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Sluta tjuvät av mitt godis! Bästa stövlarna! 
Petra Åberg har fått nog av godisstölderna på lägerex-
peditionen. Nu kräver hon att hon kompenseras för de 
försvunna gelenapparna.  
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Anda quam fuga. 
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Gruppen som försvann!

Rockband & 
Multisport

Möt



Det är vi som är

LÄGER-
REPORTRARNA

Cornelia Appelgren Arndt
 
Vad har du tyckt om sommaren hitills?
- Kul
Vad har du tyckt om lägerbålen på lägret?
- Mysigt.
Vad tycker du om maten? 
- Den är bra.  
Har du någon favoritmat? 
– Nej, ingen favorit. 

Elias Tillman
Lägerreporter

Nellie Olsson
 
Vad förväntar du dig av temaaktiveteten du har valt?
– Jag förvänta mig att få fota så föräldrar kan se. 
När fyller du år?
–Den 25 januari och jag är 12 år.
 Har du badat?
 – Ja, men det tog typ en halv timme.
 Vilken mat hoppas du på?
– Pannkakor 
Vilken har varit din favvomat hitills?
– Fisk och potatis

Felix Hofman 
Lägerreporter

 Ronja Göhle
Hur länge har du varit på lägret?
– Jag har varit på lägret 4 gånger.
Vilken maträtt tycker du mest om? 
– Fisk och potatis tycker jag om. 
Tycker du om att bada? 
– Ja, jag tycker om att bada fast det var lite kallt.
Bor du på stora eller lilla campingen?  
– Jag bor på stora campingen.
Hur många sover du med? 
– Jag sover med mina 2 kompisar.
Har du några syskon om hur många? 
– Jag har två syskon.
Kör du nån sport på fritiden?  
– Jag kör fotboll.
Har du några djur? 
– En hund, en katt o en kanin. 

Nellie Olsson
Lägerreporter

Lägerpostens reportrar bevakar allt 
spännande som händer på Trolleboläg-
ret. I deras intervjuer av varandra får du 
veta allt om dem! 



Nelly Herelius är 11 år och bor med sin pappa Daniel, mam-
ma Hannah, storasyster Thea och en katt, Zingo, samt hunden 
Selma. De bor i Askersund. 

Vad är det roligaste som hänt dig?
– Det var när jag och min storasyster åkte på en badring efter 
en båt, och badringen välte så vi föll i vattnet!
Har du någon idol?
– Ja, det är Per Eriksson.
Vilken är din favoriträtt?
– Det måste vara grillat kött. 

Nelly går på innebandy och gillar att läsa Harry Potter eller se 
på Rum 213.

Elias Rauseus Skiöld
Lägerreporter

Elias Rauséus Skiöld
Vad tycker  du om maten här på Junis?
– Maten smakar helt okej.
Tycker du det är kul här på Junis?
– Ja, det är väldigt kul här.
Vad tycker du om badplatsen här?
– Jag badar inte så mycket, men den är helt okej.
Är det något som du vill ändra på här?
Nej det är  helt perfekt     
Hur tycker du det känns att skriva i  
tidningen Struten? 
– Jo det känns bra. Nu har jag ju skrivet i ett halvår.
Spelar du något instrument?
– Ja jag spelar piano.
Har du något djur?
– Nej. Men vill ha ett. 
Vad är det roligaste du gjort i Junis?
– Stoppat miljö bovar.

Nelly Hedelius  
 Lägerreporter

Elias Tillman
 
Hej Elias, vart kommer du ifrån?
– Jag kommer ifrån Örebro, säger Elias
När föddes du?
Elias svarar att han föddes 12 Januari 2005. 
Okej, har du någon favoritmat, i så fall vilken?
 – Jag tycker om Sushi med crabsticks.
Har du några syskon, hur gamla är dom i så fall?
Elias svarar att han har syskon och att dom är nio och en är 
tretton och ska snart fylla fjorton. Sen har han även låtsassys-
kon som är runt fyrtio.

Nästa fråga är vad han tycker om lägret och han svarar att 
lägret är roligt.
Okej, kom du hit med någon? 
– Jag åkte hit med min kusin Felix.
 Bor ni i samma tält?
 – Ja, det gör vi, svarar han.
Nästa fråga är: om du skulle få göra vad du ville här på 
lägret, vad skulle du göra då?
Elias svarar att han skulle vilja paddla kanot längre bort än vad 
man får. 

Cornelia Appelgren Arndt
Lägerreporter

Felix Hofman
 
Har du varit på något Junis läger innan?
– Nej, bara på en avslutning av ett läger men det här är den 
första gången.

Felix tycker att det är kul att paddla kanot på kvällsaktivite-
terna och att det är bra.
Vad betyder Junis för dig?
– Det innebär bra saker som att barn och ungdomar avstår från 
alkohol och droger och gör världen bättre. Jag gillar att sova i 
tält och känna att man är ute i naturen och att höra allting från 
skogen eller regnet, säger Felix.
Har du badat än?
– Nej, jag är en badkruka men jag har försökt.

Felix berättar att han inte skaffat nya vänner än men det är 
bara andra dagen.
Vilken är den roligaste kvällsaktiviteten?
– Att paddla kanot tycker jag är roligt.

Ronja Göhle
Lägerreporter

Nelly Hedelius



Maten på Trollebolägret
Vi tycker att maten här på Trollebo är bra för att den är 
god och den är vällagad. Matpersonalen lagar mat som 
barn tycker om och inte konstig mat som man inte vet vad 
det är. Vi intervjuade kökspersonalen här på Trollebo och 
frågade hur dom tycker och tänker om maten. 

Hej! Vad heter du? 
– Hej, jag heter Carina Eriksson 
och jag är 69 år gammal. 
Hur länge har du jobbat här? 
– Jag har jobbat här i över 10 år. 
Trivs du som kökspersonal  här 
på Trollebo? 
– Ja, det är kul.

Nästa fråga vi ställde var om 
det var kökspersonalen som 
bestämde maten. Carina svarade 
att det var hennes arbetskamrat 
Monica och Petra som är med i 
lägerkommittén som bestämde maten. 
Hur tänker du när du gör maten?
–Jag tänker att det ska se aptitligt ut.
Sista frågan vi ställde till Carina var om hon hade ett annat 
jobb och hennes svar var nej.

Nästa vi intervjuade var Linnea som är 13 år gammal.
Hej Linnea, hur länge har du jobbat här?
Linnea svarar att det här är första sommaren hon jobbar här.
Okej, trivs du här som kökspersonal på Trollebolägret?
– Ja det gör jag.
Nästa fråga vi ställde var  hur hon tänkte när hon gör maten.
– Jag brukar tänka att inte stressa.
Jobbar du med någonting annat utanför Junis?
– Jag går i skola.

Sen intervjuade vi Monica som 
är 53 år gammal.
Hej Monica, hur länge har du 
jobbat här på Junis? 
– Hej! Jag har bara jobbat här 
den här sommaren.

Sen frågade vi om hon trivdes 
bra som kökspersonal här på 
Trollebolägret och hon svarade 
ja.
Jobbar du med något annat 
utanför Junis?
– Ja, jag jobbar som matpersonal på en förskola.

Sista personen vi frågade var  
Joakim som är 49 år gammal.
Hej! Hur länge har du jobbat 
här på Trollebo?
– Det här är första gången.
Nästa fråga var om han trivdes 
och han svarade att han trivdes 
och han tyckte det var kul.
Vad tänker du på extra mycket 
när du lagar mat?
– Att jag själv tycker det är gott.
Har du något annat jobb utan-
för Junis? 
– Ja, jag är mekaniker.



Fullt ös på 
Rockband 

Vad gör du helst på läger?
Enkät:

Vad tycker barnen 
om maten på lägret?
Efter vi hade intervjuat köksperso-
nalen intervjua vi barn och vuxna 
på Trollebo om vad dom tycker om 
maten.

Först intervjuade vi Maja Svensson, 
12 år, som tycker maten är godare än 
i skolan. 
Om du skulle få ändra någonting 
på maten vad skulle du göra då?
– Jag har ingenting som jag vill ändra 
på.
Kan du betygsätta maten från 1 
till 5? 
– Jag ger nog maten en 4:a!
 
Nästa vi intervjua var Vera, 6 år, som 
tycker maten är god. 
Om du skulle få ändra på någon-
ting med maten, vad skulle det 
vara då.
– Jag vill inte ändra på någonting.
Vad ger du maten från 1-5?
– 5.
 
Tredje personen heter Jocke och är 
12 år, Jocke tycker att maten är helt 
okej.
Jocke, om du skulle få ändra på 
något med matten vad skulle det 
vara då?
– Jag vill ha bättre stolar och bord.
 Nästa fråga var en betygsättning från 
1-5 och han svarade 3.

Sista personen vi intervjuade var  
Torbjörn som är lägerchef. Han är 44 
år gammal och tycker att man ska ha 
pizza-sallad till allt.

Nästa fråga var vad han tyckte 
om maten på Junis. Han svarade att 
den var toppen, särskilt soppan och 
fisken.
Om du skulle ändra på något vad 
skulle det vara då?
– Flera köer till maten.

Sista frågan var en betygsättning 
från 1-5. Torbjörn svarade en stark 4.
 

Nelly Herelius & 
Cornelia Appelgren Arndt, 

lägerreportrar 

Rockband är en temaaktivitet på lägret.
Dom håller till i det andra huset. Jag 
gick dit och tog bilder och lyssnade på 
när dom spelade. Det lät bra. I Rock-
band använder dom två elgitarrer och 
en vanlig gitarr, trummor och mikro-
foner. Alexander är en av deltagarna i 
Rock band som jag intervjuade:   

Hur gammal är du Alexander? 
– Jag är 12 år gammal.

Vad ska ni ha för låt?  
– Vi ska ha kära bröder av  
Linus Svenning 
Tycker ni om musiken ni valt? 
– JA det gör vi!
Vad ska du göra för nåt? 
– Jag ska spela elgitarr.
Har du hållit på med sånt här innan? 
– Ja jag har hållit på med musik.
Vad är bra med bandet?  
– Jag vet inte riktigt men det är bra . 

Nellie Olsson,
lägerreporter

Sebastian Spåls, 10 år
från Garphyttan
– Jag tycker om att 
köra Gagaball.

Albin Wannberg, 11 år
från Örebro
– Badar och har läger-
bål på kvällen. 

Nelly Strand, 9 år
från Lindesberg
– Jag leker helst.

Emma Strand, 13 år
från Lindesberg
– Jag har helst fri lek.

Elias Rauseus Skiöld
lägerreporter



Enkät bland deltagarna
Vi gjorde en enkät om vad barn tycker om Pokémon som 
gruppnamn. Frågorna var:  
Vad tycker du om Pokémon som gruppnamn?
Vad tycker du om pokémon?
Har du en favorit pokémon?
 
Den första vi frågade var Noa, 9 år.
Han tycker att det var en bra ide med Pokémon som tema på  
grupperna, han tyckte även om Pokémon.
 
Cecilia Hofman, 9 år. Tycker om Pokémon temat. Hon tycker 
också om Pokémon. Hennes favorit-Pokémon är Snorlax.
 
Rasmus Axelsson, 9 år som tycker att det är roligt med  
Pokémon tema på grupperna men han är inte så förtjust i  
Pokémon och ingen favorit-Pokémon.
 
Imke Hijstee, 10 år, hon har inte tänkt så mycke på temat och 
Pokémon.
 
Elin Järv, 9 år, och Lilly Gertzell, 9 år, de båda tycker att det 
var bra med Pokémon tema på grupperna men dom tycker inte 
om pokémon så mycket och deras favorit-Pokémon är Eevee.
 
Emilia 7 år tycker att det är bra med pokémon tema på grup-
pen och tycker pokémon är roligt hennes favorit-Pokémon är 
Hoothoot.

Pokémon som gruppnamn

 Varför Pokémon?
 
Varför heter grupperna som Pokémon? Vi frågade en som var 
med att bestämma gruppnamnen: Petra Åberg (ledare).
– Vi vet att det är ganska populärt med pokémon och det är ju 
lite roligare för barnen när dom vet vad man pratar om. Så vi 
kolla lite på Pokémon go appen och hittade några roliga Poké-
mons, sa Petra.

Den försvunna gruppen!
 
Sen har vi den försvunna gruppen Ratataarna. Precis innan 
lägret bytte dom ut Ratataarna mot Jumpluffarna. 
– Jo, det stämmer. Vi skulle ha med Ratataarna men sen hittade 
en ledare Jumpluffarna, så vi bytte ut dom, sa Petra.
 

Fakta om Pokémon
Pokemon är monster som man ska försöka fånga. Från början 
hette Pokemon Pocket Monsters. Men nu heter det Pokemon. 
första pokemon spelet gjordes 1995 till Gameboy och hette 
Pokemon Red och Pokemon Blue.

Av: Felix Hofman och Elias Tillman

Vildmarks-Lisas eldningstips
Vi frågade Lisa, en av ledarna för Vildmarksliv, om vad som 
är viktigast att tänka på när man gör upp eld i naturen. 
Hon svarade:  
1. Säkerheten
2. Att ha vatten i närheten
3. Att inte elda på ett berg

Om Risifrutti
Risifruttin är varm här på Trollebolägret.
 Förra året var den kall.
  Nu är den varm. 
      Av: N.O



NASA-utmaningarna

Temagrupperna

En dag fick Junis-förbundet i Stockholm ett brev från NASA. I brevet 
stod det att dom skulle åka till Trollebolägret och lämna  brevet till oss. På 
Trollebolägret skulle vi ha danspass. Men sedan kom Chris med brevet och 
sa att vi skulle läsa brevet och göra det som det stod i brevet. Utmaningarna 
hade namnen ”Vattenkedjan”, ”Balansen”, ”Höjdskräck” och ”Hinderba-
nan”. Om vi klarade dom utmaningarna skulle vi få en sista  
utmaning.
       Den första utmaningen var Vattenkedjan. Vi skulle stå i en kedja, alla 
höll i en kåsa och skulle överföra vatten från sjön till en hink. När vi hade 
fyllt hinken skulle en person simma ut till en boj i vattnet.
     Sedan på balansen skulle vi ta oss över tre raviner. Den första ravinen 
skulle vi gå på ett band över och hålla i oss i ett annat. De andra två raviner-
na hade stockar som vi gick på.
      På höjdskräcken gick vi på en gångbro över en sjö. Vi skulle hitta lap-
par som hade bokstäver på sig som hänge runt bron. Man skulle hitta och 
komma ihåg bokstäverna.
      På hinderbanan skulle vi kasta oss ner i en ravin, åla under ett nät, åka 
linbana och klättra uppför ett stup.
      Sen så skulle vi göra den sista utmaningen som var finalen. Där vi 
skulle hitta silverstavar som var märkta med vårt gruppnamn, men stavarna 
vaktades av väktare som skulle ta en svans som var ens liv. Väktarna såg 
ut som demoner eller giftskurkar. Många bröt ihop för att väktarna var för 
läskiga. Det var en trevlig tebjudning i lugn och ro.
  

Elias Rauseus Skiöld, Elias Tillman, Felix Hofman
lägerreportrar

På Trollebolägret finns det 9 temagrupper. De som bestämmer 
vilka tema aktiviteter som man får välja på är lägerkomittén 
tillsammans med ledare, de väljer aktiviteter efter vad vi har 
för ledare och vad som passar ledarna. 
Tema grupperna för 2017 var: Legobyggarna, Rockband, Vild-
marksliv, Multisportarna, Reportrarna, Gottegrisarna, Kartong-
byggarna och MusikvideoStjärnorna. Jag intervjuade Anna, 9 
år, från Musikvideostjärnorna om vad hon tyckte om sin tema 
grupp:

Hej Anna, varför valde du just 
MusikvideoStjärnorna?
– Hej, varför jag valde Musikvideo 
stjärnorna var för att jag tycker om 
att dansa och musik. 

Anna säger att intresset kom-
mer nog från familjen och att dem 
lyssnar mycket på musik och att 
hon alltid har tyckt om att dansa 
och började sedan att dansa på 
dansskola.  
Om du inte hade valt Musikvideo stjärnorna vilken aktivi-
tet tror du att du hade valt då? 
– Jag tror jag hade valt Gottegrisarna, allting ser så gott ut.
Ja, jag håller med det ser verkligen gott ut, Men om vi ska 

prata om själva lägret, har du varit på Trollebolägret något 
år innan? 
– Ja ett år tidigare.

 Anna tycker att lägret är jätte kul för att det är fritid och 
jätte mysigt.

Jag intervjuade också Moa, 8 år, 
från Legobyggarna och så här 
tyckte hon:
Hej Moa, varför  valde du lego-
byggarna?
– Hej, Jag gillar att bygga lego 
och jag gillar att pyssla.
Var kommer intresset i från? 
– Min familj, vi pysslar och byg-
ger lego.

Moa säger att om hon inte hade valt Lego byggarna hade 
hon nog valt Musikvideo stjärnorna för att hon tycker om att 
sjunga och dansa.
Har du varit på Trollebo någon gång innan?
– Nej bara på sportlovslägret i Februari.

Moa tycker att lägret är roligt,spännande men jobbigt på 
morgonen när väcknings patrullen kommer.

Ronja Göhle,
lägerreporter



Action hos Multisportarna
I år är det andra året för multisportarna, dom har orienterat, 
paddlat kanot, klättrat på väggar och massor av annat. 
Sista dagen med temaaktiviteter hade dom en tävling som hette 
Trollebo multisport race. Den går ut på att man först ska hitta 
sex kontroller på land, fem när dem paddlade kanot och en 
kontroll när dem simmade. Ledaren för den här tuffa aktivite-
ten är David Gribing.

Vi intervjua tre tjejer från multisportarna:
Vad heter ni?  
– Ellen, Älva och Elise 
Hur många år är ni? 
– 13,14 och 14
Varför valde ni multisportarna?  
– Vi gillar att träna och tycker att det är kul 
Är det kul,svårt eller jobbigt?  
– Kul men jobbigt ibland.
Vad är det bästa med mutisportarna?
– Olika grejer och få testa nya saker.
Är ni glad över att i valde multisportarna? 
– Ja det tycker vi.
Vad skulle ni valt om ni inte valde multisportarn?  
– Gottegrisarna eller Vildmarksliv.

 
Nellie Olsson, Nelly Hedelius,  

Cornellia Appelgren Arndt, Ronja Göhle. Lägerreportrar


