

Spa-behandlingarna är kostnads-
fria men lite dricks i form av saker 

man kan äta och dricka upp-
skattas alltid... 

Dagens chiffer 

 

Vardagsliv 

Kul lägerfakta 

Under lägerveckan kommer inten-

dentur ha levererat. 

2610 Köttbullar 

48 l Saft 

66 kg Ketchup 

33 kg Havregryn 

33 kg Kaffe 

Kiosken har sålt 555 chokladkakor 

och 1000 chipspåsar 



 

Från Instagram 

#läger2016 

 

 

Dagens ros 

Annica & Tove tackar för  

scoutens varma kram som tack 

för maten i Mafeking 

 

 

Norra Smålands Utter 

När ni checkade in på lägret så fick ni var sitt nytt distriktsmärke. I bilden 

finns Smålands landskapsdjur Utter. För att uppmärksamma det lite extra 

så kommer här lite utterskämt.  

Hoppas ni också spinner vidare på detta och hittar på nya. De som skrift-

ligt lämnar in nya utterskämt till kiosken kommer belönas. Berätta ditt 

skämt för Stefan och Hans i kiosken - de ÄLSKAR Utterskämt. 

Vad gör en sur utter? - Muttrar 

Vad gör frusna uttrar? - Huttrar 

Vad klär sig uttrarna i? - Utterrockar 

Vad är en sur utter? - Butter 

Vad äter uttrar? - Morutter 

Utryckning för Spårarna 

Nu har spårarna lämnat lägret och på parkeringen var det många föräldrar 

som hade glada och pratsamma barn som berättade om allt de varit med 

om. Det var förhållandevis pigga scouter som hoppade in i bilarna och det 

var flera som tyckte att de kunde ha fått vara kvar ett par dagar till. Nästa 

distriktsläger är ni Upptäckare eller Äventyrare och då är ni välkomna hela 

veckan. 

Avslappnat i Utmanarbyn 


