Fjölmiðlapóstur
Á fjölmiðlapóstinn komu margir flokkar og tóku viðtöl, skrifuðu smásögur eða
bara eithvað rithæft efni sem mátti fara í blaðið. Hér fyrir neðan má sjá nokkur
sýnishorn frá flokkunum.

Drekar
Við í Drekum höfum ekki hugmynd um hvað við ætlum að skrifa, svo við
ætlum að skrifa um símaskránna. Hún er skemmtilegri en Litla brandarabókin
1. og 2. Í henni er hægt að finna asnaleg nöfn, tildæmis, Njálgur P. J. en hann
fundum við í gær. Svo eru líka skemmtilega leiðinleg nöfn svo sem, Ninja og
Majo.
Var þetta ekki skemmtilegur lestur? ;) Bless bless

Trítlur
Þessar yndislegu stúlkur tóku viðtal við einn frábæran mann.
Nafn? Jakob (með b-i) Guðnason
Aldur? 16 ára hehe ég er stór strákur
Sveit? Ds. Trail, langbesta Ds. Sveitin á landinu
Ætlarðu á Landsmót? Já auðvitað það fara allir á Landsmót í sumar
Hvernig finnst þér nú um litla bróðir þinn hann Smára og Írisi? Vó sko mér
þykir nú ekkert að því.
Ætlarðu að gefa okkur aukastig á póstinum? Sagt er að með tímanum komi
allt í ljós.
Hvor er betri Kiddi eða þú? Ég hef alltaf talið mig með betri mönnum þannig
að ég mun ekki breyta því ég er betri en Kiddi.
Viltu karmellu? Já þakka þér, 2 takk.
Er gaman að vera bróðir Smára? Já hann er yndislegt krútt.
Má nú nefna það að þær eru svolítið
uppteknar af honum Smára mínum en hún
Íris er eithvað...............

Tapaðir hlutir
Í gær týndust gleraugu og er finnandi beðinn um að koma þeim í
Skýjaborgir. Einnig eru lyklakippa á svæðinu með 6 lyklum. Fundarlaun eru
gefin fyrir lyklana.
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Ávarp herra Dagskrárstjóra
Vegna fjölda áskorana hef ég herra Dagskrárstjóri tekið þá meðvituðu
ákvörðun í samráði við vini og vandamenn að koma fram með hugleiðingar
mínar um framtíð dagskrár á Vormótum þeim er kennd eru við Hraunbúa. Á
þessum tímamótum er nauðsynlegt hverjum og einum að líta yfir farinn veg því
við byggjum á aldagamalli hefð og reynslu sem komið hefur með árunum, en
reynslan er harðasti kennarinn. Enn man ég þegar ég sem ungur ylfingur hélt á
fyrsta Vormót Hraunbúa er haldið var í dal þeim er kenndur er við Helga
nokkurn. Það var ungur drengur sem hélt af stað, fullur af skátahugsjónunum,
enn voru hugsanir hans hreinar og óspilltar af sora fullorðinsáranna... framhald í
næsta blaði.

Næringarstjórn
Næringarstjórnin stóð sig með prýði við kakógerðina í gærkveldi Þó að
kakóið hafi verið svolítið seinna en áætlað var samkvæmt dagskrá og biðjast
þær velvirðingar á því. Þetta var víst ný gerð af kakói og mæltist mjög vel fyrir
af flestum mótsgestum. Hulda stakk nú reyndar af mótinu vegna skammar og
orðróms um að hún hafi verið ábyrg fyrir ýmsu í sambandi við kakóið en hefur
nú snúið aftur. Hennar afsökun var að hún væri að fara að taka dómarapróf í
fótboltanum en hverju er hægt að trúa á þessu móti þar sem ýmsir orðrómar hafi
verið á sveimi.. Næringarstjórnin vonar að það verði fjölmennt á kakóið í kvöld
og verður þar notuð önnur uppskrift en í gær. Notað verður töluvert minna af
vatni heldur en í gærkveldi.
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Heyrst hefur að...
...Kiddasystir og Jakobsbróðir séu að..!
...Fossbúar séu komnir til að "hössla"
...Og að fossbúar séu byrjaðir að moka öllum steinunum af bílaplaninu.
...Fossbúar séu blankir
...Hjúkkan sé hugguleg
...menn séu búnir að vera ruglast á Ásgeiri og hjúkkunni
...Guðjón og Biggi tali tungum
...Það sé eitthvað stíflað hjá Jósef & co
...Hulda sé farin og komin
...Jón Þór fari í regngalla í sund
...Nanna sé rosalega leið yfir þessu
...Sólin sé komin
...Stefán Hilmars sé væntanlegur
...Steinþóri finnist rigningin góð
...Það rigni mönnum, Hallelúja
...Steinþór sé enn að reyna skilja spænsku
...Það sé örbylgjuofn í húsum
...Steinþór og Sigú séu náskyldir
...Svandísi vanti rauðspritt
...Dróttskátar vakni snemma
...Morgunstund gefi gull í mund
...herra Dagskrárstjóri og herra Framkvæmdarstjóri hafi Bjargað Svandísi frá
drukknun
...Arndís sé laumu Hraunbúi
...framleiðsla á poppi sé hafin í Skýjaborgum.
...Jakob hafi aldrei fengið fótsveppi

LABBI@vormot.is
Útgefandi: Vormót Hraunbúa 2002
Ritstjórn: Jakob Guðnason
Prentverk: Labbaprent - Skýjaborgir
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Bjórar
Þeir tóku viðtal við hana Nönnu GUÐRÚNU.
Nafn? Nanna Guðrún Bjarnadóttir
Aldur? 15 ára
Er gaman? Já það er alveg æðislegt.
Ertu í bláum fötum? Já og nei ég er sko í öllu rauðu (öllu!!!) og svörtum
utanyfirbuxum
en ég er í bláum sokkum.
Hvað er verið að gera þessa stundina? Bara að flippa, næla mér í eldri stráka.
Áttu hund? Nei.
Eru Bjórar besti skátaflokkurinn í Hraunbúum? Já að sjálfsögðu.
Hefurðu komið til Egilsstaða? Egilstaðir? hvað er það?
Í hvaða skóla ertu? Besta skóla á landinu. ( Setbergsskóli)(Ritstjóri mun vera
hjartanlega sammála Nönnu í þessu)

Móri limlestur
Í gærdag brutust ú hörkuslagsmál á milli sveita. Í þessum sömu slagsmálum þá
var Móri rifinn í tætlu, auðvitað voru það Hraunbúar sem fór mest fyrir og eiga
þeir hrós skili7747ð.
...svanir hafi skellt sér í sund
Það heyrðist líka að...
...Nanna og Arndís séu
...Svanir hefi látið sjá sig
smekklausar
...Lína langsokkur sé farin
...Jakob og Geiri beikon séu
...Sunna sé ekki með hníf
smekkleysa
...Kakóð hafi verið gott
...Riddarar hafi boðið
...Kakóið á föstudagskvöld hafi labbað heim Rauðskinnum í kvöldverð
...að sumir fari naktir í sund
...Lísa sé skvísa
...að sumir séu illa lyktandi
...Jón Þór sé árrisull
...Gummi sé fáklæddur
...Dr. Jón Gunnar hafi verið
kysstur
...Já já já
...Gummi súkka og Robbi
hafi kúrt saman
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Viðtal við Birgi Tjaldbúðarstjóra
Hvað heitiru fullu nafni? Birgir Snær
Hvað heitir fyrsta kærestan og hvað varstu gamall? Soffía í 8. bekk
Hvenær hættiru að vera náttúrubarn? í 8. bekk
Ertu samkynhneigður? Já
Hvað er sætasta stelpan í Hraunbúum? Hulda Jónasar
Hvað sagðiru um Svandísi? Alveg eins og systir sín
Finnst þér Fossbúar skemmtilegir? Hef enga skoðun
Skiptiru um sokka á hverjum degi? Já
En nærbuxur? Já
Hvað ertu búinn að vera lengi í skátunum? 11 ár
Guddur, Hraunbúum

Breaking news!!!
Jón er mættur á svæðið! Já, eins og
undanfarin ár er Jón mættur á svæðið.
Jón er nú orðinn sjálfsagður maður á
Vormóti en það hefur verið mynd af
honum í blaðinu seinustu 5 ár.
Velkomin Jón!

Kolbeinn og Steinþór að voru með beikon-póst. Þar voru ungir skátar að
leita að þremur beikonsneiðum sem áttu að hafa verið faldar á ræningjahól.
Grunlaus börnin leituðu mörg hver vel og lengi að beikonsneiðunum, en án
árangurs. Þegar þeir asterixbræður voru orðnir þreyttir á að hrella börnin
fengu þeir atvinnumenn til afleysingar. En það voru beikonbændurnir Geiri
beikon og Herta beikon. En þau nota jarðhita í Hveragerði til að rækta
beikon í upphituðum gróðurhúsum.bræðurþreyttir á
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Svipmyndir frá mótinu

Heiður Jón Þór Sólveig og ein óþekkt

www.hraunbuar.is
Allar myndir sem Hraunbúar taka munu fara á www.hraunbuar.is
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Viðtalið á Óskari í öðruveldi
Við: Hæ hvað heitið þið? Þeir: Óskar & Óskar.
Við: Hvert er álit ykkar á fótsveppum Þeir: Ógeð
Við: Hafi þið fengið fótsveppi? Þeir: Nei
Við: Hverju mynduð þið mæla með gegn fótsveppum? Þeir: Andlitskremi frá Nu
Skin
Við: Ef að þið þyrftuð að fá sveppi hvar mynduð þið vilja fá þá?
Þeir: Óskar Stóri: Á fæturnar. Óskar Litli: Á síðuna
Við: Þekkið þið eitthvern sem er með fótsveppi? Þeir: JÁ JAKOB & Danna í
Hamri.
Við: Viljið þið tjá ykkur um eitthvað að lokum?
Þeir: Óskar Stóri: Þið eruð sjúkar. Óskar litli: ?
Pokarottur Hraunbúum

Svanur í heimsókn
Eins og allir tóku eftir í gær á kvöldvökunni mætti hinn spakasti svanur til
að syngja með okkur. Sveif hann fallega yfir mótsgesti sem sátu í brekkunni.
Ekki er öll sagan sögð nú. Jakob ritstjóri og fleiri skátar fóru nú að reyna að
halda honum frá krökkunum, en gekk það ekki mjög vel og fór hann því bara
að narta í eina stúlkuna, en taldi hana sem betur fer óæta!

Svanurinn morðóði.
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Asterix leikar úrslit
Arnafellshlaup:
1. Óskar Eiríksson 9,03 min
2. Óskar Svanur Erlendsson 11,04

Fótboltamót
Ds. Trail jibbbbbý gaman gaman Riddarar í 2. sæti
Stórleikur Ds. Eldri (fjölskyldubúðir) unnu Ds yngri
Jón Þór tók einn þátt enda ein mesta karlremban á svæðinu.

www.hraunbuar.is
„við höfum allt sem að þarf fyrir skátastarf, við erum hraunbuar.is“
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