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Bilder mm. sid 6

ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!
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Eller annan tankevärd text.
Från diverse skribenter.

Skriv något viktigt själv.

Fantastiskt - vad roligt och kul vi haft det.

Alla har varit så snälla och positiva mot
mig och Vanja.

Och nu ska Céline läsa godnattsaga för
oss.

Tack snälla / Söder (Tolkat mittinatta av
h)

------------

Förlåt redaktörn, jag glömde ju. En ledare
ska ju uttrycka något och betrakta något.
Ibland, redaktörn, brukar jag sitta i gräset
utanför  intententuren och betrakta min
navel. Då tänker jag

att min navel sitter ju mitt i och måste
vara alltings medelpunkt. Men sen tänker
jag - inte-den-turen - och då vänder jag på
mig och lägger mig på magen och
funderar, ska inte patrullerna lämna in
sina matbackar så de får någon frukost

nästa morgon. Sen sover jag en stund i gräset och sen förstår jag att de vill nog inte ha
någon frukost eftersom de struntat i att lämna in sina matbackar fortfarande. Tack
snälla patrullscouter - ni har gjort ännu en god gärning. Jag blir nöjd, för jag slipper
resa på mig och plocka fram mat, och så blir kassören extra nöjd för då sparar vi
pengar till kåren. Sen tittar jag igen på min navel och konstaterar att nu har min navel
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Blodpudding
4 port. Ingrediens
    0,7 kg Blodpudding
    0,3 kg Bacon
    0,8 kg Vitkål
    2,0 dl Lingonsylt
   25,0 g Margarin

Beskrivning:

Skär blodpuddingen i skivor och stek den.
Stek bacon.
Serveras med riven vitkål och lingonsylt.

Tacos
    4 port. Ingrediens
    4 st tacoskal
    0,5 kg Nötfärs
    0,5 st Isbergssallad
    2,0 st Tomat
    1,0 st Gurka färsk
    1,0 st Majskorn konserv.
    2,0 st Lök
    1,5 dl Gräddfil fett 12%
    1,5 dl Taco sås medium
    0,2 kg Ost

Beskrivning:
Bryn köttfärsen och tillsätt kryddmixen
och vatten (lika delar vatten och
kryddmix). Finstrimla salladen,
finhacka tomater, gurka, lök. Riv osten.
Ät och njut.
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Idag äter ledarna i patrullerna enligt följande.
Falken: Johan,
Räven: Anna, Hultis,
Havsörnen: Li, Niclas H,
Tornfalken: Céline, Vasse,
Örnen: Niklas H,

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

Övriga ledare äter med JSC
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Här ser ni några svar.

På IQ testet i ÅB9 letar jag frenetiskt
efter vissa svar.

Någon som kan hjälpa mig med dom.
Här kommer mina förslag:

1 A (Broms)

2 C (dom andra dagarna finns inte)

3 B (grupper av bokstäver)

4 ?

5 A (resten flyger iväg)

6 A (finns inte)

7 A (finns inte)

8 C (hon kan/vill inte svälja)

9 ?

10 ?

Som vanligt lägg svaren i lådan.

/Red

Distrubutionslista:
2 ex till Ånhammar gods, 1 ex per patrull, 5 ex till junior, 1 ex
till intendentur, 1 ex till stockringen, samt 1 ex till kamelen.
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Nu kommer ett till tändsticksproblem.
Betydligt knepigare än det förra, Man
måste minst gå på högstadiet för att klara
det.    Lycka till    Uppgiften i ÅB6

Få värdet 1 bara genom att flytta en sticka
Busenkelt! Roten ur ett är ett. Eller hur!
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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 KLASVarför måste läger ta slut?
UndrandeKära Undrande om dom inte tog slut så skulle vi sova i tält på

julafton och det vore ju för kallt.

KLAS
Tjabaöh KLAS

Varför är  vissa av seniorerna så taskiga mot vissa andra

seniorer?
/ FrågvisTjena Frågvis.

Ord kan skada mer än alla knuffar. Dom har inte lärt sig sin

styrka ännu men det kommer, då blir dom snälla.

Eller vå
ga fr

åga K
LAS
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Dagens namnsdag:
Hultis

Nattens lägsta temp 8,2° C   KALLT
Relativ luftfuktighet 60%
dvs det rostar (det krävs över 50%, vid
85% startar dessutom risken för mögel)
Solen lyser med 52345 Lux 06.24
Ser ut att bli en fin dag.
Vindhastighet 0,5m/s,   Regn 0,1mm
Lagom men fallande badvattentemperatur.

Vädret

Maträtter, torsdag:

Frukost: Gröt, bröd och pålägg.

Lunch: Blodpudding med
bacon och lingon

Middag: Tacos

SMAKLIG MÅLTID!!!

Onsdagen 1999-08-11
Prognosen för Ånhammar
gällande torsdagsvädret.

Nordlig vind. Under förmiddagen
halvklart, därefter tätnar molnen men
det blir troligen uppehåll. 18 till 21
grader i eftermiddag

Hört på Ånhammar
Inget då Red har varit på Petters med
kanoten och vice Red somnade i ledarbyn.

Vi har tagit 2029 bilder hititills och har
därmed passerat 1997 års rekord (1199).
Vi kommer säkert att ta minst 400 till sen
och så tillkommer ju bilderna som Johan
har tagit med en mycket bättre kamera så
eventuellt, kanske spräcker vi 3000 vallen.
Chansen att just du är med på minst ett
kort är rätt stor. Har just du varit
seniorscout på lägret är chansen 100%
minst.

För er på lägret så finns ÅB (ev nr13) att
hämta på www.edkl.se/lager tänk bara på
att dom är rätt stora 800kB till 2mB så
dom tar rätt lång tid att ladda ned. SAMT
vänta tills jag meddelar via gästboken som
ni hittar på www.gvb.ssf.scout.se att allt är
OK ÅB har problem med vissa nummer....
Ni hittar förstås inte tidningen i tryckt
form där men i PDF format. Om ni inte
har Acrobat Reader så laddas den ned via

Onsdag
19°

torsdag
19°

fredag
17°

lördag
19°

söndag
18


