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Upplaga 11 ex.Tidningsredaktionen i slaktboden.Nummer 5 1999

Ånhammar
Bladet

Recept sid 3
Vem äter var sid 4

Dagens matsedel sid 12
Intervju mm. sid 6-13

ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!

INNEHÅLL:

Väderprognos sid 12
Florpans sidor 11

Jättevacker, prova att gå upp vid soluppgången 05.14 så får ni kanske se.
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Eller annan tankevärd text.
Från diverse skribenter.

Skriv något viktigt själv.

Nattliga funderingar och
tankar kring det jag saknar
från min patrulltid!

Li vågade inte skriva ledaren
så det fick jag göra..

På patrullscout gjorde man
jobbiga men roliga saker.
Oftast hade man rätt kul och
kom bra överens med sina
patrullkamrater, men man
hade sina jobbiga stunder
och det hade ens patrull-
kamrater också. Det jag
saknar från patrullscout är
allt ledarna hittade på.
Hajker, övernattningar,
möten och allt annat
spännande. Samt känslan
med ceremonier, då man

verkligen inser att man är utvald som får vara scout, ett bra ljusspår slår
nästan allt annat. Patrullgemenskapen saknar jag också, ni vet - att lösa
ledarnas tokiga uppgifter och tävlingar tillsammans, vikänslan helt enkelt. Nu
på seniorscout gör man nästan inte alls samma saker. Nu får man planera
själv, gör sina egna hajker och övernattnigar. Man är mera självständig vilket
känns som ett naturligt steg i ens utveckling. En annan rolig sak med att bli
senior är att man får assa på avdelningar, sitta i ledarbyn på lägret och åka ut
på förläger. Om man slutar redan som patrullscout så kommer man verkligen
ha missat nått!!

/ Rickard
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Falukorv och makaroner
    4 port. Ingrediens
 0,4 kg Makaroner/
Spagetti
 0,5 kg Falukorv fett
18%
    4 st Tomat
Beskrivning:

Tortellini med ostsås
      1 påse tortellini med köttfyllning
      1 msk Margarin
      2 msk Vetemjöl
      2 dl Crème Fraiche 17% fett
      2 dl Mjölk std. fett 3%
  100 g Ädelost fett 30%
Beskrivning
Koka tortelinisarna i 10 minuter.
OSTSÅS
Smält margarinet och tillsätt mjölet. späd
under omrörning med vätskan. Låt såsen
koka 3-5 minuter. Rör då och då. tillsätt
osten. Häll såsen över tortilinerna.
Smaklig måltid
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Idag 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,

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

Sätt ned pennan på en punkt.
Sammanbind alla 9 punkterna med
4 raka streck utan att lyfta pennan.

Rätt svar kanske kommer i morgon.

Vänd “spaden” upp och
ned genom att endast
flytta två tändstickor.

Fina priser till slumpvis
utvalt rätt svar som också
innehåller en ÅB sloagan:
Du behöver inte klippa
sönder tidningen det går
bäst med en kopia.
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Celiné läser karta, hur skall detta
gå? Anders ser fundersam ut!

Jag undrar varför Balder alltid tittar ned på
något på de flesta bilderna

VAD gör dom?
Letar grodor eller?
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Här kommer en liten insändare
från en glidare som bara var här
på lägret torsdagkväll...
Lägret låg tomt förutom ett hårt
arbetande ledar-team. Själv skall
jag återvända till storstaden och
fortsätta arbeta.
En rolig sak är att jag har

precis börjat på mitt nya
arbete och upptäckte
nyligen att ingen mindre

än U-B har arbetat där för ca. 3år
sedan. Förövrigt finns min chefs

systerson på lägret. Kan ni lista ut
vem????

Jag önskar er alla en fortsatt trevlig läger med
lite pedagogiskt regn då och då.
           / Nico
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Superintendenten

Att vara intendent
på läger, det är
minsann något
som alla borde
prova på minst en
gång.

(Under natten
pågick en
djupgående
intervju med
lägrets intendent
Krister
Wennberg...)

Vad gör man som intendent egentligen?

- Lite lagom mycket att göra: plocka ihop matpåsar och matbackar (som måste
lämnas in efter varje måltid!!!) till patrullscouter, fixa inköpslistor, och åka och handla....

- Ett ganska soft jobb egentligen (??!). Som extra bonus får man dessutom höra alla
patrullers beröm över att man valt ut så god mat till dem, att det alltid varit tillräckligt och
att det varit så bra recept. (Ett tips till matlagarna är att läsa HELA receptet innan man
blandar ingredienserna, ....hrm, Falken och Tornfalken...). När allt detta fixande är klart
så är det bara att ligga och slappa i hängmattan och njuta av solen samt skratta åt alla
ledare som bara springer runt, stressar och kämpar hårt...(??!). Nätterna kan man
dessutom få tillbringa i en slaktbod, planerandes maten, (med mycket trevligt sällskap!!!).

När man sedan ändå är inne i “stan” på inköpsrunda, kan man ta sig tid att köpa
godis, tidning och allt annat livsnödvändigt som ofta saknas hos intendenten. Med hjälp av
dessa chika saker är det sedan väldigt enkelt att göra sig populär i ledarbyn!

Men, det bästa med att vara intendent är dock, att hur man än vrider och vänder på
saken, så har man varit ansvarig för maten vilket gör att man omöjligt kan bli ansvarig för
disken... (om det nu mot all förmodan skulle finnas nån disk hos ledarna....)

Så tveka inte, ta chansen du också och se till att just DU blir intendent på ett läger
här framöver!!!

P.S. Kom nu ihåg att krama
mycket på intendenten och inte
klaga om det är så att ni inte klarar
av recepten! Det är också
välkommet med trevliga tack- och
kärleksbrev, att lägga i brevlådan vid Inten....

Krister
Wennberg
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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 KLAS!
Vi har varit på dags hajk och har en fråga till dig :-
Är det vanligt med homosexuella tjurar ?

/ Seniorerna

Hej! Seniorerna.
Homosexuella tjurar ser man lika ofta som man ser
homosexuella människor . Det är inte så
jättevanligt eftersom det inte är så många som
kommit ut med det ännu. Men var beredda på att få
se fler i framtiden så ta uppvisningen av mina
vänner som början på vår frihet .
Vill ni veta mer om homosexuella tjurar i Sverige
surfa då in på www.gaytjurar.se .

Eller vå
ga fr

åga K
LAS
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Nu sitter jag här på redaktionen, snart på väg till patrullisarnas nattplatser .

Nico är på besök över kvällen, hon kan inte stanna pga BRÖLLOP !
Inte hennes eget men en väns. Idag har jag badat och promenerat ca 8km. Det
var helt OK ! Som synd var så tog jag inga bilder på er när ni begav er ut för
att besöka Camelotte. Jag hann tyvär inte med bilen för att besöka er men det
finns ju flera chanser. De enda korten jag har tagit är på Simpan, Mosen,
Trötta ledare och seniorer. Jag har precis fått reda på att någon kommer att få
en överaskning idag men jag kan inte säga vem. Under kvällen har vi haft
besök av en kaxig psc som tjafsat med sina kamrater och det tyckte inte PL om
så att han sa att hon kunde gå. Så då gick hon. Ledarna gillade det inget
vidare.
Men det var ett smart drag tycker jag för det ska vara PL som bestämmer och
inte någon annan.

VINNARNA av hitta senior paren .

De 6 guldpengarna går till Erik och Nicklas i Örnen
.

Rätta svaren var : Sofia & Bobby
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Dagens namnsdag:
Celiné

Nattens lägsta temp 14,7° C
Relativ luftfuktighet 78%
dvs ALLT rostar (det krävs över 50%
vid 85% startar risken för mögel)
Molnigt och månljuset strålar endast
med 0,5 Lux
Vindhastighet 1,5m/s   Regn 2mm
Lagom 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, fredag:

Frukost: Gröt, bröd och pålägg.

Lunch: Tortellini med ostsås

Middag: Falukorv och 
makaroner

SMAKLIG MÅLTID!!!

Torsdag 1999-08-05
Prognosen för Ånhammar
gällande fredagsvädret.

Svag vind. Halvklart och
uppehållsväder. Som
högst c:a 21 grader i
eftermiddag.

Hört på Ånhammar
Skvallret i seniorbyn är att Balder har
Lämnat Johanna för Anders och Sofia har
lämnat Bobby för Anders och nu står
Bobby helt ensam och sorgsen , men han
har nog något nytt på G !

Wennberg och Söder tyckte att
verkligheten var för tråkig så de är tillbaka
nu!

VAD skulle Celiné och Li göra utan sina
mobiltelefoner?
Inga nattliga samtal till pojkvännen det
skulle bli katastrof direkt.

torsdag
21°

fredag
21°

lördag
20°

söndag
17°

måndag
17°


