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Eller annan tankevärd text.
Från diverse skribenter.

Skriv något viktigt själv.

Nu sitter man här igen. Inte tillräckligt med bilder, inga idéer som bara sprutar ut.
Wennberg har just skrivit ut 700 lappar till orgen på besöksdagen så han räknar med
många besökare (kul!).

Jag har suttit och skapat lite vykort som ni kommer att få (åtminstone ett var) så dom
därhemma får reda på hur bra ni har det här.

Det har inte kommit några mail till redaktören utom några anmälningar till
besöksdagen (Rikard Björkman) men väl text till kårens gästbok som ni hittar
nedanför.

Jocke Westberg är en idéspruta som skulle blivit en bra KO efter R:et om han nu inte
bodde så förbaskat lång borta, men han kommer väl hem för eller senare och då…
För er som inte känner Jocke så var han drivande i RMD Ricki-tiki-ti Music
Distrubution en underavdelning till seniorlaget. RMD som bestod (består) av Jocke,
Perre, Menus, Janne N, Per A, Frallan och Jag (Limpan) vi hade våra mest intensiva år
runt början av 80 talet och vi arrangerade många kul discon i Bredängslokalen för msc,
jsc, psc och övriga seniorscouter (ni kan kolla med Larsa och Wennberg).
Vi åkte till sist på kryssning till England för pengarna och såg Baden Powel House
mm. Efter denna inledning i organiserande så var Jocke KO i några år, antagligen
mindre ansträngande än att styra upp RMD.
Synd att du inte kan komma men orsaken gills definitivt som skyll.

Hjärtat klappar
Hej Ånhammar Det är med glädje och saknad som jag läser Er fantastiska
lägertidning, det verkar som GVBs läger har blivit globala. Jag sitter på mitt
kontor i Falun, (dit jag flyttade för 3-4 år sedan) och läser om lägret samtidigt
som någon i Stockholm, på Gotland och... samtidigt läser och minns. Jag och min
familj hade planer på att besöka lägret nu på söndag men eftersom vi väntar vårt
tredje barn och Susanna inte vill föda i sjukvårdstältet så får besöket vänta till ett
annat år. Jag för nöja mig med att delta via webben, vilket jag gör. Som,
(gammal) GVB scout undrar man förstås mycket om lägret, är allt som förr,
bygger man sina spisar, gräver kylskåp, får man elda trots eldförbud, vilka ledare
är det som är med, (Hultis namn såg jag på en matlista, kul,komponerar
Wennberg samma härliga mat som förr, har ledarbyn elektrificerats för att
tillmötesgå IT intåget i scoutlivet ??? Hoppas ni har det så bra som det verkar i
Ånhammartidningen, passa på att njut, vad vore scouting utan GVB läger på
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Köttfärssås
4 port. Ingrediens
  300,0 g Nötfärs
    2,0 st Lök
    2,0 msk Margarin
    1,0 msk Vetemjöl
  400,0 g Tomater krossade/passerade
    1,0 tsk Salt
    2,0 krm Svartpeppar

Beskrivning:
Skala och hacka löken fint. Bryn köttfärsen
lätt i lite av margarinet. Slå sedan över den
i en gryta. Bryn därefter löken i resten av
margarinet och slå sedan över den i grytan.
Strö över mjölet och rör om. Slå i
tomaterna, saltet och pepparn. Koka såsen
under lock i 15 min. Späd ev med lite

Tunnbrödrulle
Koka upp vatten enligt receptet
på potatismospulverpåsen.
Sjud korven (om vattnet kokar så
spriker oftast korven) lägg gärna
ned några lagerblad, svartpeppar
som kryddning i korvvattnet.
Bygg en fantastisk rulle använd
salladsrester lök och allt annat
gott ni kan ha fått ut.
Korvkioskerna smörar insidan på
tunnbrödet (troligen för att moset
inte skall blöta igenom) {kan
någon förklara varför /Red}.
Ketchup & senap är säkra
tillbehör. Rulla ihop och NJUT.
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Idag 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,

Imorgon äter ledarna i patrullerna enligt följande.
Falken: Céline, Vasse,
Räven: Li, Hultis,
Havsörnen: Niclas H, Gabriella, Johanna,
Tornfalken: Johan, Anna,
Örnen: Niklas H, Konstantin,
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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.
Svaret lägger du i
postlådan vid inten. /Red

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.

Ett lite lättare korsord för dom som har
övat på 91 och andra serietidningar.
Gårdagens var kanske för svårt?

Nu kommer ett till tändsticksproblem.
Betydligt knepigare än det förra, Man
måste minst gå på högstadiet för att klara
det.    Lycka till

Få värdet 1 bara genom att flytta en sticka
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Varför är det så skönt att bada naken?

Jo för att när man badar naken så ser alla
nästan likadana ut, det finns inget att
skämmas för.

Man når alla ställen som behövs göras rent.
Det är mysigt, alla har något gemensamt:
Nakenheten.

Man behöver inte tänka på att
bikiniöverdelen kan falla av eller att
trosorna skär in i rumpan. Man får reda på
hur killar / tjejers kroppar ser ut, om man
vågar titta. Det är lite spänning över det
hela, man vill ju inte bli upptäckt. Man
gillar att blotta sig inför allmänheten.

Att nakenbada är det bästa som finns.

/ Florpan och Rickard.
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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 !

Jag har ett problem med svampar i håret, de kliar

och luktar. Vad ska jag göra?/ Svampen.Svar : Jag vet inte vad du vill att jag ska säga men

av min erfarenhet så måste du TVÄTTA håret.

Svampar kommer inte upp utan att det är fuktigt,.

så efter att du badat måste du torka håret

ordentligt.Om inte det funkar kan du låtsas att du är en

adventstake, och sätta fast fyra ljus.

Eller vå
ga fr

åga K
LAS
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Idag så kommer mina små miniorer, jag är så förväntansfull. En hel
busslast full med msc och jsc, en massa barn jag gillar. Men nu ska vi
komma till vad som har hänt mig idag. Det har REGNAT så himla
mycket och jag vågade inta ta så många kort pga en psc som sade att
kameran skulle pajja då. Men jag tog ett fåtal bilder på arga scouter som
inte hade ätit någon mat. Sedan stod jag åtta timmar. I ösregnet med
bara shorts och scoutskjorta. ‘fast jag fick låna Åsa’s tröja, TACK Åsa.

Nu vet jag varför havsörnen blir klar med maten så sent? De kan ju
INTE laga mat så jag fick laga både HÖ’s och ledarnas mat men det var
helt OK! Jag fick ett tack av HÖ men inte av ledarna, det är lite tråkigt.
Sedan när jag kom till redaktionen ca kl:15. Lade jag mig och sov till
lite efter 18. Jag sov i Nicklas BIL. Den är ganska bekväm men inte så
varm. Fast jag var så trött att jag somna ändå. Li’s pojkvän Putte var på
besök, fast jag såg de inte så mycket eftersom dem stack ganska fort. Jag
struntade i middagen eftersom jag ville ha KRÄM men jag orkade inte
fixa det. Så jag gick och lade mig med en del av seniorlaget. Den andra
hälften hade en egen fest i tältet bredvid. Medans seniorerna lagade mat
låg jag och Anders kvar för att diskutera USA. Vi kom ganska snabbt
fram till att det var ett dubbelmoralens land. Sen åt vi middag som
smakade jättegott? Men det gör ju alltid korv och makaroner. Hela
kvällen låg vi och pratade om allt mellan himmel och jord så när jag är
färdig med det här så drar jag mig tillbax till seniorbyn och pratar vidare
och längtar efter MINIORERNA. Eftersom det började regna igår kväll
så kanske man borde tänkt lite
själv genom att kanske packat
ner kängor/stövlar, regnställ
även fast det inte stod på
packningslistan.

PS. Lita aldrig på ledarnas
packningslistor tänk lite själva.

/ Florpan som längtar .
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Varför ledare blir så arga på en när

man inte gör sina åtaganden.

Detta skriver jag för att jag inte har tagit tretusen bilder idag och det

är ett straff, men jag godtar utmaningen.

1. Saker blir försenade.

2. Det blir för lite materiel till ÅB.

3. Livet blir svårare.

4. Alla börjar stressa och fixar saker i hets.

5. Man ska inte ta åtaganden man ej klarar av.

6. Man tar inte åt sig samma åtaganden igen.

/ Florpan.

Varför ska man INTE köra ner bilen till lägerområdet?

Jo ! för att det blir så nedrans lerigt då och

livsnödvändiga transporter kan få problem att komma

upp.
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Dagens namnsdag:
Li

Nattens lägsta temp 7,1° C   KALLT
Relativ luftfuktighet 96%
dvs ALLT rostar (det krävs över 50%,
vid 85% startar risken för mögel)
Månljuset strålar med 2 Lux
Dimma på morgonen.
Vindhastighet 1,5m/s    Regn 4mm
Lagom badvattentemperatur.

Vädret

Maträtter, lördag:

Frukost: Gröt, bröd och pålägg.

Lunch: Tunnbrörulle

Middag: Pasta med köttfärssås

SMAKLIG MÅLTID!!!

Fredag 1999-08-06
Prognosen för Ånhammar
gällande lördagsvädret.

Svag vind. Under förmiddagen
soligt väder, därefter ökar
molnigheten men det blir
troligen uppehåll. Mellan 17 och
20 grader i eftermiddag.

Hört på Ånhammar
Jon och Karolina är fortfarande glada i
varann, dem har gått och pratat mest
under hela hajken, som vanlig om snusk
och om Ragnar som är översexuell.

Sofia’s och Bobby’s förhållande till varann
knakar i fogarna och är ute på hal is, vad
kan det vara som stör?

Thai gillar att BLOTTA sig framför eldar
har vi fått reda på under hajken.

Mathilda och Erik har haft ett uppehåll
under hajken pga avståndet.

Anders och Balder sitter fortfarande
ihopklistrade med varann det är få som
kan sära på dem.

Michell och Tom gör konstiga ljud i det
andra tältet, vilka var med dem?

Svar sökes.

Fredrik har blivit riktigt mogen.
( Hört på lägret. )

Jag och Rickard är KÄRA,
fast inte i varann.

Igår natt togs Bobbys oskuld.
Det var Bobbys första naken bad.

fredag
20°

lördag
20°

söndag
19°

måndag
17°

tisdag
17


