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äger är det bästa under hela året! Och jag har definitivt inte ändrat uppfattning 

de senaste dagarna med stråland väder och trevliga Scouter. 
Under den gångna dagen hos PSC avslutades byggfasen och kör nu enligt 
normaldagordningen för lägret. Bygget tycker jag att vi kan vara stolta över; alla 
patruller gjorde sitt bästa för att få till en patrullby för ett bekvämt lägerliv. Har även 
hälsat på en liten stund i Seniorscoutbyn. De inte har varit på latsidan, till och med 
korkek har de! 
Under eftermiddagen var det TV som var på schemat. Har hört att Ånhammar-TV är 
en höjdar-kanal, ja kanske till och med DEN bästa vi har. Att kunna, genom den 
interaktiva möjligheten, delta i själva programmet måste vara revolutionerande! 
Mycket bättre än att sitta still i TV-soffan skulle jag helt klart säga. Dock verkar 
kanalen ha utfört kloning av programledarna.  
Under dagen så har det också lagats en hel del mat. Det märks att vi är lite ovan så 
här i början med lägermatlagningen. Ett problem har varit att få upp eld snabbt i 
lägerspisarna. Dock går det framåt, till middagen så hade alla patruller fått upp eld 
innan Jour 1 gick ut på patrullscoutområdet. Så ska det se ut! Se det som en utmaning 
att imponera på oss ledare. Det ryktas också om att PL i Örnen fick mycket ”softar” 
tid efter middagen. Antagligen arbetade patrullen stenhårt och målmedvetet för att få 
middagen klar så snabbt det bara gick, eftersom hela patrullen var motiverade att få 
en stunds avkoppling före nästa kurspass.  
Några tips angående att göra up eld är att alltid se till att ha något torrt att tända på 
tills nästa gång. Det går att torka ved på spisgaller eller runt spisen vid matlagning. 
En annan metod är att sova med ved i sovsäcken, 
men det blir nog lite obekvämt. 
För att lite fuktig ved ska torka snabbare är det 
viktigt att den är upphuggen. Hugg den smått så 
torkar den snabbare. Om man ser till att ha några 
dagars vedförråd så vinner man mycket eftersom 
veden hinner torka före användning. 
           /Niklas 
PS! Jag har en efterlysning av en gröngul 
handduk och ett par svarta badbyxor.  
Alla tips är välkomna, även anonyma.  DS 

Eller annan tankevärd text. 
Från diverse skribenter. 
Skriv något viktigt själv. 
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Minestronesoppa 
4 port.                   Ingrediens 
    0,2 kg                Pasta Fjärilar 
    0,2 kg                Kassler nästan 
benfri 
    1,2 l                   Pulver soppa 

Beskrivning: 
Kokas enligt anvisningar på paketet. 
Kompletteras med pasta och kassler. Kebab Variant 

4 port.Ingrediens 
    0,5 st         Pepperoni burk 
    8,0 st         Pita bröd 
    0,8 kg        Nötfärs 
    2,0 st         Lök 
    1,0 st         Purjolök 
    1,0 smak    Chili (pulver) 
    1,0 smak    Cayennepeppar 
    2,0 st         Tomat 
    1,0 st         Gurka färsk 
    0,5 st         Isbergssallad 
    2,0 st         Lök 
    1,0 st         Majskorn konservburk. 
    3,0 dl         Gräddfil fett 12% 
Beskrivning: 
Bryn köttfärsen. Tillsätt den hackade löken 
och låt den brynas tillsammans med färsen. 
Tillsätt kryddorna och lite vatten. Hacka 
grönsakerna. Fyll bröden med köttröra och 
grönsaker, toppa med gräddfil och pepperoni. 
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Duvhöken 
Danne, Agga 

Kungsörnen 
Peter, Åsa 

Havsörnen 
Niklas, Martin,  

Tornfalken 
Gabbi, Konstantin 

Uttern-Örnen 
Emma, Alex 

Räven 
Erik, Sara 

Nu borde det stämma mycket 
bättre.  

Distrubutionslista:  
2 ex till Ånhammar gods, 1 ex per patrull, 1 ex till SSC 
1 ex till intendentur, 2 ex till ledarna. 

Japp! Jag klarade det. Slalomprovet är hemskt jobbigt resten var lätt.  

För er som verkar undra - Red. har redan körkort men ville ha ett E till B 

kortet dvs. BE för det skulle underlätta vid nästa bilbyte. 
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-Mamma finns det kannibaler i Jämtland? 

-Nej, varför frågar du det? 

-Pappa sa att dom lever på turister där... 

Det går rykten om att många elektriker tänker gå ur 

facket för att dom inte kan få kontakt med ledningen. 

-Är det inte tungt att bära hem 10 liter mjölk? 

-Nä, för det är lättmjölk! 

Telefonen ringer hos bokhandlare Vetterfors: 

-Hallå, sade en kvinnlig röst. Kan jag komma 

in och byta bh:n som jag köpte igår? 

-Bh:n?! Ni måste fått fel nummer, svarade 

bokhandlaren. 

-Ja, det är därför jag vill byta den. 

-Hej. Har ni någon verkstad där man kan få bilen 

lagad på en söndag här i byn? 

-ja, den är allment känd som söndagsbilagan! 
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Har Du eller din vän ett problem fråga KLAS 
INGA frågor är för konstiga . 

Om man inte frågar Så får man inga svar 

Hej KLAS 

Varför slutar allting att fungera när det är som viktigast 

att det just fungerar? 

Det finns en lag ”lagen om alltings jävlighet” den 

träder bara i kraft när STORA problem uppstår när 

saker slutar att fungera. Den ställer alltid till p
roblem 

och verkar vara någon sorts naturlag… 

Eller 
våga frå

ga KLAS 
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Somliga borde få en 
anteckningsbok! 
Kolla i pannan! 
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Dagens namnsdag:  
Konstantin 

Nattens lägsta temp 13,2° C  
Relativ luftfuktighet 73%  
dvs det rostar (det krävs över 50%) 
Solen lyser med 1 Lux 01.45 
Ser ut att bli en bra dag. 
Vindhastighet 0,3m/s,   Regn 0,0mm 
Lagom men stigande badvattentemperatur. 

Vädret  

Maträtter, torsdag: 
Frukost: Gröt, bröd och pålägg. 
Lunch:     Minestronesoppa 
Middag:   Kebabvariant 

SMAKLIG MÅLTID!!! 

Torsdag 2002-08-07 
Prognosen för Ånhammar 

 

Torsdag 
Halvklart till mulet, men uppehåll.. 
22 högsta 16 lägsta 2 m/s från NV 

Fredag 
Omkring halvklart och uppehåll. 
24 högsta 16 lägsta 3 m/s från O 

Lördag 
Omkring halvklart och uppehåll. 
23 högsta 15 lägsta 4 m/s från O 

Söndag 
Växlande molnighet och uppehåll 
21 högsta 13 lägsta 5 m/s från O 

 

Allt väder som inte innehåller regn är 
bra väder, eller hur. Skriv till ÅB vad ni 
tycker om vädret hitintills. /Red 

Hört på Ånhammar 
 

Inget skvaller har inkommit ännu. 
Här finns plats för massor av skvaller……. 

Solens uppgång 04:53:27 
Solens nedgång 21:05:39 

Idag ser vi månen för sista gången 
innan den börjar bli större igen. 


