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Här gällde det att hålla tungan rätt i mun. Adam Eriksson, Elin Elgmo, Rebecka Bolin, Gabrielle Bexborm, Astrid Aronsson, Matilda Bergström och Martin Johansson från Trekantens scoutkår
aktade sig noga för ”ormgropen”.

25 scoutpatruller intog slottet
Kalmar

Mängder med unga scouter invaderade under
söndagen Kalmar slott
med omgivningar.

För tredje gången arrang-

erade Falkens scoutkår
i Kalmar det populära
och numera traditionella
arrangemanget Fångarna
på slottet.
Inte mindre än 25 scoutpatruller från Karlskrona

i söder till Oskarshamn i
norr deltog i aktiviteterna.
Patrullvis fick deltagarna, som var i åldern tio till
tolv år, gå en bana med tio
kontroller där det gällde att
lösa olika uppgifter. En del

lätta andra lite mer knepiga. Under vandringen
stötte barnen också på en
mängd medeltida människor i skepnad av bågskyttar, riddare till häst, tiggare, munkar och pirater.
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Loppis mellan skurarna
KALMAR

Ömsom sol, ömsom regn.
Det var inramningen för
den traditionella trädgårdsloppisen på innergården som boende på
Bremerlyckan i Kalmar
arrangerade på lördagen.

– Jag brukar komma och
titta här, sade besökaren
Inger Eriksson, som gjort
ett fynd.
– En grönsaksskärare,
och den har jag skänkt till
min dotter Carina Gustafs-

son, som själv också fyndat
en del.
Många prylar trängdes
på borden på innergården från Bremergatan 13
och flera med en design
som minner om 70- och
80-talen och en hel del hittade nya ägare.
– Det som sedan blir över
får gå till Stadsmissionen,
sade Laila Andersson.
– Vi är några boenden här
som har källarröjning. Det
är en tradition. Så är loppisen också bra för gemenskapen. Det kommer även

besökare som bara vill se
vår fina gård eller som haft
äldre släktingar som bott
här.
– Rätt så bra, tyckte
Emma Rundberg, ett försäljningsbord bort om
utfallet så långt en stund
före lunch på lördagen.
– Det har varit lite blandat väder, både plus och
minus men mest plus, sade
Laila Andersson.
Jörgen Danielsson
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På lördagen var det traditionell trädgårdsloppis på saker som röjts ur förråden på Bremerlyckan i Kalmar. Här ses från vänster besökarna Inger Eriksson med dotter Carina Gustafsson och ett par av de boende, Emma Rundberg och Laila Andersson.
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