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Nu har lägret för seniorernas del tagit slut och de sista kvarvarande seniorerna har tagit 
sin tillflykt till ledarbyn för att verka som assistenter på någon avdelning, medan resten 
har åkt hem. Även de trötta men nöjda seniorledarna har åkt hem för att ta sig an nya 
uppgifter att fördriva tiden med, närmast i tiden ligger ett live som vi är med och anordnar 
delar av. 

Jag vill passa på att tacka alla trevliga patrullscouter och ledare som gjort denna vecka för 
oss på senior till en minnesvärd och trevlig vecka. 
För er som inte riktigt vet vad vi på senior har gjort tänkte jag berätta lite om det. 
Vi har liksom patrullscouterna byggt och bott i en egen by på lägerområdet. Vi har under 
veckan bland annat spelat rollspel, renoverat den gamla lägerbålsplatsen, som förövrigt 
invigdes på riktigt i går med ett stort lägerbål med mycket sång och upptåg. Vi har även  
genomfört en nattpaddling. 
Har du någon gång varit mitt ute på vattnet i den svarta natten ensam i en kanot med 
trehundra meter till land runt om och minst tjugo meter djupt. Lägg därtill att månen är i 
nedan och molnen skingrats för att visa oss stjärnhimmeln i all sin prakt och mystik. 

Har du inte varit med 
om detta kan jag 
varmt rekommendera 
det. När vi paddlat en 
bra bit ut i Dunkern 
(sjön vi badar i) lade 
vi oss sida vid sida 
mitt ute på vattnet 
och lagade 
blåbärssoppa och åt 
bullar innan vi begav 
oss hemåt över det 
svarta men 
spegelblanka vattnet. 

Med dessa ord vill 
jag tacka Gustav 
Vasa Bredängs 
sommarläger anno 
2002 och önskar 
återseende om något 
år. 

/C SSC 

Eller annan tankevärd text. 
Från diverse skribenter. 
Skriv något viktigt själv. 
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Hajkbomb 
4 port.          Ingrediens 
    0,4 kg      Falukorv 
    0,6 kg      Potatis 
    2,0 st        Äpple 
    2,0 st        Lök 
    0,1 kg      Ost 
 
Beskrivning: 
Hacka samtliga ingredienser, smöra en 
bit folie, blanda ingredienserna och 
lägg dom på folien. Vik ihop foliet till 
ett packet och lägg det på glöden i ca 
10 min (tills bomben har smält). 

Biffstroganoff 
10 port.        Ingrediens 
    1,5 kg      Fransyska av nöt 
    6,0 st        Lök 
    2,0 dl       Tomatpuré konc 
   10,0 msk   Vetemjöl 
   10,0 dl      Mjölk std. fett 3% 
    2,0 tsk      Paprika pulver 
    1,0 tsk      Salt 
    2,0 krm    Svartpeppar 
   60,0 g       Margarin 
 
Beskrivning 
-Strimla löken och köttet i stavar. 
-Fräs löken och bryn köttet (även DH!). 
-tag bort grytan från värmen och strö 
över mjölet. Blanda noggrant. 
-Tillsätt tomatpurén. 
-Sätt tillbaka grytan på värmen och låt 
alltsammans sjuda minst 10 minuter 
under omrörning. 

Så här skall det se ut medans 
man bryner strimlat kött! 
Eller vad anser ni i DH. 

Det finns ingen 
svamp i denna 

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

Duvhöken 
Bulan 

Kungsörnen 
Emma 

Havsörnen 
Sara 

Tornfalken 
Erik 

Uttern-Örnen 
Alex, Peter 

Räven 
Danne, Niklas 
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Nytt Microsofttangentbord. Lanseras i höst. På allmän 
begäran. Revolutionerar PC användandet i världen!!!!! 

Om majsolja kommer från majs. 
Varifrån kommer då barnolja? 
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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 

Eller våga fråga KLAS 

Nu jävlar Klas, skall vi se om 
Rosamunda inte föredrar en karl 
mer lite hår - din skalliga typ!!! 
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Ånhammar blev under dagen besökt av ett 50-tal 
föräldrar. 

Dessa var på besök till patrullscouterna som varit 
utan både mor och far under hela 8 dagar. 

Patrullerna städade som besatta under tidiga 
morgontimmar för att uppnå en acceptabel nivå på stil och 
renlighet innan de efterlängtade/fruktade föräldrarna kom 
på besök.  

Resultatet av detta fejande uppenbarade sig för ÅB’s 
utsände i form av en skock springande och tjoande 
scouter, vilka visade sig vara patrull Duvhöken som 
erövrat en delseger i det eftertraktade Renhornet. Under 

förmiddagen inleddes dessutom vad som kom att bli den längsta 
organisationstävlingen under detta läger. 
Det påbörjades nämligen en 24-timmars org. 
Scouterna sågs springa fram och tillbaka i 
vad som såg ut som ett totalt kaos under det 
att föräldrar och övriga ledare tittade på med 
stum förundran 
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Mitt under detta kaos 
skulle sedan en lunch 
tillagas, Gulaschsoppa.  
De flesta av lägrets 
deltagare inmundigade en 
delikat gulasch tillredd av 
Lennart, Solbritt och 
Folke. 
Den patrull som vår 
reporter följt delvis under 
dagen misslyckades så 
totalt med lunchen så att en 
av patrullens besökande 
föräldrar förbarmade sig 
över dem och ordnade fram 
mat från intendenturen till 
dem. ÅB’s reporter 

rekommenderar att DH läser recept och följer desamma med stor nogsamhet 
i fortsättningen. Nåväl, framåt 12-tiden hade lägerområdet fyllts av liv och 
rörelse. Hela resterande eftermiddagen gick i organiserandets tecken.  

Middagen avlöpte mer normalt, alla fick, såvitt denna reporter erfar, mat och 
dessutom god sådan. Dagen avslutades med ett bra lägerbål där vi hade 
besök av Elisabeth och Agneta von Stockenström. Vår LC tackade för att vi 
fick besöka dessa vackra ängar och överlämnade ett litet minne till våra 
värdar/gäster i form av var sitt lägermärke. Elisabeth von Stockenström 
tackade för gåvan och avslutade med att påpeka att GVB är bäst.  

Tja, vad kan en enkel reporter göra annat än att hålla med?  
–GVB ÄR BÄST!! 
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Benke och Fredrik i se
nior tycker 

att det luktar vaniljso
cker. 

Peter är troligen avundsjuk på 

mig för att jag faktiskt har 
sovsäck med mig! /Sur Havsörn 

Vem gillar Jenny mest? 

Fredrik i DH eller Martin som är senior? 

Vi hittade Martin och Jenny i HÖ’s tält 

tillsammans. /Anonym 

Asså, jätte-
sunkigt på tjejernas 

dass 

 Bara man gläntar på något lock så kommer det 

upp en SVÄRM av flugor. / Monis 

Ps. Folket på intendenturen är jättehyggliga. / Ds. 

Peter tar enligt säker källa tillb
aka Niklas. 

Han kan visst 
inte vara ensam en sekund!!  

Visste
 ni att st

ora Alex är kittlig
? 

Mest under fötterna! / A
nne & Karin  

Hur vart ni så närgångna? /Red´s anm.. 

Vad händer i R
obin i K

Ö´s h
uvud på 

natten? ”säg till 
att dom andra hjälper 

till”
 (och där låg jag (Angelica) so

m ett 

fån och låg och pratade med Robin då 

han låg och sov. Några nätter senare 

säger han till 
Karin ”2,2 vedslanor” 

Han é konstig
!!! /

Karin & Anne 
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Smeten smakar smask. / Hubbert 
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Den lilla flickan visar stolt sin teckning för mamma:  
- Jag kallar den "ko som äter gräs".  
- Men var är gräset?  
- Det har kon ätit upp.  
- Men var är kon?  
- Den gick när gräset tog slut. 

Alla barnen i klassen skulle ta med sig något ovanligt till skolan och  
visa upp den för klassen. Och då hade Kalle tagit med sig en syre mask  
som man använder när man har svårt att andas. Å då frågade fröken.  
"Vart har du fåt den dära ifrån". Då sa Kalle.  
"Jag tog den från morfar".  
Och då sa fröken.  
"Men vad sa morfardå".  
Då sa Kalle.  
"ÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖ". 

Vattnet är mycket viktigt.  
Om det inte fanns vatten  
skulle ingen lära sig simma  
och alla skulle drunkna. 

Ole håller upp en tusenlapp och visar den för sin kompis:  
- Titta! jag har hittat en falsk hundralapp!  
- Hur vet du att den är falsk?  
- Hubdra skriver man ju bara med två nollor! 

En skånsk dräng reser till Stockholm och när han kommer hem, vill ju alla  
veta hur stockholmarna var. Jo, säger drängen, dom var faseligt artiga. Dom  
kalla mej bonnjävel fast ja bara e en vanlig dräng. 

Turistbussen stannar vid bondgården och stockholmsdamerna vandrar runt,  
guidade av ägaren. De kommer till ladugården och en av damerna undrar:  
- Har ni fortfarande kor kvar?  
- Javisst. Varför skulle jag inte det?  
- Otroligt. Kan det löna sig nu när man överallt kan köpa mjölk i  
pappförpackningar? 
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- Bara idioter är säkra på allt dom säger.  
- Är du säker på det?  
- Absolut! 

-Vad heter tallrik i pluralis?  
-Skärvor! 

Hört i fängelset:  
"I fjol gjorde jag stora pengar, noga räknat tre millimeter för stora." 

Om inget fastnar på teflon, hur får de teflonet att fastna på pannorna?  

Är sterilitet ärftligt?  

Om det är förbjudet att dricka sprit och köra bil, varför efterfrågas  
körkortet när man handlar sprit och varför har krogarna parkeringsplatser? 

Om 75% av alla olyckor händer inom en gräns av fem mil från hemmet,  
varför inte flytta 10 mil från hemmet? 

Varför steriliserar de sprutnålarna inför den dödliga injektionen? 

Om man har sex i baksätet och har säkerhetsbälte på sig - klassas  
det som då som säker sex? 

Varför heter det extrapris när det inte alls kostar extra mycket? 
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Dagens namnsdag:  
Nicole 

Nattens lägsta temp 15,5° C  
Relativ luftfuktighet 81%  
dvs det rostar (det krävs över 50%) dessutom 
tillkommer risken för mögelbildning vid 80% 
Solen lyser med 0 Lux 01.30 
Himlen är klar med lätta slöjor med dimslöjor 
över ängarna 
Vindhastighet 0,1m/s,   Regn 0,0mm 
Lagom och stigande badvattentemperatur. 
Redaktionen har provat. Reportage kommer. 

Vädret  

Maträtter, Söndag: 
Frukost: Gröt, bröd och pålägg. 
Lunch:    Hajkbomb 
Middag: Biff Stroganoff 

SMAKLIG MÅLTID!!! 

Måndag 2002-08-12 
Prognosen för Ånhammar 

 
Måndag 
Ökad molnighet som troligen följs av regnskurar 
25° högsta 17° lägsta 3 m/s från O 

Tisdag 
Växlande molnighet och troligen regnskurar 
25° högsta 17° lägsta 2 m/s från NO 

Onsdag 
Växlande molnighet och regnskurar 
26° högsta 17° lägsta 1 m/s från O 

Torsdag 
Växlande molnighet och troligen regnskurar 

26° högsta 17° lägsta 2 m/s från SO 

 
Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder. 
Sätt på er sydvästen och njut av det ljumma 
sommarregnet (passa på att tvätta er i regnet). 
 /Red 

Hört på Ånhammar 
Räven vann mot Tornfalken på 
gladiatorerna. Det var fyra bollar 
mot tre. Man undrar… Är 
Tornfalken svagisar eller?? / Monis 

I går kom föräldrarna. Då blev vi 
mätta. /Superkocken 

Solens uppgång 05:02:36 
Solens nedgång 20:52:19 

12% måne synlig i natt. 


