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Upplaga 11 ex.Tidningsredaktionen i slaktboden.Nummer 4 1999

Ånhammar
Bladet

Recept sid 3
Vem äter var sid 4

Dagens matsedel sid 16
Bildkavalkad sid 6-13

ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!

INNEHÅLL:

Väderprognos sid 16
Florpans sidor 15
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Eller annan tankevärd text.
Från diverse skribenter.

Skriv något viktigt själv.

Japp nu sitter jag och skall hitta på något klokt och intelligent. Vad svårt det är att skriva
så här på kommando. Klockan är nu 04.15 och jag har bara detta utrymme över, alla andra
sidor är fyllda, mest med bilder förståss. Vi har fått några mail också det är jättekul. Jajja´s
ser ni på sid 5 (hon skrev också om msc programet men den delen är hemlig).

Pliiigis har också skickat ett mail som berättar att han kommer på besöksdagen. Jättekul!
Men hade jag fått önska så skulle han varit här hela tiden. På något sätt riktigt förknippar
jag GVB´s läger med iii, dom blir inte riktigt hela utan honom. Han har alltid sån koll på
detaljer inte minst våra stolta traditioner. Jag tillhör dem som gillar det gamla sättet att
göra saker på, (och samtidigt sitter jag här med datorer och gör lägertidning, konstigt). Jag
har ibland funderat på hur min scouttid hade sett ut om inte Pliiigis varit. Troligen väldigt
annorlunda kanske inte sämre men definitivt annorlunda. Vad Pliiigis har gjort för den
scoutmässiga delen av programmet på Vässarö, vet vi nog alla, men troligen har han gjort
ännu mera för att skapa det som är GVB. Så jag hälsar honom varmt välkommen på
söndag.

Till höstens kårstämma finns det några vakanser som jag oroar mig lite för. KO förståss,
R:et har varit en fantastisk administratör, som har styrt och ställt med våra kontakter med
omvärlden. Hans arbete med hyrorna och församlingarna kommer antagligen att synas i
ekonomin i många år framöver. Det har gnytts lite under åren om R:ets (o)synlighet på
diverse arrangemang. Jag tror att även han börjar tröttna på KO jobbet. Så vitt jag vet så
har han suttit längst på den posten i modern tid, bara det är en bedrift. Valberedningen har
antagligen mycket svårt att hitta en ersättare. Undrar vilken typ av KO vi får nu?

Till hösten kommer även jag att ha slutat som miniorledare i stan. Efter 12 år så är det inte
lika skoj längre (DET trodde jag aldrig skulle inträffa). Det har varit jättekul och många
av kårens mest kompetenta ledare har ingått i ledarteamen. Jag & Wennberg har kört på
“övertid” i ett par år redan för att lösa ledarbristen. Nästan det roligaste har varit jobbet att
försöka förändra synen på miniorscouting i vår kår. När jag började så hade jag ett intryck
av Patrullscouting var allt, jsc något mindre viktigt och msc, för att rekrytera till jsc och
psc. Miniorscoutingen är en kanske viktigare gren än de andra, för det är där allting
startar,
(eller slutar) en kul och bra miniorscouttid ger entusiastiska patrullscouter.
Miniorscoutledaren är en ledare med mycket hjärta för små scouter, scouting samt
föräldrar, men som inte har så mycket tid för planering eller 2-3 scouthelger i månaden.
Som komplement till resten av mitt liv har det fungerat perfekt.

Inför hösten finns det assistenter till minst en minioravdelning, men som vanligt saknas
ledare, totalt en fyra-fem stycken om vi skall ha två avdelningar. Egentligen skulle jag
önska 3 msc avdelningar 2 jsc samt minst en gigantisk patrullscoutavdelning bara i stan
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Kebab Variant
4 port. Ingrediens

    0,5 st
Pepperoni burk

       8 st
Pita bröd

    0,8 kg
Nötfärs

       2 st
Lök

       1 st
Purjolök

       1 smak
Chili (pulver)

       1 smak
Cayennepeppar

       2 st
Tomat

       1 st
Gurka färsk

    0,5 st
Isbergssallad

       2 st
Lök

       1 st
Majskorn konserv.

       3 dl
Gräddfil fett 12%

Beskrivning
Bryn köttfärsen. Tillsätt den hackade löken

och låt den brynas tillsammans med försen.

Tillsätt kryddorna och lite vatten. Hacka

grönsakerna. fyll bröden med kött röra och

Minestronesoppa

4 port.

Ingred
ien

s

    0
,2 kg

Pasta Fjärila
r

    0
,2 kg

Kassle
r n

ästan benfri

Besk
rivning

kokas en
ligt anvisn

ingar på pakete
t.

komplett
era

s m
ed pasta och kassle

r.
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Idag äter ledarna i patrullerna enligt följande.
Falken: Johan, Niklas H, Florpan,
Räven: Li, Céline, Söder,
Havsörnen: Gabriella, Konstantin, R:et,
Tornfalken: Hultis, Wennberg, Limpan,
Örnen: Niclas H, Anna,

Imorgon äter ledarna i patrullerna enligt
följande.
Falken: Johan, Niklas H, Johanna,
Räven: Li, Céline, Söder,
Havsörnen: Gabriella, Konstantin, R:et,
Tornfalken: Hultis, Wennberg, Limpan,
Örnen: Niclas H, Anna, Florpan,
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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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Sex är det enda som seniorer
tänker på även fast de vilar.

Vad är det som fick dem att vrida huvet?
Jasså en fin flagga som hissats upp i

Men åhh, titta vilka snygga grabbar
som närmar sig mig .....

Det är inte bara seniorer som latar sig!
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Vem är det Sofia spanar på?
Är det inte Anders.
Men vem kollar han in då da?

Jo, han kollar in Balders
långa ben.

Men Anders å Balder da? Jag som trodde att ni var
straighta. Eller ???

Jo för att sedan ta av sig

Men varför har de så mycket kläder?
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Jag äter lunch hos räven idag igen. Till lunch var det
flamberad pytt i panna. mmmmmm

TITTUT!!!

Äsch lägg av brorsan.

Erik tittar hellre på tjeje
.(någon speciell kanske



9

ÄR jag inte gullig?

r än badar
?)

Jag och Fredrik gillar varran.
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Jag tror bestämt att Lina och Jon kommer att bli
mer än bara

HÖ:s bord är nog inte byggt för Jon. hahaha!!!

Men Jon har en last. Det är Ketchup.
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Moa har svårt att
komma in i heta
diskussioner på playan.

BBRRRRRRR!!!

TJITJING !!! I've gotcha...

VAD Sysslar dom med?
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STOP här är det jag som bestämmer.

VARNING!   Desperado på jakt efter mera ved.
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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

Hej Klas!
Jag har ett problem.
Det är så att den jag delar tält med mörbultar och
puttar ut mig från tältet.Jag vet inte vad jag ska
göra.

/ Sömnlös och pressad partner

Tjenare, Sömnlös.
Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag skulle göra men
en sak är väll att slå tillbaka men jag har hört från
en säker källa att du misshandlat din partner ganska
rejält. Så sov bara vidare .

/ KLAS
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Jag är väldigt trött just nu pga att jag varit vaken sedan 08,30 i morse och
nu är klockan sent .Jag har badat jättemycket och bara tagit det lungt hela
dagen. Jag har tagit en hel del foton. Mina frågor i gårdagens spalt har nu
blivit besvarade. THAI har inte tappat stinget uten väntar på en snygg
blondin som han inte har sett sedan förra året. Fast hon kommer nog inte
tillbaka. Men när jag pratar med henne om scuting nämner hon alltid ditt
namn. Jag kan fixa hennes nr om du vill. Idag har jag lovat att jag inte ska
klaga. Men jag har precis ställt mig en fråga ca
1000 ggr och frågan lyder, är Balder och Anders
som man ska vara eller gillar A och B pojkar? Vi
får väl se vad de svarar. Jag vill SE fler insändare
och hoppas att ni är glada över bildcollaget.

/ PUSS FLORPAN !
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Dagens namnsdag:
Johan har namnsdag tycker ÅB

Nattens lägsta temp 13,3° C
Relativ luftfuktighet 72%

(dvs allt rostar)
Månljuset strålar med 3 Lux
Vindhastighet 0,0m/s   Regn 0,3mm
Prognos: Det kommer snart regn dock
ej idag utan i morgon, idag vxl
molnighet mellan 24° och 27° 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

Söder önskar korsord.
Han måste ha för lite att göra!

Florpan har så stökigt i sitt tält
att Moa inte ens hittar kläder
som ligger överst!!!

Är det någon som vet när (eller
om) lägerchefen kommer?

Wennberg & Söder har fått
nog, dom sticker idag.

Maträtter, torsdag:

Frukost: Gröt, bröd och pålägg.

Lunch: Minestronesoppa

Middag: Kebabvariant

SMAKLIG MÅLTID!!!

Onsdag 1999-08-04
Prognos för Ånhammar
uppdaterad kl 15 00.

Svag vind. Mulet, men
uppehåll. Varmt, mellan
24 och 27 grader i
skuggan på eftermiddagen

Ånhammar

onsdag
Moln
25°

torsdag
Moln
25°

fredag
Sol, regn
23°

lördag
Sol, regn
20°

söndag
Regn
21°


