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Eller annan tankevärd text.
Från diverse skribenter.

Skriv något viktigt själv.

Nu skriver jag ledaren igen. Lägret är straxt slut, bara timmar återstår. Äntligen får
man åka hem, så känner vi oss alla, åtminstone lite. Avsaknaden av komfort ger oss
nog lite hemlängtan. Men efter att varit hemma en dag eller två så börjar längtan efter
nästa års läger igen. Ett läger är aldrig bättre än dess deltagare både scouter och
ledarna, men just här på Ånhammar finns det mer som betyder något. Platsen
Ånhammar är en. Lägerområdet är nästan som en ledare. Gammal och
respektingivande men som riktigt inbjuder till lekar och tävlingar. Ja rent av kan man
säga att dessa gamla ekar representerar allt det som vår kår står för. Kontinuitet, arvet
från svunna tider. Det vackra med en välskött och samtidigt orörd natur, de stora
skogarna runt omkring, som inbjuder till hajker, samt förstås vetskapen om att när vi
åker härifrån, så finns Ånhammar kvar och väntar på oss nästa gång, om det nu blir
2001 eller först 2002. En annan sak som känns bra är vetskapen om att våra
hedersmedlemmar känner minst lika stark (fast kanske på ett annat sätt) för området
som vi. Ånhammar är och förblir Sverges vackraste och bästa lägerplats. Det är bara
synd att vi inte kan vara här varje år. Ty vore vi det så skulle områdets speciella
karaktär antagligen tas förgivet och vi skulle missa smultronställena. Elisabeth och
Anders von Stockenström är för mig så som jag skulle önska att även jag var. Ständigt
glada och nyfikna och redo att ta till sig nyheter. När jag plockade ned redaktionen
1997 så frågade Anders om vi fanns ute på internet (han kallade det inte riktigt så men
det var vad han menade). Mitt svar var - inte denna gång men om två år så kommer vi
att finnas på nätet om vi
bara får låna ett
telefonjack. Nu har
1999års läger gått och de
första sju numren av
Ånhammarbladet lades ut
på internet redan innan ni
fick den i era händer.
Detta gav våra
scoutkamrater hemma i
stan möjlighet att nästan
vara på läger tillsammans
med oss. Så ett stort tack
för lånet av telefon och
ett ändå större tack för
lånet av slaktboden.
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Pastasallad

Fixar Wennberg och dom andra i köket så
ni behöver inte laga mera lägermat i år.
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Idag äter ledarna frukost i patrullerna enligt
följande.
Falken: Niclas H, Hultis,
Räven: Anna,
Havsörnen: Niklas H, Vasse,
Tornfalken: Li, Céline,
Örnen: Johan,

Lunchen äts tillsammans med junirscouterna och
dom andra ledarna.

Övriga ledare äter med JSC

Distrubutionslista:
2 ex till Ånhammar gods, 1 ex per patrull, 5 ex till junior, 1 ex till
intendentur, 2 ex till ledarna.
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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 får manidétorka efter 5 påmorgonen?
Red

Kära Red du är nogför trött helt enkelt.KLAS

Hej KLASVilka är dina polare?Nyfiken
Hej Nyfiken härbrevid ser du en avdom.

Eller vå
ga fr

åga K
LAS
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Hejsan alla scouter.

Jag har fruktat att denna dag skall komma i två veckor, men ändå
inte.
Idag skall jag slava genom att packa allt materiel som ska till Bredäng.
Veckorna har gått fort, vissa dagar fortare men andra dagar inte.
Hoppas att era dagar funkat helt OK! Och att ni lärt känna era ptrl
kamrater samt era kommande ptrl medlemmar efter brohajken. Enligt
egen lägererfarenhet så har det varit ett fåtal bråk, men några
välförtjänta utbrott har blivit utdelade. Juniorerna hade Mexiko tema
till middagen och fantasin till kläder flödade. Psc bjöd på tacos i det
gröna. Under kvällen blev det fångarna på fortet. ÖRNEN VANN (som
om det var oväntat, 32 guldpengar i vinst).
Vi syns nästa gång / Florpan!
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Dagens namnsdag:
Vasse

Nattens lägsta temp 6,9° C rekordkallast
Relativ luftfuktighet 68%
dvs det rostar (det krävs över 50%)
Solen lyser med 46289 Lux 06.05
Ser ut att bli en fin dag.
Vindhastighet 0,5m/s,   Regn 0,0mm
Lagom men fallande badvattentemperatur.

Vädret

Maträtter, fredag:

Frukost: Fil, bröd och pålägg.

Lunch: Pastasallad

Middag: Fråga mamma

SMAKLIG MÅLTID!!!

Torsdag 1999-08-12
Prognosen för Ånhammar
gällande fredagsvädret.

Vind omkring nord. Det blir mest
soligt. Temperaturen mitt på
dagen c:a 21 grader.

Torra tält, torra tält, torra tält.

Hört på Ånhammar
Det viskas att Cattis pussar och kramar på
Rickard.

Ni kan skicka resten av skvallret till
kjell.lindberg@edkl.se så kommer det in i
sista nummret.

torsdag
21°

fredag
21°

lördag
19°

lsöndag
20°

måndag
19

Prislista:
CD-Rom 100:-
Å-B 1-12 utskriven   50:-

Ånhammar 99 CD-Rom
alla bilder (.JPG) + Å-B 1-12 (13) i
*.PDF format (bättre än på WEBen).
Skicka ett mail till
kjell.lindberg@edkl.se om vad du vill
ha så fixar jag det.
Betalning vid leverans. / Red


