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Upplaga 11 ex.Tidningsredaktionen i slaktboden.Nummer 1 1999

Ånhammar
Bladet

Recept sid 3
Normaldagordning sid 5

Mat sid 8
Reklam sid 7

ÅNHAMMARS STÖRSTA TIDNING!!!

INNEHÅLL:

Översiktligt väder sid 4

Nu börjar det!
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Välkomna till kårens jubileumsläger, det är ju lite tjuvstart
eftersom jubileumsåret börjar i och med höstterminen, men
hur kul vore det att ha läger i september när skolorna har
börjat. Hur som helst så har vi två veckor framför oss innan
vi skall åka hem. Under denna tid så hoppas jag att vi skall
trivas och ha roligt tillsammans.

Under den första veckan så är det läger för senior- och
patrull -scouterna. På lördag kommer resten ut dvs. minior-
och junior -scouterna. Totalt så beräknas det att ett
hundrafemtiotal medlemmar skall komma ut under
lägertiden. Det är inte dåligt med tanke på att det bara är vår lilla kår.

En del tycker inte att allting är så där jätte roligt, diska till exempel. Men om man hjälps åt
och gör det som skall göras så går det så mycket fortare och det kommer att bli tid över till
det som är då skulle vara roligare. En liten historia från mitt första patrullscoutläger: Det var
också här på Ånhammar fast det var för några år sedan. Jag gick i patrullen Örnen och vi
hade vårat patrullområde på vägen till toaletterna. Efter några dagar så tyckte vi oss märka
att när det var dags för disk och städning så blev alltid samma personer av någon
outgrundlig anledning tvungna att utföra sina naturbehov. Sagt och gjort så började vi att
skriva upp vilka som passerade oss på väg till toaletterna. Om jag inte minns helt fel var det
speciellt två stycken i Kungsörnen som frekventerade hemlighuset speciellt ofta. Kontentan
av denna sedelärande historia är att om man "skiter" i disken så blir det inte rent. Men det
var då och på den tiden så visste man inte bättre, fast nuförtiden  är det annorlunda, eller?

Nog om disk och andra vardagsbetyr. De kommande veckorna kommer att bjuda på en del
överraskningar som, oops nu höll jag på att försäga mig. Förutom överraskningarna som jag
redan berättat om så finns självklart de klassiska inslagen av Ånhammarmästerskap, 5-kamp,
bygge, renhornet, hajk, brodag med mera.

Grenlägerchef psc.

Johan
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Chili Con Carne
5 port. Ingrediense
    2,0 st Lök
    0,5 kg Blandfärs
    0,4 kg Tomater krossade/passerade
    1,0 st Paprika röd
    1,0 st Paprika grön
    3,0 msk Tomatpuré konc
    2,0 tsk Chili (pulver)
    0,5 tsk Salt
    1,0 krm Svartpeppar mald
   25,0 g Margarin
    0,4 kg Vita bönor i tomatsås
    1,0 st Köttbuljong tärning
   12,0 st Formbröd
    4,0 dl Saft outspädd
    0,5 st Isbergssallad
    2,5 st Tomat

Beskrivning:
Skölj, ansa och hacka paprikan.
Hacka och fräs löken i margarin.
Tillsätt köttfärsen och bryn den under gaffling.
Tillsätt krossade tomater, tomatpuré, paprika,
buljongtärning, kryddor och låt alltsammans sjuda ca
10 min.
Häll i bönorna och värm.
Skär upp salladen och övriga grönsaker till en sallad.
Serveras med vitt bröd, sallad och saft.
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Lägret började redan
i fredags för ledarna
som packade
lastbilen.
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                    NORMALDAGORDNING

0600           Ånhammarbladet kommer från tryckpressarna

0700           Revelj, morgongymnsatik, tvättning och matlagning

0800           Flagghissning av ordningspatrullen
Frukost, disk och städning

0900           Inspektion

0930           Morgonsamling. Övningspass 1

1130           Matutlämning, matlagning
Lunch och disk

1330           Övningspass 2

1630           Matutlämning och matlagning. Programgenomgång.
Middag, disk och förberedelser för natten

1900           Blå stund

1930           Övningspass 3

2030           Flagghalning av ordningspatrullen

2230           Tapto   -    Samt sista inlämning av bidrag till Ånhammarbladet.

Psc

Fem enkla slag

Två enkla slag

Tre enkla slag

Fyra enkla slag

Åtta enkla slag

Tolv enkla slag

Sex enkla slag

KLOCKSIGNALER

Uppställning

En ur ordningspatrullen till flagg-
stången eller ledarområdet

PL- samling vid flaggstång eller
rådsplats

Matutlämning

Klockan är 08.00

Klockan är 12.00

Klockan är 18.00

Jsc
Visselsignal innan

Fem enkla slag

Två enkla slag

Tre enkla slag

Fyra enkla slag

Åtta enkla slag

Tolv enkla slag

Sex enkla slag

Distrubutionslista:
2 ex till Ånhammar gods, 1 ex per patrull, 1 ex till senior, 1 ex
till intendentur, 1 ex till stockringen, samt 1 ex till kamelen.
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Idag äter ledarna i patrullerna enligt följande.
Falken: Johan, Anna, R:et
Räven: Nicklas H, Limpan, Florpan
Havsörnen: Li, Niclas H, Hultis
Tornfalken: Céline, Konstantin
Örnen: Minka, Wennberg

Imorgon äter ledarna i patrullerna enligt
följande.
Falken: Céline, Niclas H, Limpan
Räven: Johan, Li,
Havsörnen: Konstantin, Wennberg
Tornfalken: Anna, Minka, R:et
Örnen: Nicklas H, Hultis, Florpan
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Har Du eller din vän ett problem fråga
KLAS . INGA frågor är för konstiga .

Om man inte frågar får man inga svar

Vill DU få dig hörd skriv till

Ånhammarbladet !

För er som inte känner KLAS så kan han allt och vet allt.
Ett verkligt praktexemplar på TJUR, men med
outgrundliga kopplingar till allvetande högre väsen.

Hej KLAS !

Nu är det redan morron och jag vet inte hur jag ska
hantera chocken av att det kommer att komma ut ett
tjugotal psc och bara invardera allt lugn vi haft sedan
fredag. Hur ska jag klara av att le när de bara klagar och
skriker åt mig?

/ En som vill hantera situationen

Svar: Jaha du, det är så du känner dig. Jag vet precis
vad du behöver - Li. Med henne är allt roligt. Man
behöver bara titta på henne så blir man helt salig, benen
blir som spagetti bara genom att tänka på henne. Så ta
ett djupt andetag och och tänk fina tankar som räcker
dagen ut. I morgon har du nog vant dig vid att psc
skriker och är elaka men det är så psc är.

Hoppas allt går väl  / KLAS
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Dagens namnsdag:
Ingen kalender i år heller!!!

SOL! 28-30° Celsius i skuggan.
Nattens kallaste temp 13,5° C
Relativ luftfuktighet 54%
Solljuset strålar med 106 K Lux
Vindhastighet 0,8m/s
Nederbörd 0
Prognos: Vackert väder SOL!
28-30° Celsius i skuggan.

Vädret

Preliminär 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-
? i .PUB format.
Mera info i Vasen.

Hört på Ånhammar

Här finns plats för skvaller och
liknande.

Lämnas till Red när ni ser mig
eller till Wennberg i
intendenturen.
Ni skriver förstås anonymt
eller under annat namn...
Red väljer eller censurerar vid
behov.
Rita gärna bilder så kommer
de också in.

     Maträtter, måndag:

Frukost: Gröt, bröd och pålägg.

Lunch:   Korv med 
pepparrotsås och potatis

Middag: Chili con carne

SMAKLIG MÅLTID!!!


