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På aktiviteten som
het skinnarbeid
skulle vi lage en
pose av skinn. Vi
fikk utlevert maler,
skinn, nål og tråd og
skulle klippe den ut
og sy den sammen.

SkinnarbeidSkinnarbeid

Inga Vatne 1.Gruben

Det gikk greit å tegne
opp og klippe ut bitene.
Da var det arbeid til de
fleste og alle fikk det til.
Når vi kom så langt at vi
skulle lage hullene måtte
vi vente på den greia til
å merke opp hullene
med og bare to hadde
noe å gjøre, den andre
satt med syl og lagde
hull, noe jeg synes var
veldig tungvint, senere

fikk vi låne en hull-
tang da gikk det mye
raskere.

Da vi begynte å sy ble
det vanskelig, ingen
av oss i min patrulje
kunne skomakersøm.
En vi spurte en av de
som var der og han

hjalp oss. En i en annen
patrulje hadde større
problemer, han sydde
halvparten feil og måtte
ta sømmen opp igjen.
Jeg synes det var bra vi
lagde noe vi kan bruke i
patruljen, til å ha f.eks.
sukker i . Det var en grei
aktivitet.

Johannes Eide (11), Kristian Strømmen (11) og Jon Olav Hjelde
(10) fra Trondheim FSK

Foto: Bjørn Torkel Dahl

Svele-stekingVolleyballresultater:

Leiravisa vil kunne finnes på
http://www.scout.no/velledalen99/

Speidere: 1. 1.Fræne Elnesvågen
2. 2. Volda FSK
3. Oppdal 2

Rovere: 1. 2 Molde
2. 1 Rauma
3. 1. Fræna

Ledere: 1. Sør-Trøndelag
2. Nord-Trøndelag
3. Nordmøre og romsdal

Leirvideo

Det vil i ettertid bli
sendt ut tilbud om
en leirvideo. Prisen
på denne er ennå
ikke fastsatt.
Tilbudet vil gå til
gruppene etter av
leirkommiteen har
sett igjennom
filmen, og godgjent
den som et offisielt
produkt.

UTRYKK

Når vi skal dra i
morgen, har vi
følgende ordning til
dere for å lete
transporten.

En traktor vil gå i
skytteltrafikk
mellom portalen og
grusbanen. Dere
kan laste opp på
denne, og den vil
kjøre lasta deres
opp til banen.

Her må dere selv
sørge for å få lasset
av. Dersom dere ike
gjør det, blir baga-
sjen tippet på
plassen.

Traktoren vil være
tilgjengelig fra kl
06:00
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Vi kom glade og
fornøyde for å
steke sveler en
solfylt mandag.
Det første vi fikk
beskjed om, var å
sitte stille og høre
etter, slik at han
som senere ble
kjent under
tilnavnet Tarzan,
og tydeligvis hadde ansvaret for at svelene ble stekt, først
kunne lære oss å fyre med rå ved�

Svele-steking

Elise Otterli, 1. Molde

Christel Haarstad (11), Ingrind Stensrud (13), Sara Fillingsnes (11)
(bursdag på leiren (29. juni)), Daniel Morken (13), Guri Søreide
(13) og André Kleven (11) alle fra Oppdal 2

Foto: Bjørn T

Da han omsider ble
overbevist om at vi
hadde skjønt at all
veden måtte deles i
tynne fliser, ble vi satt i
grupper på rundt ti
stykker ved hver vår
ovn.

Ovn vil si  en stor
skiferhelle lagt oppå et
par murstein. Så startet
arbeidet med å hogge,
eller i alle fall gjøre et
tappert forsøk på å
hogge veden i tynne
fliser. Mens vi jobbet
med dette begynte to å

blande røre til det som
senere skulle vise seg å
bli sveler.

-Tro det eller ei, men vi
fikk faktisk dreisen på
det til slutt, og de siste
svelene var rimelig
presentable�
Dessverre for underteg-
nede, som stekte de
fleste av svelene, hadde
hun glemt å smøre
skuldrene med solkrem,
og kunne se frem til å
bære en tung sekk på
sine brente skuldre,
under haiken neste dag.
Alle som gjorde den

samme tabben har min
fulle medfølelse.

De fleste kan sikkert si
en god del om det å stå
i røyken og steke
sveler, men resultatet
smakte i alle fall godt.
Og det er det som teller
for ��ekte speidere��
ikke sant?

Eller tenker noen,i
likhet med meg, med
lengsel på komfyren
hjemme,som verken
brenner maten eller
gjemmer alt og alle i
røyk?

H a m b u r g e r -
bakterien:

Et barn i Stavanger kan
være smittet av den
beryktede hamburger-
bakterien E.coli.

Sykehuset kjenner
foreløpig ikke smitte-
kilden etter at et barn er
innlagt på Sentralsjuke-
huset i Stavanger, trolig
smittet av den farlige
varianten av E.coli-
bakterien

Flytter:

Runar Berg til Venezia
Ifølge TV2 er Runar
Berg mer eller mindre
klar for den italienske
serie-A-klubben Vene-
zia.

Fredsforslag på
bordet

Statsministrene Tony
Blair og Bertie Ahern
har lagt fram et forslag
til fredsløsning for
Nord-Irland som forut-
setter at avvæpning av
IRA begynner i løpet av
få dager

Sterilitet i arv

 Sterile menn som får
barn ved hjelp av
kunstig befruktning, har
stor risiko for å over-
føre problemet til sine
sønner, sier prøverørs-
spesialist Arnt Steier
ved Haukeland syke-
hus.
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