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Upplaga 21 ex.Tidningsredaktionen i slaktboden.Nummer 9 1999
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Eller annan tankevärd text.
Från diverse skribenter.

Skriv något viktigt själv.

Hejsan

Jag som skriver heter
Frallan och är lägerchef på
junior. Idag kom regnet.
Men vad händer då på
dessa Ängar? Jo,
aktiviteten ökar och det
sprudlar verksamhet
överallt, alla ler, ja till och
med skrattar. Säg är vi
scouter inte ett konstigt
släkte.........eller är det så
att det lilla frö vi försöker
så från det vi börjar minior

visar sig just vid dessa tillfällen. Ett gäng bra kamrater
som stöttar varandra i både vått och torrt och tar
motgångar med ett mycket glatt humör. Man känner sig
både trygg och mycket glad att få vara med er på dessa
underbara ängar.

/Frallan

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

1 ex till stockringen, samt 1 ex till kamelen. 5 ex till Msc, 5 ex till Jsc.
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ODDSET - RESULTAT                                       

Den fantastiskt spännande vadslagning med höga insatser om, dvs när eller
om Herr Kårordförande "R" skulle anlända till lägret har nu fått sin
upplösning på ett mycket oväntat sätt.

ODDS                                    TIDPUNKT                                                             VAD HÄNDER PÅ LÄGRET                                                                                                          
23,64 Fredag 30/7 Tidigt förläger
1,25 Lördag 31/7 Förläger
3,51 Söndag 1/8 Förläger
12,62 Måndag 2/8 Psc-lägret börjar
2,12 Tisdag 3/8 Tävling ihop med Johan
45,32 Onsdag 4/8 Malin L/A fyller 40 år i Uppsala
10,66 Torsdag 5/8 Psc på Hajk
5,32 Fredag 6/8 Några Jsc&Msc-ledare kommer
4,15 Lördag 7/8 Gratisbuss med barnen
7,32 Söndag 8/8 Besöksdag

Måndag 9/8 (Inga vad)
97,45 Tisdag 10/8 En vild chansning (Johans bror fyller
år)

Onsdag 11/8 (Inga vad)
8,97 Torsdag 12/8 Sista chansen
3,01 Kommer ej Många satsade på detta

Nu har vadslagningen avslutats och resultatet blev att de, som satsade på
lördag 7/8, lyckades fördubbla sina insatser med 4,15 gånger det satsade
beloppet. Bland dem som lyckades vinna en ordentlig slant var Johanna Stridh
och en Anonym R. Öhman. ÅB gratulerar.

/H ult is (som
drömmer så m ycket
underligt i sitt ka lla tält, när
Söder sna rk ar)
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Idag äter ledarna i patrullerna enligt följande.
Falken: Johan, Niclas H,
Räven: Céline, Gabriella,
Havsörnen: Niklas H, Vasse,
Tornfalken: Li, Hultis,
Örnen: Anna,

Imorgon äter ledarna i patrullerna enligt följande.
Falken: Niklas H, Li,
Räven: Anna,
Havsörnen: Johan, Hultis,
Tornfalken: Niclas H, Gabriella,
Örnen: Céline, Vasse,

Övriga äter med msc / jsc from nu.
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1. INSEKTEN PÅ DIN CYKEL ANVÄNDER DU?
A  NÄR DU STANNAR.
B  NÄR DU CYKLAR I UPPFÖRSBACKE.
C  NÄR DU CYKLAR I MÖRKRET.
D  NÄR KEDJAN HOPPAT AV.

3. GGGGGGGGG GGGGGGG GGGGGGGG,
VAD ÄR DET?
A  GENUS.
B  GRUPPER.
C  MASSAGE.
D  GEMEN

5. FYRA FLUGOR SITTER PÅ ETT

BORD, DU SLÅR I HJÄL EN, HUR

MÅNGA FINNS DET KVAR?
A  0 ST.
B  1 ST.
C  2 ST.
D  3 ST.

7. I VILKEN STAD KUNDE MAN SÄGA ATT ALLA

INVÅNARE VAR MARKÄGARE DEN 1 JULI 1998?
A  BJÖRNEBORG

B  HELSINGBORG.
C  GÖTEBORG

D  SÖLVESBORG

9. VILKEN TID PÅ DYGNET ÄR DET LÄTTAS

T ATT FÅ LIFT MELLAN RAMSELE OCH SO

LLEFTEÅ?
A  KL 07.45.
B  KL 12.59
C  KL 16.31
D  KL. 20.35

2. EN KÄND REPORTER BESÖKTE 1937 RAMSELE, MEN

NÄR VAR DET?
A  29 FEBRUARI

B  31 APRIL

C  31 JULI

D  31 SEPTEMBER

4. I VILKEN AV DESSA FORDON KAN MAN MISSTÄNKA ATT

DET FINNS EN HUND?
A  I EN AMBULANS MED SIRENERNA PÅ.

B  I EN POLISBIL MED BLÅTT LJUS

C  I EN PLOGBIL MED "SAFTBLANDARNA" TÄNDA PÅ TAKET

D  I EN DROSKBIL MED EXTRALJUS PÅ TAKET

6. VILKET LANDSLAG ÄR LÄTTAST ATT HA MED SIG I
PORTMONNÄN NÄR MAN HANDLAR?

A  TENNISLANDSLAGET.
B  HOCKEYLANDSLAGET.

C  SKIDLANDSLAGET.
D  FOTBOLLSLANDSLAGET.

8. EN MAN VAR BJUDEN PÅ KAFFEREP HOS 4 OLIKA DAMER

SAMTIDIGT. HAN KUNDE JU BARA GÅ TILL EN... MEN ALLA

HADE VARSIN SJUKDOM, TILL VILKEN SKULLE HAN GÅ FÖR

ATT VARA SÄKER PÅ ATT FÅ KAFFEBRÖD?
A  TILL DEN DAM SOM HADE HEMORROJDER

B  TILL DEN DAM SOM HADE ONT I MAGEN.
C  TILL DEN DAM SOM HADE ONT I HALSEN

D  TILL DEN DAM SOM HADE SNUVA

10. VILKEN KAN MAN VARA SÄKER PÅ ÄR SLÄKT MED

BOXAREN, EFTERSOM DOM GÅR LIKA?
A  POLISEN

B  LANTBREVBÄRAREN.
C  TIDNINGSBUDET.

D  LÄKAREN
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Och annan information om den närliggande framtiden.

10 aug 99 Imorgon, tisdag, kommer lägerkänslan att medföra viss
chans för flörtning.  Under brohajken mellan Minior och Junior finns
många tillfällen att träffa nya människor.  Regelrätt parbildning uteblir
sannolikt.  Risk för trassel i ledarbyn medför antagligen förseningar och
extratid till disk och städning.

11 aug 99 De nyfunna vännerna kommer att fördjupa sina relationer.
Philipsfilén som serveras till middag kommer att stärka dem ytterligare.
Te och choklad på patrullscouternas lägerområde får den mest skygge på
myshumör.

12 aug 99 Risk för regn medför dels att turturduvor från olika
patruller får svårt att träffas, men också att man kan hitta en ny vän i en
patrullkamrat.  Din PL kanske?

13 aug 99 Stressen vid rivandet av lägerbyarna kommer att vara
påtagande. Ledarnas petighet medför att enbart svintandet av
stormköken kommer att ta timmar. Därför kommer frustration och ilska
att få vissa förhållanden att knaka i
fogarna.  På resan hem finns tid att
lösa de problem som uppstått.

14 aug 99 Stora delar av dagen
kommer att spenderas i sängen.
Ensam.  Många nätter med dålig
sömn resulterade i detta.
Fotbollsmacher bör vänta till nästa
dag, då trötthet ökar risken för
skador.  Scones med kaffe/te/choklad
piggar upp.
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Hej sötnosar! Här har ni mig, bruden som ska lära er hur ni får pojkarna på
fall... Mitt namn är Fia von Fransson, fast jag kallas Flirt-Fia för jag kan
konsten att med mina intensiva blickar skaffa mig en plats i alla pojkars
hjärtan. Jag är bosatt i självaste Stockholm, närmare bestämt på Söders
höjder i den underbara huvudstaden. På Götgatan glider jag fram på
kvällarna med stegen styrda mot mitt favvo Café för att tillbringa
ytterligare en helcosy kväll med polarna. Sen tar man ju också förstås en
sväng förbi Vitabergsparken.

  Nu när killarna har fått lära sig av Ragg-Runar (gå inte på hans billiga
knep flickor, han har varit på mig också...) måste ju vi kvinnor bita
tillbaka. Jag har tagit hänsyn till att ni som för tillfället bor ute i skogen
behöver lite anpassade flirttips. Därför har jag tagit fram de saftigaste
replikerna och de goaste knepen… Läs och lär!

Du säger: “Du ser lite stel ut, ska jag massera dig?” (du menar:”du är
väldigt snygg, får jag klämma på dina snygga muskler?”)

(Se jätteförvånad ut när ni ska hälsa) ”Oj, jag trodde det var Brad Pitt, men
det var visst bara en kopia”

"Om jag går ut inatt och inte hittar tillbaka till min sovsäck, får jag lägga
mig i din då??"

"Har du en ficklampa i fickan eller är du bara glad att se mig?"

" Det är så kallt här....jag fryser.....vill du värma mig?!"

"Jag har glömt min regnjacka, kan vi dela?"

(Lukta honom sensuellt i nacken...)"är det du som har den där goda
parfymen på dig? It makes me crazy…"

"Vet du möjligtvis vad klockan är??”(samtidigt som du tydligt visar det
snygga armbandsuret du har på din arm)

Jaa, nu klarar ni er ett tag framöver, det ska nog gå bra, lita på mig! Ett
ständigt knep är dessutom att alltid le och vara glad, och se dem djuupt in i
ögonen med sensuell blick... Seså, ut
med er i pojkvimlet och ta för er! Det
kommer att gå vägen, det vet Flirt-Fia.

Puss och Kram Fia
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Hej Ånhammar Bladet!

Idag fick vi vakna extra tidigt för att vi skulle till Eskilstuna. När vi hade
ätit var det tänkt att vi skulle göra mackor till lunch men det hann vi inte
(så ledarna gjorde dem utanför zoo t́) för att vi skulle iväg.  När vi kom
fram till Eskilstuna var vi för tidiga så vi fick vänta.  När vi var inne i
zoo t́ så fick vi en gajdad tur runt zoo.  Vi fick se bl. a. Bengalisk tiger
och geoparder.  När vi hade ätit skulle vi bada.  När vi hade badat åkte vi
hem och lekte en rolig lek i scoutskjortor.  Och sen kom ösregnet, våran
värsta fiende, och förstörde leken.  Men så stoppbara är ej vi, vi kutar till
telten och hämtar rägnkläder och leker vidare.

/ Harens pl. Fredrik

Idag hade Junior en Organisationstävling som gick ut på att de små liven skulle
springa runt och tjäna pengar samt köpa och sälja aktier med hjälp av en
börskurva. Det såg ut att gå riktigt bra, trots att denna org. nog skulle kunna
vara väl lämpad även för våra välruttade patrullscouter. En av de många
kontrollerna gick ut på att vi här på ÅB redaktionen skulle få lite mer att skriva
i vår fina tidning, alltså fick juniorerna där till uppgift att skriva insändare till
ÅnhammarBladet. Inte för att prestationerna var de mest uppseendeväckande
man kan tänka sig, men man får väl skylla på att det var en tävling!

“Idag har alla juniorer varit på zoo, Eskilstuna Zoo. Det var roligt. Vi fick se
tigrar och lejon och spela
på lotto.”

“Skitmycket puss & kram
/Kaninen”

“Ånhammarbladet är en
jättebra tidning! Vi älskar
er!”
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agens grattis (på
riktigt!) går
oavkortat till
Rickard Brihälls

Mamma Birgitta Brihäll
som hade födelsedag på
måndagen (igår).
Grattis!!

Det har varit ganska
lungt på Matilda&Erik fronten, och om det
någonsin har hettat till någonstans så håller de det
iallafall det väldigt hemligt nu.
  Istället har jag hört det ryktas om att Matilda höll
Fokker sällskap vid nattvaktspasset igårnatt, eller
tvärtom. Självklart kan de ju ha pratat enbart om
vädret och om jobbiga vPL pysslor, men man vill ju
gärna tro annat! Fokker var nog väldigt glad över
sitt söta sällskap iallafall....

 Florance lovade igår Söder att hon skulle kunna
äta 56 portioner fruktkräm själv. Detta hade Söder
självklart lite svårt att tro, men han
gjorde ett gott försök.
Dock kan jag idag meddela att hon inte
lyckades med detta, hon gav upp efter 4
portioner.
Så nu vet ni detta!             /Johanna
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Hej Klas.
Kan man dricka så mycket Coca-Cola att man blir bubblig?
Kan man dricka så mycket vatten att man drunknar?

/Fiorino

Kära Fiorino!

Jag vet inget om Coca-Cola, jag är ju en tjur, men vatten har
jag druckit mycket i mina da’r.  Det finns ingen risk för
drunkning så länge man får ner vattnet i någon av de fyra
magarna.  Skulle man däremot få det i vrångstrupen,
lungorna, så finns det en teoretisk risk för att man kan
drunkna.  Kroppen har dock ett försvarssystem mot detta.  Får
man mat eller vatten i fel strupe hostar man upp det, så du kan
känna dig helt lugn.

Eller vå
ga fr

åga K
LAS

Har Du eller din vän ett problem fråga KLAS
INGA frågor är för konstiga .

Om man inte frågar Så får man inga svar
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I dag är jag tillbax och skriver , skrev inte igår pga ett missöde.

Jag ska nu stanna lägret ut och under de sista dagarna ska jag vara ass på
psc. Äntligen har Erik L och Niklas fått sina eftertraktade chokladpengar,
men det tog ett tag pga att Eriks bror suttit på red och ätit upp pengarna,
ej medveten om att det var vinnarnas.Till hösten ska jag börja hos Rovf.
som enda tjej, men det är helt OK! Jag menar det är inte helt fel med bara
killar och lilla jag.... eller? Jag hoppas att vi kommer att få det jätteroligt.

 Fortfarande finns det folk som INTE fattar att jag har problem med att
stava, jag vill INTE ha några klagomål. Det händer ju faktiskt att jag
också har känslor.

Men nu till sånt som är roligt; jag och Danne ska gifta oss och jag och
Johan har startat ett hemligt förhållande med SYLT. Mmmmmmmm. Det
är helt ok! Jag har fått i uppdrag att fotografera mina små miniortjejer,
speciellt EBBA och JOSSE, äntligen ska ni få vara med.

Miniorerna har det mer än så kul man kan ha det när det regnar, ni är helt
FANTASTISKA. Jag fick faktiskt sovmorgon i morse eftersom jag inte
hade väckning. Om ni skulle vilja prova bra sovplatser ger jag korvlådan
under beredningsbordet 5 st +++++. Där sov jag ca 1 tim.

Under dagen har jag lekt med miniorer, sovit och haft olika kontroller.
Det har varit jättekul, förutom att det har regnat. Men på kvällen träffade
jag fiskare och bönder ute i skogen. De hade tydligen hjälpt msc att finna
röda- Gudruns son Kari. När msc räddade Kari blev Gudrun god och de
levde lyckliga i alla sina dagar.

Jag har till och med umgåtts med både jsc och psc, de pratade om snusk
och en del andra censurerade grejer.

Efter detta så har jag forskat i hur
snuskiga ledare egentligen kan bli,
Det finns INGEN gräns. Jag stod
och var mobboffer i ca 30 min sedan
fick jag en bulle.

Hoppas livet går vidare, hörde att
det ska bli fint väder.

/ FLORPAN!
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Dagens namnsdag:
Tjuren från Bronx

Nattens lägsta temp 11,3° C
Relativ luftfuktighet 76%
dvs ALLT rostar (det krävs över 50%
och vid 85% startar risken för mögel)
Månljuset strålar  med 6,7 Lux
Vindhastighet 0,5m/s   Regn 7 mm
Lagom (15°) badvattentemperatur.

Vädret

Prislista:
CD-Rom 100:-
Å-B 1-12   50:-
Å-B 7-12   30:-
Å-B 7-10   20:-
1-12 psc, 7-12 jsc
7-10 msc
Ånhammar 99 CDR
alla bilder + Å-B 1-12
i .PDF + .PUB format.

Maträtter, måndag:

Frukost: Gröt, bröd och pålägg.

Lunch: Grillspett.

Middag: Korv Strogaff med ris.
SMAKLIG MÅLTID!!!

Vind mellan väst och nordväst.
Först mulet men uppehåll, frampå
eftermiddagen lättar molnen.
Dagstemperaturen c:a 20 grader.

Hört på Ånhammar
Dagens citat, även detta från vår
Florp:”Jag har en stock mellan benen.
Tryck inte så hårt....det gör ont”

Dagens fastbrända gröt går till
Vädergudarna.  Regn passar inte lika bra
som sol på läger.

Dagens Dubbel Japp går till: ÅBs
fotografer som har givit tidningen denna
möjlighet att lägga in ett bildextra.

måndag
18°

tisdag
18°

onsdag
17°

torsdag
20°

fredag
19°

(från tisdagsprognosen)


