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Vi gör tabarder
För att inte alla Narnianer ska tycka att vi är
klädda helt konstigt så satte scouterna igång
att göra tabarder.
Just tabarder är
väldigt inne nu,
nästan alla har de
på sig!
För att vara helt
moderiktiga så har

När man bör j ar mås t e
man mät a u t s å at t de n
pas s ar
Näs t a s t e g är at t kl ippa u t
h ål e t f ör kr ag e n

alla
tabarder gjorts i färgen rött. Just
rött är väldigt poppis nu bland
Aslans
anhängare.
Våra
mode
exper
ter på
Fu l l r u l l e i ve r ks t ade n
redaktionen
har en teori om att det är eftersom att
rött är en varm färg, och kriget
Mål a kon t u r e r av byn s s ymbol

mellan Aslan och ishäxan är just
ett krig mellan värme och kyla.
Om vi Aslans anhängare klär oss
i rött så blir det som att vi
värmer upp Narnia lite mer med
våra kläder.
Ol ika mode l l e r pr övade s
Text och bild: Julia Hornegård Bäverman
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Dagens goda gärning
Efter regnet igår så bestämde sig tre
upptäckare från byn Faun att det var
dags att göra något av alla dyngsura
flytvästar. Så de tog helt enkelt tag i
saken
och
surrade
upp
en
torkställning som var tillräckligt stor
för alla flytvästar. Detta var
definitivt
en
god
gärning som har hjälpt alla scouter som
ska segla, för ni vill väl inte ta på er blöta
flytvästar? Tack, ni fyra upptäckare från
Faun!
Text och bild: Julia Hornegård Bäverman

Mys med eld
I går kväll fick vi vara med om
en äkta Narniansk upplevelse.
Det är tydligen så att de har en
ritual där de
skrämmer bort
häxor och knott
med eld och sång. Jag vet inte om vi lyckades
så bra, då många knott vågade sig dit ändå.
Men till nästa gång får vi helt enkelt sjunga
högre!
Text och bild: Julia Hornegård Bäverman
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”Ledare”
De första dagarna i Narnia har bara flugit förbi. Ni har
redan lyckats med så mycket mer än av vi kunnat hoppas,
det är ju bara det där med Pollys svordomar som går dåligt.
Men Ishäxans styrkor fortsätter att växa för var dag. Ni har
svåra dagar framför er. Fortsätt kämpa och ge inte upp
hoppet! Vi tror på er och kommer att fortsätta försöka
hjälpa till på alla sätt vi kan. Lycka till!

Digory

Dagens tips:
vattenflaskslåda
Även om det igår regnade ganska mycket, så är det viktigt att hålla koll på sitt
intag av vätska. Eftersom det är
både lite svårt att komma ihåg att
fylla sin vattenflaska, och att ha
med den så har dom i byn
Faunen kommit med en lösning.
Nämligen en vattenflaskslåda.
”Vi fyller den med vatten när vi
är i lägret, och bär sedan med den
till stationerna. Så då har
scouterna alltid med sig färskt
vatten. Även om de själva skulle
glömma” säger Äventyrarledaren
Tova.
Fau n e n s vat t e n f l as ks l åda är i f u l l
an vän dn in g .
Text och bild: Julia Hornegård Bäverman
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Se men inte röra
Här i vapentältet hänger det
många spännande svärd och
sköldar. Visst ser det lite
lockande
ut?
Vi
på
redaktionen har dock fått
instruktionerna att dessa
vapen måste sparas till en
mycket viktig strid, och ska
därför inte användas innan
dess! Det vore ju tråkigt om
de försvann, eller hur?

Bygget fortsätter!

N är man s ka u t i s t r id på
mås t e vapn e n var a vas s a!

Fiffigt torkställ för gummistövlar
När stunderna är svåra, och till och med
sövlarna blivit blöta, ja det är då de fiffigaste
lösningarna visar sig i lägren.
Den här scouten måste ha haft ordentlig otur,
eftersom vi varken hade haft regn eller
översvämmning när stövlarna sågs till. Kanske
hade scouten spillt vatten i skorna, kanske
drabbades dessa stövlar av en extremare
verison av dagg. Hur det än gått till så har
scouten i alla fall hittat en toppenlösning! För
man kan ju inte hänga stövlar på tvättlinan.

Deras tält blåste ner
Runt lunchtid i byn Faun,
lördagen en 12 juli, tog en
vindpust tag i det lokala
mattältet och fick hela
bebyggelsen att välta. ”Vi kan
meddela att ingen är skadad”
säger en lättad ledare.
Några timmar senare började
uppbyggnaden av tältet igen.
De ska i alla fall få laga
middag under tak.

I bäcken sitter näcken
Det har gått rykten om att
någon har sett näcken nere
vid ån. Det är oklart om
ryktena är sanna, men man
kan ju hålla ett öga öppet.
Om man är modig nog. Men
än så länge bör det inte vara
någon fara!

Äve r t yr ar n a i l äg r e t
g r ip h ar s u r r at ih op e n
s t äl l n in g

Nu har de flesta byar fått upp
sina matbord. Även andra
nödvändigheter som bland
annat tvättlinor. Men trots att
det absolut nödvändigaste är
på plats så slutar inte bygget.
Bänkar, ställningar, tvättlinor
och trefötter är några av de
saker som det byggs mest av.
Det har till och med gått så
långt att en av de vanligare
fraserna som sägs på lägret är
”Vet du vart det finns mer
sisal?”.
Exemplet som ni ser på bilden
är ett av de största byggen vi
har på lägerområdet (om man
inte räknar utkikstornet). De
har gjort ställning med ett
golv på. Där kan man spela
kort, sova eller titta ut över
området. Härligt helt enkelt!

Jag tycker
att Caspian
är söt ^
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Vad är denna
sjukdom?

Ett mystiskt symtom har
sig över lägerområdet
lägret. Ingen verkar ha
förklaring eller förslag på

spridit
under
någon
orsak.

(f ör u t om vis s a s om h ar pr at at om
kn ot t , me n de t t yc ke r in t e vi på
r e dakt ion e n ve r kar s å t r ol ig t ).
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”Be what u want to be,
Not what OTHERS
want to SEE”
/Saga & Linnéa
Miniotaurer <3

One does simply knott fly fråm
the knotts #swagenglska
XDXDXDXDXDX
/Martina och Carla

”Make ur anger so expensive
that no-one can afford it
and make ur happines so
cheap that people can almost
get it for free”
/ Saga & Linnéa
Miniotaurer <3

Lägg din insändare i
brevlådan vid anslagstavlan
/redaktionen

Oppetider
Gottegarderoben:
Efter middagen

Meny
Lunch: Meat pasties
Middag: Rippips special

VÄderprognosen fÖr Narnia
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