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Då det inte fanns ledare skriven av någon annan så jag får skriva en själv.

Jag var på Ånhammar första gången 1967. Då följde jag med mamma (UB) som var
lägerintendent, jag tror att jag förpestade de flestas tillvaro en hel del (5 år gamal och full
fart), allt skulle testas. Jag tror mig ha varit här som barn en eller två gånger till innan jag
äntligen blev juniorscout. Ånhammar 74 som var ett jubileumsläger var mitt andra
juniorläger (miniorerna var endast ute en natt och sov i militärtält, stor omvälvning, innan
dess var minior endast ute på en vårövernattning samt två utfärder). Ånhammar 75 var vi
här igen. Varför var vi två år på samma ställe? Nåväl till saken. Ånhammar 75 har gått till
historien som lägret med magsjuka. Alla drabbades mer eller mindre. Vi gick runt med
toapappersrullar i snöre runt halsen. När det vart kris så fanns det tre val, i brallan, till
muggen eller närmaste träd. Fördelningen varierade men det såg rätt äckligt ut vid en del
träd och tvättpåsen växte. Jag var förstaårs patrullscout och i min patrull var vi alla sjuka
men jag och en annan insjuknade senare än de andra så vi båda förstaårs scouter skötte om
våra patrullkamrater, fixade köket, hämtade vatten mm. Lite mycket såsom liten och klen
(jag var väldigt liten och väldigt klen, t.ex så stod jag raklång under PL´s arm). Ledarna
bestämde att nu skulle vi ha hajk oavsett att alla inte var friska. Nu kan jag tycka att det var
ett bra beslut men då gillade vi det inte. Vi gick på hajk med toarullarna i högsta hugg.
Många pauser blev det med fem magsjuka i patrullen. Jag och Per-Arne gjorde nog bra
mycket mera än vår del kändes det som. För under sista vägen tillbaka till Ånhammar
bestämde vi oss för att rymma hem. Vi kollade upp tiderna som bussarna gick och stack...
Ledarna hittade oss i Stjärnhov, efter en palaver, där vissa av dom tyckte “släng in dom i
bilen så åker vi tillbaka”, andra förhandlade. Jag och Per-Arne åkte ialla fall hem med
bussen från Stjärnhov.
Efter två dagar hemma var magen OK. Pliiigis som var min AL trodde att vi skulle sluta

båda två, inte jag inte, trots att jag inte riktigt fixade första
mitt första patrullscoutläger.
Per-Arne slutade.

Vad att lära av allt detta. Vi vart nog sjuka pga dålig
hygien. När det är så här varmt är det extremt viktigt att
tvätta händerna innan man rör matråvaror mm. Tvätt efter
toalettbesök osv, sådana saker måste få ta tid, allternativet
tar massor av extra tid. En annan sak att tänka på, är man
hälften så stor orkar man inte bära lika mycket eller lika
ofta som PL exempelvis. Till sist bara: Att jag och flera
före mig har visat sig att inte ha pallat trycket är ingen
orsak att sluta. Jag kan inte minnas att någonsin blivit
tråkad för att jag stack.

Eller annan tankevärd
text. Från diverse

skribenter
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Rysk Laxsoppa
10 port. Ingrediens
    3,0 st Purjolök
    3,0 st Morot
 100,0 g Rotselleri
   50,0 g Margarin
     4,0 l Vatten
     1,0 dl Tomatpuré konc
     1,2 kg Lax
     1,0 dl Oliver gröna, inlagda
     3,0 msk Kapris
     4,0 st Lagerblad
   20,0 st Vitpepparkorn
     2,0 krm Timjan
     4,0 st Vitlök klyftor
     5,0 dl Crème Fraiche 17% fett
     1,0 dl Dill
     8,0 st Fiskbuljong tärning

Beskrivning:
Skölj och finstrimla purjolöken. Skala
sellerin och morötterna och skär dom i
fina strimlor, fräs alltsammans i en
gryta, späd med buljongen. Av en bit
tyg tillverkar du en kryddpåse med föl-
jande kryddor, lagerblad, vitpep-
parkorn, timjan och vitlök. Tillsätt
tomatpuren och kryddpåsen. Låt sop-
pan koka på svag värme några minuter.
Filéa laxen, ta bort alla ben, skär den i
små bitar. Lägg i laxen, oliverna och
kaprisen i soppan. Låt sjuda på svag
värme i ca 5 minuter tills fisken är
färdig. Ta upp kryddpåsen och salta
efter smak. Serveras med en klick
creme fraiche och lite hackad dill.

Kyckling ris curry
4 port. Ingrediens
    2,0 st Morot
    1,0 st Kyckling hel
    1,0 st Lök
  30,0 g Margarin
    1,0 tsk Curry
    2,0 msk Vetemjöl
    1,0 st Hönsbuljong tärning
    4,0 dl Vatten
    1,0 smak Salt
    1,0 smak Vitpeppar malen
    3,0 dl Ris polerat

Beskrivning:
Rensa den kokta kycklingen.
Sätt på riset, 2,5 gånger så mycket
vatten som ris. Smält margarinet i en
kastrull. Tillsätt den hackade löken
och curryn. Fräs i ca 5 min. Rör ned
mjölet. Tillsätt vätskan under om-
rörning, låt såsen koka i 3-5 min, till-
sätt den finskurna kycklingen, värm i
5 minuter, servera med ris och rå
rivna morötter.
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Idag äter ledarna i patrullerna enligt följande.
Falken: Céline, Niclas H, Limpan
Räven: Johan, Li, Florpan
Havsörnen: Konstantin, Wennberg
Tornfalken: Anna, Minka, R:et
Örnen: Nicklas H, Hultis, Florpan

Imorgon äter ledarna i patrullerna enligt
följande.
Falken: Minka, Konstantin, Wennberg
Räven: Niclas H, R:et
Havsörnen: Céline, Anna, Gabriella
Tornfalken: Nicklas H, Hultis, Limpan
Örnen: Johan, Li
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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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Så förväntansfulla dom ser ut.
Riktigt längtar efter 12 dagar med friluftsliv, tävlingar och lekar
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Nu är det bevisat!
Det är svårt att resa tält.
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I brist på bättre skriver vi lite om vår
middag.

Efter en lång tid och mycket
kladdande med kött, paprikia & vita
bönor blev “chili med kött” äntligen
klart!

Den var väldigt god och om ni tvivlar
kan ni säkert få trovärdiga vittnesmål
av Limpan (japp den var mycket god/
Red), Niklas och Florpan. Vi fick lite
mat av örnen och det var inte konstigt
att de fick så mycket mat över,
måhända hade de kryddat med fotogen
och andra olämpliga smaktillsatser.

Lina viftade vid elden, sen blev hon så trött att hon
började gunga på ett konstigt sätt, under tiden får Sassa
oxå för sig att hon vill gunga, dom båda gungar och
skrattar i takt. Varje gång dom skrattar börjar dom mer
och mera likna alkisar med sex i tankarna. Tankarna
flödar loss hos Fredrik som bara blir grövre å grövre
tills han sedan visar alla ställningar i registret. Usch
små havsörnar får väl inte tänka så!

Uppgift:

Du har tolv mynt. Ett är falskt. Det falska
myntet har en annan vikt än de andra.

Genom att göra endast tre vägningar på
en balansvåg.

Säg vilket av de tolv mynten som är
falskt. Dessutom om myntet väger för
mycket eller för lite.

Fundera ut en lösning, vem vet det
kanske kommer som ett deltest i
Ånhammarmästerskapen och då kan det
ju vara bra att ha förberett sig en smula
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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 jag är en kille som redan efter bara några få timmar har fått ett problem, jag
har glömt mina badshorts.

Och nu vågar inte jag bada eftersom då kan alla se mig naken och det är ju inte
så kul att bli retad av alla vänner under lägrets gång. Min mamma kommer
iochförsej på söndag men jag vet inte vad jag ska göra tills dess. Ska jag hålla
mig undan från att bada, och stinka svett i 6 dagar eller ska jag bada naken?

HJÄLP mig! Detta är redan ett stort problem.

/ Utan shorts

Svar: Jag rekomenderar inte att du ska utsätta dina vänner för en frätande odör
veckan ut. Så jag ska försöka lösa ditt problem på bästa sätt. Eftersom jag har hud
på min kropp och badar naken så har jag inte det här problemet, men om jag
hade glömt mina badkläder, hade jag först frågat min polare ifall han hade ett
extra par, som jag skulle få låna. Men om inte det funkade så skulle jag badat i
mina underkläder. Glöm inte att ringa mamma och be henne att ta med sig ett
par badbyxor när hon kommer ut på söndag.

Hoppas att det löser sig.

/  KLAS

Eller våga fråga KLAS
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Vår favorit
reporter alltid
på språng
efter ett
sensationellt
avslöjande.
Detta är ett
bildbevis på att
Ånhammar-
bladets orädda
reportrar kan
dyka upp var
som helst när
som helst hur
som helst!!!

Och så var det dax för läger !

Jag har aldrig haft så lite att skriva som idag, det känns jätte jobbigt.
Jag sitter här vid redaktionen och vill bara hitta på en massa saker att
skriva om men det går inte eftersom jag har stopp i hjärnan. Allt tar
sin tid lixom att tex ta upp tält och fixa sitt nya hem för de två närmsta
veckorna. Jag själv har bara slängt ut mina saker över hela ledarbyn,
även fast jag har en sovplats, ett helt tält för mig själv. Redan nu har
det uppkommit problem i vissa patruller men sådant ger sej alltid efter
ett tag... Om man har tur och det har man väl. Mina förväntningar av
det här lägret är att få ut så mycket av allt roligt och att kunna koppla
av, och det har redan börjat bra. Än så länge är det bara lite kärlek hos
seniorerna jag kan skriva om. Redan efter bara ett par timmar så är det
två nya par hos dem och jag tänker ha en liten TÄVLING! Den som
kommer på vilka de två paren är får ett hemligt pris. De rätta svaren
kommer i morgon dagens tidning. Allt jag önskar mig nu är fint väder
och en massa skvaller om vad som händer i patrullerna och borta hos
seniorerna.

Ha det bra, en fräsh reporter på språng
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Kan det var
reporten själv eller

VAD gör dom?

Vad gör dom egentligen?

Det här ser mistänkt ut. Men var-
för ser Johanna så missmodig ut?
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Dagens namnsdag:
Ingen kalender i år heller!!!

Nattens lägsta temp 14° C
Relativ luftfuktighet 54%
Månljuset strålar med 1 Lux
Vindhastighet 0,8m/s
Nederbörd 0
Prognos: Vackert väder SOL!
28-30° Celsius i skuggan.
Lagom badvattentemperatur.

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.

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 antaget namn
Red väljer eller censurerar vid
behov.
Rita gärna bilder så kommer de
också in.

     Maträtter, måndag:

Frukost: Gröt, bröd och pålägg.

Lunch:   Rysk Laxsoppa

Middag: Kyckling med ris och
curry

SMAKLIG MÅLTID!!!

Måndag 1999-08-02
Prognos för Ånhammar
Svag vind. Det blir övervägande
soligt. Som högst c:a 28 grader
varmt i eftermiddag.

Ånhammars lägerområde

måndag
SOL
28°

tisdag
SOL
28°

onsdag
VXL
26°

torsdag
Moln
27°

fredag
Regn
13°


