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Upplaga 21 ex.Tidningsredaktionen i slaktboden.Nummer 10 1999

Ånhammar
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Dagens matsedel sid 20
Bilder mm. sid 7-10 & 15-17

ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!
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Eller annan tankevärd text.
Från diverse skribenter.

Skriv något viktigt själv.

Nu börjar lägret ta slut. Det är med blandade känslor jag skriver denna ledare men jag kan
inte låta bli. Än engång måste jag blicka tillbaka till min tid innan jag blev scout. Jag
följde med på läger från 4-5 årsålder och UB (mamma) var intendent. Mina absolut bästa
minnen är från alla lägerbålen, mörka, med en stor eld och mycket sång. Ja stämningsfulla
helt enkelt. Vad har nu detta med dagens ledare att göra, jo följande. Vi hade
avslutningslägerbål i går kväll, det förpliktar i en kår som vår, tycker jag. Jag har ingen
aning om vad som låg bakom men miniorerna var gruvligt besvikna “varför kan inte han
spela“ sa dom och nickade mot Hultis. Hur förklarar man det? Jag vet inte hur iallafall.
Nicklas, detta skall inte uppfattas som någon form av kritik för det är det inte, erfarenhet
kommer inte med en gång. Inte heller är det någon kritik mot dig Hultis. Utan jag
betraktar det som ett olycksfall i arbetet. Kanske var invigningslägerbålet för bra, kanske
borde vi (minior) ha tränat på de svårare sångerna tidigare under lägret, kanske skulle vi
ha försökt dämpa förväntningarna, kanske är msc, jsc, psc verksamheterna för
väsensskilda för att kunna existera på samma läger. Vi kanske inte ska ha kårläger, för det
fungerar inte såsom alla hoppas och vill.

Däremot kan jag inte låta bli att tycka att somliga seniorscouter allvarligt borde fundera på
vad som är lämpligt uppträdande på ett avslutningslägerbål eller vilket lägerbål som helst
förövrigt.

Det är mycket storvulet snack om idealitet inom kåren, det är bra och rätt. Men att belöna
ledare på ett kårläger verkar i mina ögon rimma rätt illa. Att Lennart, Sol-Britt och Folke
skall ha något fint för att minnas Ånhammar 1999 är väl självklart men resten. Varför är
de mera förtjänta än några andra? Det finns en fara i att dela ut gåvor. Jag minns att
många frågade mig efter en julavslutning, varför inte jag fick några manschettknappar när
de andra fick. Våren därpå kom det lite krystat, att även jag skulle haft. Den våren innan,
kändes det inget bra alls, konstigt nog inte efteråt heller. Det känns fortfarande fel, då det
finns minst en, som jag tycker förtjänar dem bättre. Förtjänstmärkena fyller belöningens
funktion. Jag tror att andra typer av gåvor inte passar in i vår kår. Jag kan påminna mig att
vi har diskuterat detta några gånger och kommit fram till att kåren inte ska gratulera eller
belöna med prylar. Just för att inte skapa förväntningar eller värderingar av typen, är just
mitt kårarbete värt mer eller mindre än någon annans? Det faktum att vi alla gemensamt
utifrån våra olika förutsättningar gör vad vi kan och vill, samt orkar med, räcker. Vi är en
ideell organisation och bör så förbli, kostnadsteckning javisst men inte mera. En “klapp på
axeln“ och “folkets jubel“ är ett bättre tack. Varför förväntar vi oss mindre av oss själva än
av våra scouter. En PL som har fixat ett bra år för sina patrullkamrater får inga presenter.
Han vet att respekten och tacksamheten från kamraterna är belöning nog. Dessutom tror
jag att presenter kan fungera tvärtemot vad givaren önskade, givaren liksom köper sig fri
från tacksamhet och respekt eller, kanske vilket som är viktigast, nu behöver givaren inte
anstränga sig lika mycket, för du fick ju en grej. Därmed har man köpt        sig fri. De största
givarna brukar vara de med dåligt samvete och det behöver inte vår kår känna någonsin.
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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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Idag äter ledarna i patrullerna enligt följande.
Falken: Niklas H, Li,
Räven: Anna,
Havsörnen: Johan, Hultis,
Tornfalken: Niclas H, Gabriella,
Örnen: Céline, Vasse,

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

Övriga äter med msc / jsc from nu.
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Junior 5 - kamps par

Anton
Behrang

Henrik
Mårten

Robert
Hans - Christian

Gustav
Mattias

Fredrik
Alex

Erik
Nicola

Filip
Robin

Robin E
Mikael

Fredrik DJ
Ludwig

Nicole
Tina

Jenny
Helena

Elisabeth
Johanna
Daniel
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HÖRT PÅ ÅNHAMMAR

Oj, Oj, O!! Jag tror minnsann att vi har ett nytt kärlekspar på
G och jag tror att det är Jonas i Falken och Sara W i
Havsörnen. Av olyckshändelse en dag trillade jag upp i ett
träd och därifrån såg jag dessa två sittandes nära (mycket
nära) varandra i ett annat träd.
Var det en slump att de trillat upp i samma träd eller hade
de inte trillat upp....

/ Salvatore

Vi får självklart inte glömma bort Erik och Mathilda!!
Deras förhållande är på skymundan, men som vi såg
igår är blickarna heta! Ni vet vad som sägs
“ En blick säger mer än tusen ord!

ÅB önskar båda paren lycka till!!
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Hej hopp!
Hoppas alla har ett bra läger och mår bra.
Själv har jag haft ett bra läger förutom att jag kännt mig lite
krasslig då och då.
Igår vaknade jag av en j-vligt dum huvudvärk som hade
tvingat in sig i mitt huvud så jag tog en Alvedon och gick och
la mig igen. Jag vaknade sedan klockan 14.00 och då var den
uschliga huvudvärken borta.
Jag vill säga förlåt till juniorscout ledarna, som jag skulle ha
lagat mat på Brohajken ute i skogen med, under förmiddagen.
Hoppas att det gick bra utan mig!
Nu är jag däremot frisk och tänker så förbli...
Ha ett bra liv!

Den här bilden togs klockan 01:30
och jag var väldigt trött!
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Muckar du med mig?

KAADUUNK!

FLY!!!
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Nu har äntligen Jeannette fått

besök av sin Magnus! Andra lämnar lägret,
Hej då Bobby!!!!

Undrar vad Soffi-propp

tänker på?

Rosa elefanter kanske!?
    Stackars minior...

Social typ...hm...

Här sjungs det för

miniorerna som åker
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Kårrop! Celine med sina juniorer.

Vissa gillar att diska. Miniorer gör sig klara attgå och lägga sig.

Vissa förtjänar en tupplur ibland.

Allas vår egen NADJA!
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Varför just jag???????

Aaweeee awemma-wemma-weee!

Gissa vem?? MOA!!!

Du borde nog sova nu Jenny! Men, vad gör dom??
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Hej KLAS!

Jag har ett problem. Det är så att varje gång jag går på dass så kommer
det flugor och anfaller mig, det känns inge bra alls... för jag har
flugfobi.

Jag hatar flugor och vill bara dö varje gång jag känner mig nödig.

Snälla ge mig ett svar nu för det känns som om nästa toa-besök är nära.
/förtvivlad

Hej förtvivlad!

Jag förstår ditt problem, och har ett mycket bra tips.

Tvätta dig oftare och försök att göra toa besöken så snabba som möjligt
på så sätt kommer du inte att vara i kontakt med flugor lika mycket
som vanligt.

Ha det bra!                 /Klas

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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Hej Klas!
Det är så att jag har ett litet problem jag skulle vilja fråga om.
I mitt tält som jag delar med en annan tjej luktar det mögel.
Jag och min kompis känner oss mögelskadade, hur ska vi få bort
lukten?          / Möglig jsc assistent.

Hej Möglig jsc assistent!
Mögellukten kommer antagligen från pressen som nog är fuktig.
Vädra pressen ofta och ha tältet öppet under soliga dagar så
försvinner nog fukten och därmed mögellukten.
Lycka till!           /Klas

Tjenare Klas!
Jag vet inte vad jag ska ta mig till, det är så att jag är kär i en tjej som
går i Kah.
Hon visar inte riktigt intresse för mig men jag vet att hon ändå har
känslor som betyder mer än bara kompisar.
Vad ska jag ta mig till, för att få henne att visa hur hon egentligen
känner?

/ minior

Tjenare tjenare !
Jag vet precis hur du känner dig på ett ungefär. Det är så att jag har
det på G. med en kviga i hagen mittemot min men hon kan tyvärr inte
komma över till mig pga elstängsel. Så kärleks trubbel har jag gott
om, det blir så när man är en eftertraktad tjur som vet allt. Men nu till
dig om du vill prata med henne ensam så måste du muta henne på
något sätt tex. om du har godis så kan du lägga ett spår från hennes
matplats till ett gömställe som du står vid, tex en ek. När hon har
kommit dit så frågar du chans och om det är så som du tror ( att hon
har känslor för dig ) så kommer hon att svara ja.

Hoppas att du lyckas  / KLAS !
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Balladen om lilla Celine...
1. På Öckere loge till dragspel och bas, går dansen och fullmånen
skiner som glas. Där dansar gamle Hultis kind emot kind, med söta
lilla Celine.
2. Hon dansar och blundar så nära intill, hon följer i dansen precis
som han vill. Han för och hon följerså lätt som en vind, men säg
varför rodnar lilla Celine.
3. Vad det för det gamle Hultis sa : “Du doftar så gott och du
dansar så bra, din midja är smal och din barm är så trind, vad du är
vacker lilla Celine”.
4. Men dansen tog slut och vart skulle de gå? De bodde så nära
varandra de två, och när de kom fram till Celine’s grind, “ Nu vill
jag bli kysst”, sa lilla Celine.
5. Vet hut, gamle Hultis, skäms gamle karln, lilla Celine är ju bara
ett barn, ren som en blomma och skygg som en hind. “Jag fyller
snart 20”,sa lilla Celine.
6. Och stjärnorna tindra och timmarna fly och Hultis är gammal
men månen är ny, Ja Hultis är gammal men kärleken blind,”Å kyss
mig igen”, sa lilla Celine.

En smärre förändring.... hahahaha!!!
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Florpans egna sida!
Idag har jag inte varit på bästa humör, eftersom Anders, Bobby, Balder och
Johanna åkt hem. Detta var för Anders och Johanna ett impulsåk pga
klagomål om tidningen. Bobby åkte pga utmattning. Jag menar här sitter
man hela natten och skriver,  klistrar och pysslar, för att sedan nästa dag
fota och rapportera som dårar. Men tacken blev bara att det var en dålig och
textfri tidning ( enligt vissa ). Är inte ÅB en lägertidning för msc, jsc och
psc??? Jo, det tror jag bestämt! Nu har vi på red förlorat 4 medlemmar som
inte åkte med glada miner. Men nu har jag klagat färdigt för idag. Igår natt
sov jag ca 5tim efter att jag varit på red hela natten och skrivit tidning. Men
jag vaknade lika pigg och kry för att ha fått provarbeta på PLANET
HOLLYWOOD. Dagens lunch var grillspett m. bröd. Efter detta har jag
varit i min EGNA lilla värld och bara stormtrivts, min värld kan ingen nå
eller förstöra men utsidan på mig är bräcklig som många igår såg. Lägrets
väder gör mig ganska ledsen och idag ska det ösa har jag hört. Jag har oxå
fått en massa plus på min matkontroll, eftersom jag delade ut kramar.
Stålmannen mår helt ok! Nu måste jag fortsätta
eftersom jag ska skriva om svampar och dylikt i
uppdrag av JOHAN ( hjortronsylt ) D.

/ Puss å
hej Florp.
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Hört på Ånhammar
Idag finns det inget skvaller här!!

Dagens namnsdag:
Rickard

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 utskriven

50:-
Ånhammar99 CD-
Rom
alla bilder + Å-B 1-12

Maträtter, måndag:

Frukost: Gröt, bröd och pålägg.

Lunch: Pastasås med skinka & 
svamp

Middag: Philpsfilé med ris

SMAKLIG MÅLTID!!!

Nordlig vind. Mest mulet och
enstaka regnskurar.
Dagstemperaturen c:a 16 grader.

måndag
18°

tisdag
18°

onsdag
17°

torsdag
20°

fredag
19°

(från tisdagsprognosen)


