Torsdagen starter ﬂot med høj sol, men ud
på eftermiddagen er der risiko for regn dog ikke så meget, at vi er nødt til at aﬂyse
aktiviteter eller lejrbål! Det bliver 20-22
grader.
Husk både solcreme og gummistøvler, når I
tager på aktivitet!

Til formiddagens lejrbål hørte vi
nogle formidable sange, som
hyldest til alle de spejdere, der har
været på hike. De var så gode, at
I får teksterne her, så I kan synge
dem i lejrene.
Melodi: Ole sad på en knold og
sang

Hvem var de så, som hiken vandt?
Tra-la-la….
Det var dem, som alle poster fandt
Tra-la-la….
Så tror I, at vi har et ekstra vers
Tra-la-la….

Er man hiker så er man sej

Men det har vi ikke…..

Tra-la-la….

Tra-la-la….

Smiler stort mens man går på vej
Tra-la-la….
Alle er kommet fra hiken hjem
Tra-la-la….
De sidste kom vistnok klokken
fjorten

(og så var der Pias vers, som
handlede om, at hun ikke længere
har venner her i lejren… Det er vi
kede af på redaktionen, så hvis du
vil være Pias ven, kan du smide en
seddel til Sladderspalten, så ﬁxer vi
kontakten!)

Tra-la-la….
Svar på mærkequizzen: a Handlekraft, b Team Play, c Pligten overfor Gud, d Vi tør

Som vi annoncerede i går, bliver dagens lejravis
kortere end normalt. Redaktionen er taget med
deres kredse på kredsdag, og holder en velfortjent
fridag.
Men I skal ikke snydes for sladderspalten, som jo
er avisens vigtigste element.
Og så vil vi selvfølgelig også fejre de tre patruljer, som vandt hiken! Med 14 timers forsinkelse
lykkedes det endelig at ﬁnde hikens vindere til
formiddagens lejrbål. Herfra skal lyde et kæmpe
stort tillykke til:
Troppen fra Aalborg 1. og Frederikshavn
Gruppen fra Vejgaardspejderne
Roverne fra Holbæk- og RegstrupSpejderne
Og stort spejderklap til alle spejdere, som kom
igennem hiken!

Vi elsker, at rigtig mange af jer søger lejrkærester, og sladderspalten er nærmere blevet en datingside. Vi har én opfordring fra
redaktionen: opsøg hinanden i lejrene i stedet for alt det
moderne halløj med Snapchat og SMS’er - og så virker annoncerne bedst, hvis I skriver jeres navne.
På redaktionen har vi fået et par tips fra Vrå, som vi
ikke helt kan tyde. De søger “ananas på dåse pigerne.” Vi ved ikke, om det er en patrulje, som hedder Ananas på dåse, eller om Vrå simpelthen bare
mangler ananas til aftensmaden.
Ved du mere? Så tip os gerne.

Jonathan fra Herlev søgte i går
en lejrkæreste, og han havde
ingen krav. Nu har nogle spejdere hjulpet ham med at ﬁnde
en! Helt sikkert en sød lejr–
kæreste, men han må hellere
passe på, at de andre i Herlev
ikke kommer til at smide
lejrkæresten på bålet.

17-årige Janick fra Vrå
søger en lejrkæreste. Det
skal gerne være en, der
er fyldt 17 år. Janick er
en meget sjov og frisk
fyr, og en rigtig ﬁn gut.

Vi kunne tidligere fortælle,
at spejderchefens sovepose
var blevet stjålet, så han
måtte nøjes med et tæppe.
Nu har vi hørt, at han faktisk
foretrækker et tæppe frem
for sin sovepose - Spejderchefer er da mærkelige!

Send dit sladder:

Vil du gerne have ﬂere venner?
Så er der to piger i Vrå, som
gerne vil udvide vennekredsen
med 13-15 årige spejdere.

Redaktionen har gravet i
sagen om Christian fra
Hollufgaardspejderne, og vi
har haft paparazzierne på
lur. Vi kan nu afsløre, at den
heldige pige er Isabella fra
Østervrå. De er spottet ﬂere
steder i lejren med hinanden
i hånden.

Det går vildt for sig hos Nørrebrospejderne, nu hvor deres spejdere er taget hjem. Rebekka Kragh
er hørt sige “Kødbyen er åben,” og
vi ved at Helene (25 år) søger sin
første(!) lejrkæreste nogensinde!
Vi har også hørt, at Nørrebrospejderne lejer deres mange tomme telte ud på AirBnB for 143 kr. i døgnet,
hvis du har brug for alenetid med
din nye lejrkæreste. Al lejen går
ubeskåret til børne- og ungdomsarbejde.

