Torsdag 17 juni 2010

Trollebobladets reportrar Jonatan och Joline besökte platsen vid skylten.

Vattnet
kommer stiga?
Längs vägen till lägret har någon satt
lappar om att vattnet kommer stiga.
Där lappen sitter är det också avspärrningsband. En stor sten ligger på ena
sidan vägen. Vad är det pågår?

Varning. F.r.o.m. lördag 19 juni 2010
kommer vattennivån i sjön råsvalen
att höjas med 48 meter. Alla personer
måste lämna området senast klockan
12:00 den 19 juni.

Skyltar på lägret

Lägerchefen Totte säger att han tycker
att vattnet redan har stigit lite.
Trollebobladet kommer att undersöka saken mer.

Tidigt på torsdagsmorgonen upptäcktes också liknande skyltar på lägret. Så
här stog det på skylten:

Jonatan och Joline
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Sabbad stege

Ledaren Lovisa upptäckte trasig steg vid morgonbadet.

Kl. 06.20 var Lovisa Berglind ute och
badade. Hon hoppade i för sitt morgon
dopp när hon märkte att bad stegen var
trasig. Hon frågade David Gribing vad
hon skulle göra, han sa att hon skulle ta
upp den lösa delen, men när hon skulle
gå upp så märkte hon att det var vassa
kanter på stegen.

Simon badräddaren lagar stegen!

Idag vid lunchtid ska Simon laga stegen så att vi kan använda stegen. Han
kommer att ta upp hela stegen på bryggan för att kunna sätta dit nya steg.
My och Emma

Vi ber er att inte
gå ner för stegen
när ni badar!
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Fråga fyra
Vad har varit bäst hittills på lägret?

Nellie P

Tycker att pyssel och
trassel har varit roligast
specielt smedja.

Liam S

Tycker att det roligaste
har varit att paddla kanot.

Klumpig ledare
välter tunna
När Jonathan skulle fylla
på vatten tunnan så gick
han snabbt till vattnet utan
problem, men när Jonathan skulle tillbaka efter att
han fyllt på tunnan så gick
repet av och tunnan ramlade. Mycket vatten åkte ut
ur tunnan men hälften av
vattnet var kvar. Och när
han kom upp till toan så
sa han: inte igen inte igen,
Nej!! Det hände igen. Men
tur var det att inte locket
flög av så vi har en halv
tunna vatten.

Miniskvaller
Felix S

Tycker cirkus väskan har varit roligast specielt diabolo.

Mitt i natten hör några junisar att vuxna
(ledare) spelar musik
Barnen blir förargliga
men orkar inte göra
någonting.
Det pratas mycket
i tälten på natten så
vissa kan inte sova.

Anton H

Tycker att fiska har
varit roligast.

Totte lägerchefen puttade i icke simkunnig i
vattnet, men inte med
flit!

