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Eller annan tankevärd text.
Från diverse skribenter.

Skriv något viktigt själv.

Hm... jag satt just och funderade på hur hemskt det måste
ha varit för våra stackars patrullscouter som blev både
kalla och blöta under hajken. (Fast hur var det egentligen
med Nicklas seglarskor och Johans söta nattskjorta?)  Jag
menar, det kan ju faktist inte ha varit särskilt trevligt att
lägga sig i en blöt sovsäck med fuktiga kläder. Tur för mig
att jag var både torr och varm! Som alla märkte så kom
det ju ganska mycket regn (13mm / Red). Om man ser på
det positivt så är det ju en fördel när man eldar, det blir ju
svårare att skapa skogsbrand.

Efter att de stackars scouterna fått packa ihop vindskydden
från fejknattplatsen ringlade kanoterna iväg på vattnet, ut
i mörkret. Det var väldigt vackert med lanternorna under
en stjärnklar himmel. (Synd bara att alla inte kunde surra
fast lyktan på pinnen.) Som tur var, skulle vi inte så långt,
vi skulle ju bara igenom en kanal och en bit till. Bara var
ju rätta ordet. Jag tycker inte ens att det borde få kallas
kanal utan snarare....., ja jag vet faktist inte vad. Men i
vilket fall, i “kanalen” var det vass, och så mycket vass
som det var där har jag aldrig sett. Om jag säger att det
tog en och en halv timme att hitta ingången till “kanalen”
så förstår ni kanske. Det var svårt att få ner paddeln till
vattnet och när man väl fått ned den så fastnade den på

uppvägen iallafall. Rickard och Sara sov i kanoterna, lite oroväckande. När vi efter många
timmar tagit oss igenom denna djungel var klockan mycket och det var fler som var på
väg att somna. Jag förstår inte..... brukar man inte paddla klockan tre på natten. Bättre
nattövning får de leta efter. (Om ni inte har fattat det så är det inne hos oss psc-ledare att
orientera på nätterna. Tack för en trevlig tur i skogen Johan!)

Nu funderade jag på en annan sak som absolut inte har med hajken att göra; hur kan man
ens komma på tanken att göra kaviar med dill och kräftsmak? Det är så fruktansvärt
äckligt. Okej att den kanske är billigare, men det måste finnas gränser. Nu tänker ni säkert
att jag kan ju låta bli att äta dillkaviar så är problemet löst för min del. Men om det inte
finns några andra pålägg så blir t. o. m. jag så desperat att jag tar lite för att genast ångra
mig. Tyvärr gör jag samma misstag flera gånger och kan inte hjälpa det. Niclas verkar
mest vara desperat efter pengar eftersom han sa att han skulle äta upp en hel tub om han
fick 1000 kr.

I går var det ju som sagt besöksdag och då kom det en massa föräldrar, trevligt. Och det
var ju kul för alla stackare med hemlängtan. Fast det borde inte vara så många, vi som har
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POSITIVITET FRAMFÖR
ALLT!!!!
Nu har det gått en dryg vecka, för oss som var med
redan på förlägret vill säga… Hur som helst så
tänkte vi, redan invanda lägerdeltagare, dela med
oss av våra upptäkter.

För att klara av lägret, oavsett vad som händer, så
har vi gjort en lista med tips:

Gå ALLTID omkring med ett leende på läpparna

Om någon annan rört till på platsen där just Du ska
vara, så fortsätt le och fixa det själv. ”Skurken” har
säker något betydligt viktigare för sig…

Om den mat Du får är lite kall, så tänk på att det är
sommar (=varmt) och därför gott med kall mat.

Om Du väntat på att det ska komma scouter till Din
kontroll i några timmar, och kontrollen befinner sig
vid en sjö, så tänk på att Du skulle kunna utnyttja
tiden till att bada. (Det är varmt i vattnet.)

Om Du möter en trött patrullscout, så tänk på att det faktiskt inte är Ditt fel, Du kan
faktiskt inte sova åt dem.

Om allting är alldeles för förfärligt, så kom ihåg att hur Du än vrider och vänder på det så
är det en ny dag om max 24 timmar, och att Du ändå kommer sova bort en del av dem,
(timmarna alltså).

Om alla Dina kläder är blöta, så kom ihåg att efter regn kommer alltid SOLSKEN!!!

Om Du fryser om natten, kryp ihop till en boll och ta på Dig en tröja, mössa och
raggsockor.

Om Du är trött på att andra ledare flyttar, lånar eller bara tappar bort Dina saker, så
misströsta inte, de kommer säkert fram innan lägret är helt slut.

Ha veden i sovsäcken. (Ett tips på torr ved från Peter)

Om nu inget av allt det här fungerar så är det ju faktiskt så att när allt är så hemskt som
det någonsin kan bli, ja då kan det bara bli bättre!!! Positivitet framför allt.

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

Övriga äter med msc / jsc from nu.
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Distrubutionslista:
2 ex till Ånhammar gods, 1 ex per patrull, 1 ex till intendentur,
1 ex till stockringen, samt 1 ex till kamelen. 5 ex till Msc, 5 ex till
Jsc.

Ordet
Kraftkälla
Stekta korn

Ledare L
Löfte
Något Gott
Vatten I Fast Form
Mobilen  Brukar
En Färg
Årstid

Svaren finns på
nästa sida.
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Svar: Hitta sambandet: 191. Gåta: Människan. Vad ska bort: Nacka, ej en
tunnelbanestation. Korsord: Spice Girls.
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Du måste diska
ordentligt!
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Titta, en groda.

Jag fångade den!!
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Det fin
ns en galning på området!

Oooj vad vi är grymma!
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Akta så att jag
inte biter dig i

örat.!

Åhh, vad han är
snygg!
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Hjälp oss att hitta Snövits Prins!!

För att klara detta äventyr ska en Junior i varje patrull ta med sig
sin ryggsäck och ett ombyte kläder.  Alla ska ta med regnkläder och
matprylar, allt packas i juniorens ryggsäck.

Samling sker tisdag morgon vid juniorernas tält.

Bävern: Robin, Filip, Tommy och Edwin samlas klockan 8.50.

Vesslan: Alex, Micke, Tina och Karl-Fredrik samlas klockan 9.00.

Haren:  Fredrik, Ludwig, Erik, Filippa, Martin, Erik, Lisa och
Hanna samlas klockan 9.10.

Lämmeln:  Mattias, Nikola, Josefin, Mona, Sofia, Charlotte J och
Charlotte S samlas klockan 9.20.

Vid samling packar ni ryggsäcken och sedan ger ni er ut och letar.

/ Dvärgarna



13

Ragg-Runar tipsar

Mitt namn är Runar Rantataalo, men jag kallas för Ragg-Runar för
varenda jänta vet att vid Sibylla är det jag som är kung!

Jag kommer från Överkalix, jag har en stor Fårrd med rödgula
flames, ett groteskt gällivarehäng, slitna träskor, en juste läderväst,
en välgödd raggarstrång och en prilla stor som en apelsin.

Redaktionen för ÅB ville att jag skulle lära sydborna lite raggvett.
Vi börjar med lite norrländsk basic:

Tror du på kärlek vid första ögonkastet, eller ska jag gå förbi igen.

Är du inte väldigt trött?  Du har sprungit omkring i mina tankar hela
kvällen.

Hjälp! Jag drunknar i dina ögon.

Är din pappa en tjuv?  Han måste ha stulit alla stjärnor och satt dem
i dina ögon.

Dina kläder skulle se bra ut i en hög bredvid min säng.

Jag har tappat bort mitt telefonnummer, kan inte jag få ditt?

Det här får ni nöja er med så länge. Grabbar, se nu till att med hjälp
av mina tips få med en tös hem ikväll! Och jäntor, spela inte
svårflörtade, det lönar sig inte i längden. Det vet Ragg-Runar.

/Runar
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Hej Klas!

Jag har ett stort problem.

Jag saknar min mamma och lider verkligen. Hon kom inte hit
igår på besöksdagen, varför kom hon inte??

/Sviken

Hej Sviken!

Det kan finnas måga förklaringar.  Hon kanske arbetar, som
människor gör, eller så var hon kanske tvungen att göra något
annat.  Jag är övertygad att hon saknar dig lika mycket som du
saknar henne.  Hur som helst så kommer ni snart att få träffas.
Det är ju bara några dagar kvar på lägret.

/Klas

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
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Ett litet kåseri.

Scouter: fira!  Livets största mysterium är nu löst.  Vi vet var
kåsor, tallrikar och bestick tar vägen. Under de många timmar vi
har ägnat åt forskning, mest teoretisk, har vi formulerat flertalet
hypoteser.

Först tydde det mesta på mycket små svarta hål i diskställen. Efter
fältundersölkning drog vi slutsatsen att detta inte var troligt
eftersom kåsorna inte bara försvinner, utan även kommer tillbaka.

Vi övergav den fysiologiska förklaringen för en mer mytisk teori.
Vi antog att det var högmoraliska älvor som lånade kåsorna under
sina mystiska och otroligt brutala ritualer. Detta förklarar varför
kåsorna är smutsiga när de återfinns.

Timmar av historieforskning gjorde att även denna till synes säkra
hypotes fick förkastas.  Högmoraliska älvor är nämligen påhittade
av J. R. R. Tolkien.

Efter att ha sträckläst nationalencyclopediens 24 band var svaret
uppenbart; det är första års seniorer som har sprungit mellan p-
scout patrullerna, seniorbyn och inten. med kåsorna bara för att
förvirra oss stackars forskande ålder
män.

/Balder och Anders
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Dagens namnsdag:
Balder

Nattens lägsta temp 12,4° C
Relativ luftfuktighet 68%
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
i .PDF + .PUB format.

Maträtter, måndag:

Frukost: Gröt, bröd och pålägg.

Lunch: Köttbullar med
potatismos, brun sås.

Middag:Fiskgryta med potatis.
SMAKLIG MÅLTID!!!

Ostlig eller nordostlig vind. Först
mest mulet och regn. Under
eftermiddagen växlar
molnigheten och regnet övergår i
regnskurar. Omkring 18 grader
på dagen.

Hört på Ånhammar
Många grodor hoppar ur scouternas
munnar, ett exempel är:”S——-e vad det
är kallt, jag fryser f——n av mig” Detta
var de första orden som kom från Florp
tidigt en morgon.

“F-n, seniorerna har rivit vårt matbord.....
Jaså de hade bara flyttat på det.”

Till alla juniorer: Alla seniorer är ihop
med varandra.

söndag
18°

månda
g
18°

tisdag
17°

onsdag
20°

torsdag
19°

(från söndagsprognosen)


