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Upplaga 21 ex.Tidningsredaktionen i slaktboden.Nummer 7 1999

Ånhammar
Bladet

Recept sid 3
Vem äter var sid 4

Dagens matsedel sid 16
bilder mm. sid 5-13

ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!

INNEHÅLL:

Väderprognos sid 16
Florpans sida 15

Apropå hajk och psc som går vilse/går långsamt eller allt annat elände.
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Eller annan tankevärd text.
Från diverse skribenter.

Skriv något viktigt själv.

Åter på Ånhammar
För … gången sedan den första, som var
under fyrtiotalet. Ja, hur många gånger
är det? Fundera under dagen till
invigningslägerbålet ikväll så får vi se
om någon kan lista ut svaret.

Det är också första gången som hela
kåren är samlad på lägret, från
miniorscouter till seniorscouter (de
senare för första gången på många år).
En bra start på75-års jubiléet!

Varför Ånhammar då? Genom åren har
det utvecklats en tradition att ha kårläger
här med tre till fyra års mellanrum.
Vi som har våra tidiga lägerminnen
härifrån och gång på gång återvänt har
inte svårt att ge svar: härliga öppna
lägerängar under ekarna, bad i Dunkern,
fina hajkmarker i en trakt med
kulturhistoria och rik flora och fauna.
Listan kan göras lång, men jag överlåter
till er som har kvar att lära känna
Ånhammar att lägga till era egna
upplevelser.

Låt oss ha ett bra scoutläger, med betoning på det som
scouting står för: Friluftsliv, upplevelser och gott kamrats
kap!
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Biff a la lindström
   10 port. Ingrediens
     2 kg Potatis
     1 kg Nötfärs
 100 g Potatismjöl
     5 st Ägg
 200 g Rödbeta inlagd
   50 g Kapris
     2 st Lök
     1 smak Salt
     1 smak Svartpeppar mald

Beskrivning
Blanda ner ägg.hackade rödbettor,
kapris, riven lök och potatismjöl i
köttfärsen. Krydda med salt och
peppar  efter smak. Forma färsen
till lämpliga biffar. stek biffarna
jämt bruna ca 4 minuter på varje
sida. serveras med kokt potatis
och brun sås

Gulaschsoppa
     3 port. Ingrediens
     3 st Potatis
     2 st Lök
     1 st Paprika röd
     1 st Vitlök klyftor
     2 msk Smör
 200 g Innanlår av nöt
     3 msk Tomatpuré konc
     6 dl Köttbuljong färdig
     4 dl Mjölk std. fett 3%
     1 smak Salt
     1 smak Svartpeppar mald
     2 tsk Paprika pulver
     1 smak Körvel
     1 tsk Oregano
Beskrivning
-Skala potatisen och löken. Skivapotatisen
samt hacka löken. Skärpaprikan i strimlor
samt köttet i små bitar.
-Fräs löken i smör i en kastrull. Tillsätt köttet
och den pressade vitlöken och låt den bli brynt.
-Rör ned tomatpurén. Lägg i potatisen samt
paprikan. Tillsätt buljongen och mjölken. Låt
soppan koka ca 15 min tills potatisen är mjuk.
-Smaksätt med salt, peppar, oregano och
paprikapulver. Garnera med paprika och färsk
körvel.
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Idag äter ledarna i patrullerna enligt följande.
Falken: Johan, Niklas H
Räven: Li, Céline
Havsörnen: Gabriella, Konstantin
Tornfalken: Hultis, Niclas H,
Örnen: Anna, Johanna,

Imorgon äter ledarna i patrullerna enligt följande.
Falken: Anna, Hultis,
Räven: Niclas H,
Havsörnen: Johan, Céline,
Tornfalken: Niklas H, Vasse,
Örnen: Li, Gabriella,

Övriga äter med msc / jsc from nu.
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Inga svar har vid denna upplagas
pressläggning inkommit så nu äter
redaktören själv upp godiset.

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

Rätt svar kommer här.
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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.

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

Här är en lösning.
Vilken är den andra lösningen?



6



7

Vad är DET för djur?
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EFTERLYSES

EFTERLYSES

EFTERLYSES

EFTERLYSES

Min fällsto
l, en blå och vitrandig pall,

IKEAS modell kompis eller något åt det

hållet, den tarvliga individ som olovandes

lagt sig
 till 

med denna ombedes återbörda

den samma till 
stockringen i ledarbyn

eller till
”inten”.

/ / S
öder

DET VAR JAG!

Söders stol, som har varit borta i ett par dagar, är

nu funnen. Den blev inslängd i Moas och

Florpans tält när det regnade under torsdagen.

Skyldig till denna incident är Konstantin, som

troligtvis bara trodde att han gjorde en god

gärning men som resulterade i att Söder blev lite

putt. Mysteriet är löst!

/ FLORPAN!

Vi seniorer ä
r väldigt gla

da och ly
ckliga över

att vårt hyss blev
 en sådan succé.

 Vi planerade att de skulle tro
 att någon

hade rivit
 deras matbord och enligt sä

kra

källor s
å var de alldeles fö

rtvivl
ade över 

just

detta!
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Är det inte någon mer som undrar varför Limpan inte är GIFT.
Nu har det kommit fram.

Det visade sig vara så att han valde mellan ett hus och sin flickvän.

“Det finns massor av kvinnor men finfina hus är det ont om.”
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Hej ÅB!
Vi vill nu förtälja om någonting som kunde ha slutat i katastrof, om inte patrull Falken
hade varit så överlägset bäst!!!

Vår hajk började i torsdags 10:15 då vi fick i uppdrag av Kung Arthur av Camelotte att i
Avalon finna den heliga Graalen. Som skulle göra den sjuke Arthur frisk. Efter någon
kilometer mötte vi sir Percival som hade skadat knät. Vi hjälpte honom genom att lägga
ett stödbandage.

Vi gick vidare, vädret var bra och alla var glada. Vid matplatsen, Leonesse, mötte vi Lady
Gwenovere. Vi lagade minestronesoppa och diskade sedan. Men när nästan alla var klara
så tappade Henning en stormkökskastrull ner i det mörka djupet. Lika snabbt som en säl
kastade sig Henning i vattnet. Henning dök ner under vattnet, räddningsoperationen var
nu igång. Slutligen var den uppe, den låg under en klippavsats(!).

Vi var lite försenade men vi
fortsatte. Efter ett bra tag så
mötte vi en riddare men det
får ni läsa om imorgon…

/Falken

Vill D
U få DIN röst hörd skriv till
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Hajkhistoria

Jag tänkte skriva om när vi tog ett patrulldopp i ett sumpdike.

Vi hade gått ett ganska lång tag i regn och vi var alla

någorlunda blöta (notera att vi ändå var på bra humör). Vi

kom fram till ett vattenfyllt dike. Elin & Elin hoppade käckt

över men Erik, som kom efter, hade inte lika stor tur. Eftersom

han har kortare ben nådde han inte riktigt till andra sidan utan

sjönk ner till halva knät i vattengeggan. När han sedan

försökte ta ett snabbt steg framåt fastnade han och trillade rakt

bakåt och satte sig mitt i diket. Sedan kröp han upp för kanten

och han var dyngsur när han kom upp. Sedan var det min och

Åsas tur. Åsa blötte ner ena skon men jag tog av mig skorna

för att inte blöta ner dem. Jag vadade ut till mitten och vattnet

nådde till knät men sen fastnade jag i geggan och blev stående

där. Elin stod och fotograferade samtidigt som hon skrattade

högt medan jag försökte ta mig upp och det lyckades tillslut

fast jag blev väldigt lerig. Philip kom snabbt över för han

hittade en kulle att hoppa på. Sen fortsatte

vandringen men det är en annan historia. /

LITE MER OM LUNCHEN:

För att förtydliga bilden av lunchkontrollen, ”Leonesse”, så ska jag tala

om lite fler intressanta detaljer… Efter det att Henning hade badat så

dröjde det inte särskilt länge innan Havsörnen tappade både det ena och

det andra: två gafflar och  lite annat jox… Så då var det dax igen och

denna gång var det Linas tur att simma. Och som om detta nu inte skulle

varit nog, så var det snart någon i vattnet igen. Men denna gång så var

det inte med flit, Räven hade bestämt sig för att skölja äpplen…

(Behöver jag säga mer???) - Nej, precis. Det tog inte nån längre stund

förrän Philip befann sig i vattnet, med kläder och allt!!!

Nåja, trots allt detta så var lunchen en väldans trevlig plats, men det är

klart att om man är i ett så gästvänligt slott som Leonesse så kan det ju

inte bli annat än bra!!! Hoppas att Ni alla hade en bra lunch och en

trevlig, om än våt, fortsättning på hajken. Många kramar från Lady
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Tjenare KLAS !
Jag är en liten trött psc med ett STORT problem. Jag förstår
inte det roliga med att stora seniorer ska förstöra vårat
lägerområde. Och nu kan inte vi hämnas eftersom de ändå
river sin lägerplats imorgon.

/ Örn(en) medlem

Svar : Hej örn !
Det roliga är att dom slipper vara sysslolösa i ca 20 min.
Sedan så är det säkert såååå roligt att retas lite med dem små
liven . Jag är så glad över Eriks komentar, som seniorerna fick
ta emot, när Örnens medlemmar kom på att det var seniorerna
som flyttat deras bord. “Vi har hittat ett mycket snyggare bord
i skogen, det är mycket snyggare än vårat gamla, skulle ni
kunna hjälpa oss med det?”.  Jag gillar er i Örnen.

Eller vå
ga fr

åga K
LAS

Har Du eller din vän ett problem fråga KLAS
INGA frågor är för konstiga .

Om man inte frågar Så får man inga svar



15

Jag har blivit så glad över att miniorerna
äntligen är här, även fast jag inte varit
närvarande så mycket . Jag har lovat både
jsc och msc att berätta historier på kvällen
så jag skulle gärna vilja ha bidrag till
mina berättelser. Jag har idag ringt mitt
första samtal ut till verkligheten. Samtalet
gick till min kompis Fanny som varit på
fest hos rapparen Ken.

Jag vet att min stavning tyvärr inte är den
bästa men jag har tyvär inte lärt mig
grammatik, så var snälla att inte
kommentera mina felsteg, jag blir ganska
ledsen då. Erik L och Niklas i Örnen ska
idag få sina pengar. Jag är så glad över att
det om bara ett par få timmar är
besöksdag. Nicola och jag har bestämt att
vi ska busa hela lägertiden, det tycker jag
känns ganska kul. NEJ, nu måste jag
sluta!

    Florpan



16

Dagens namnsdag:
Jour 2´an

Nattens lägsta temp 14,7° C
Relativ luftfuktighet 75%
dvs ALLT rostar (det krävs över 50%
och vid 85% startar risken för mögel)
Månljuset strålar  med 5 Lux
Vindhastighet 0,5m/s   Regn 0 mm
Lagom (skön) 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

Maträtter, fredag:

Frukost: Gröt, bröd och pålägg.

Lunch: Gulaschsoppa

Middag: Biff a la lindström
Brun sås

SMAKLIG MÅLTID!!!

Meteorologistationen strejkar så
den “säkra“ prognosen uteblir.
Men att döma av nattens väder
så gissar meteorologen (som de
alltid gör) på växlande molnighet
mest sol men med risk för
enstaka skurar 18-26°C.
25% risk för pedagogiskt regn.

Hört på Ånhammar
Akta er för förgiftade äpplen .
Vem är det som snarkar i tältet , Trötter?
Kolsvart hår och blodröda läppar.
Det finns dvärgar i skogen.

Om någon är intresserad av hur lång tid
det tar att skriva en ledare till denna
fantastiska tidning så kan jag avslöja
tidningsplanen för ANNAs: De 14 första
raderna tog vid pass 2 timmar och 4
minuter (!!!). Sen dröjde det ytterliggare
40 minuter innan de sista 6 raderna blev
klara. Kramar Li

Ledaren kommer i nr 8 pga LC har skrivit
torsdag
21°

fredag
21°

lördag
20°

söndag
17°

måndag
17°

(från torsdagsprognosen)


