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en lit1e, lyserod' snud-e kranset ftf d'irrend-e var-
borsterr- der går igen .et oi eblik, !iI origivelser-
ne er und.crsogt, så rykker d-et 1ængere f renr ?8
vj. ser et per store sorter sPillenåe ojnep

og vips er. dct [irele væk, en lilte f orårskåC- nark-
aus, r:en du d-rej ede hoved'ct f or hurtigt r . og f or-
skrækkcC.e d-en.

Viclere går vi d,rej er til venstse - opad

riarkvej en. - Vend- clig oH og se ned over narkerne, urlover vand-et,

se hvoråan r3-en fj erne kyst f ortone r Fig i clen blålige f orårsd.is, og

se dcr I en traktor der larigsoi:it arbej Cer sig opaå bakken, ef terfulgt
af en flok skrigend.s rågelc og alliker, C.er næsker §i8 i cle tykke,
end.lu vinterC,vaske regrrorre, cler nylig er vend"t tilbage fra d-ere s

vinterkvarter en neter neCc i d.en sorte nuld-.
Kan åu hore clen fine trille ? - Hor nu stiger.d"* - konr:er

nærriere t o8 forsvinder så igcn^- konr:er i-gen nærrlere og §e cler I

-?*, ,.,,,---"--Ka[ clu ikke se den !o rieter oppe ? Den 1i]--
4. ,,iffi*- S E:*xs': 're 6rå rærkcl der hævd.er sit territoriun
*2F;4VVz o-r*iåia rrnÅ nt åan qarrl 7oT' on 1il1o §^?A-

-**w,:tr;:::'i:i I3l:"1'u::",iå;::"-::"i::'; H;:;.--r)'-':-ir'--" llr' ^+ etr'd- 1rn-nsc,'l'irr .,rråsnættct- rrodt skiult i

- ^\t--.i%.- ^/- Jancrat i on'
--\.@n'stortarbejc.eventerforæ1d-rcneind-cn

ungerne kan tlffTificCi:n. Måske blivcr d-et er. af C.en, der til næ-

yf et s t ccI, uans eJ-i-g gråspættct, god"t skj ult i
{, sin rcclc. Du skal ikke gå. ovcr for at find-eP, ffiffiæffi u"",,1": .::" _11" 

.ll-::l_T:"1. :,:ull':, .o:.. -,r' være hc1dig, vil du sikkert fincle et e1ler-11 
to suå, plcttcc.c cE. siartcn til en ny

§[l--at."e§-e14e s

Å11e d.e til spej c)-crud.stillingen værerrcle ting skal være
f orevise undertegnecle f ra clen 15 },tÅR 196 or 

Tuck/TF

stc år flyver rurrclt hoj t oppe unclcr hiiilcns blå og priser foråret
necl sin konnc , klokkcrenc stcr:t-ic'

Vi r:å -viclere selvor: C-et cr fristertde at sætte sig på d,iget
og nyåe naturerfs snukke opvågcn, d.et er enclnu f or kolclt at sid.d"e stiL-
1c.

0nsiiler når vi irrd. i skoverr, r,en clerr d.ej ligc oplevelso, det
er at gå, clerigenner:, at nærke lugteri fra skovbunclen og forncnne
cl-ct liv dcr her er ved. at vågne opr kan ikke besk:rivcs, d"et nå d-u

selv uå at oPleve.
Tag dig selv i nakken, rejs C.ig fra d"ivanen, tag alle d.ine

sanser r^ied d-ig og oplev d.ct hele !. ! .1.: ' I. !.1

K J U.
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}'Iyt årsp araden ]96q,

Sondag cl. 10" j anuar sa»lerles II I(OIIG VOLMER - Sø på havnepladsen
ved I'SNEI(KEIT".

Fi;rst fik vorcs nye troirsfane sant "Iarrr:.ebrogtten orclelt1ig oyer-
hal1ng neå pucl§ekluåert hvor }<ræfterne rigtigt blev lagt i for at
få riessingcn ii1 at stå son et spejl, hvacl der o,gså lyk]<cc1cs,

lled. de to farrcr i spic-isevi riiarchered.e vi d.erefter i samLe t kolorlne
og i ne gct f in takt rie C' tit barre3lir d-splaclsen hvor d.e ancire sp j clere,
båc1e pigcr og d,rerrge havC.e irrifundet sig.

IVied alle flagene forrest ilarchere
gennen byen og ind på i(irketorvet
rl'ed farrerne og vor tropsest and,ett
våbenhuset. Da alle var gået i-nd,
garlgen cp tiI alteret, hvor fanev
hinand.en und er hele guCstj ene sten

.fe a1lc spe j derne ilercf tcr op
foran kirlcenr hvor flan gik ind

r flankeret i begge sid.er af
blev f anerr:.e f ;r t op genrlen

agterne stod. opstillet overfor

s0slcj i.crnes
ah -ih^'Ic,}/!u.L.

Efter gudstjenesten stil1eåe troppene op på Kirketorvet hvor
hr" oberst I(lokhoj hclclt en tale oni cleri god,e betydning spej Cer-
arbe j d"e t har på ce un6;e r og han riinc.edes i korte træk sin eg,erl
spej d.erticl i IIaslev.

Efter talen Liarchcrede tropperrc hrrer ti1 sit, for
vedkoilnencle necl til havnen, hvor d-er slutted.es Hed
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Aftenen started.e reeC at sotroppen r:archerecle inc1,
hvorpå vore to faner : Danrrebrog og TropsesstanCarclen blev fort fren,
af tr'red,d"y og Svend med Hans sorj fanekonnand-or, til tonerne af fayre-
f,iarchen, der" blev f loj tet af 01e - en neget sr:uk og stilfuld. optakt
ti1 festen.

IIeref ter bod. tropsråd-sf orr.:and.en, overd.yrlæge, H.
Brog3ler velkoilnen og udtrykte siri g1æd,e over at så nange var nod.t.

Spe j C.ercptræ,f enen på sc erlen btev en succ e s o Der var
et niurrtert og kvikt telipo pår oB visse rrui:ire kan nan vist god,t til-
laCLe sig at frenhæve:rrsag.§ i f orbifartent' var en nasse Crenge d-er
modtes på gaCenr 06 hvor der så tit bliver sagt en forfælde1i63 riasse
slud.rler og vrov1.

Floj ten oE tubaeyr var herlig" lleref ier kori vores kl
en herlig nusik og sangunclerholCrring - rri springgr
ikke alle kan i:1-ive nærrrrt-. !rc aård-sangere6 $n il
Fred.d.y 1, Joh; og Ponnergårcl sanled.e erl i:uni<Fpånge
såIrinen r:.ecle ncllen bord.ene i salen,
Et ter:a fra bed-uinlejrerr var et ud"nærket
r-iec'" crr,-,år"on kanel oG ].rccluiner, c'lcr lior.i
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d.er holcit
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ig auktio

es ne d
dere -

aulit i on
son en

rrarius og
ask ind

å1et r:ed.
trur:cr:.tcr og

spillcC"e. Tnl d,et
unr-ier I'En spej -

rullcåe alle ver-
fra balkorlenr og
len seng ned. af
^ 1. ^,., t- ".'t -P§vil tJGItj.

å uniLerholcln

v1-

rencle gerl,n cn
'tet persiek

Siutte-
kon en
i hånd en
*a

Træt sat-
sove - uvej
t one d.e f re ni

et selvlysend.e
og d.an s e C.c d.o c1s-

ten fortsotte nccl d-ans

salen,'undert' f 1;j tctoncrne
r:arke'd.". .i/

r.luntcr oi livI
her strsrined.e
igen.
Jungnænder:.c

p e ngene

sacl orl Iej
C.e re s in-
§ arIE og
siCste
CLerd-rerigrl
sene ud
helc s
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rJa,/e r ne cl e t
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cn Eod

ni dnat ,

- bare
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han sig til at
iic åc - ilus ikken
pluåse1ig stcg
frcn fra kistcn

skrigenc gcnlod i salen
og afvckslend.e uriclcrho.lclning, og fes-
hvor vi alle sluttcde og sang'r Spe j -

d-er havC.c værct lic1t f lere f oræ1d.re.d-erbror'r. - Tak for fes



Prøv at se i eresrullen. I{ar du lagt nærke til hvor mange duelighed.stegn
6er er blevet taget i den sidste tidt-Er du nævnt ?-Jo flere r.:ærker en
spejder karl tage, jo dygtigere er honrså selv or3 d.u allereåe har taget
et eller flere kan du roligt gå i gang necl et nyt.
Det har vist si6r at der er lidt tvivl or: hvor aegct der forlanges ti1
d.e f orskellige nærker, og d.esuden kan d.et være vanskeligt at f indo d.en
gornocl:re litteratur on r3ange af emnerne. Der for vil vi i clen konraende
tid. tage c1e f orskellige dueligheclstegrr op til behand.ling her i bladet.

incl ranrrlng af billeu::.1 
lltt§rtffi f§frqorn

Et af do
dette '--

letteste at tage er
!et kan tages

af enhver der blot er en
1il1e snule fingerrlof,!o
I'or at erhverve det

skal du have vist
færdighed" i nindst to
af de folgende arbejderl
B o rs t eb ind inge Fi1 ering,
tilvirkning af ranner og

tr'letrring i bast cller strå
arbej de i 1æd.er og linoleun,
ud"skæringsarbej c1e (ned kniv)

Eræsloj d og lovsavsarbe j d.e.
Der skal afleveres r:ind.st
to storre arbejd.er j- hver
af d"e to grupper, og C.er-

f oruden skal d.u have kend.-
skab til d.e f orskell ige

riaterialer irrd.en for dine grup-

IIogle sær1ige kendetegn,
der d.og for d.e flestes
vedkonnend.e kun gæIder for
d-e æ1d.re træer c

nål-erie on vinteren.Snå kogler.
RØDGRA§.rodl1g bark.Unge grene
gulbrune.Nå1enq ens på aIle sicler.
§§0\IFJR.barken forneden skorpet,
sortbrun,lo {-6cn.Iange b1ågronne
nåIe i hvert bund.t.
ÆpliI.,GRjAN. ikke st ikkend.e nå1e, ned
to lyse striber på undersiclen,
Ilarepiks b1ærer på stanuen,

-B-B-8-B€ -8-B-8-

xxxxx* xxx
Et &f, de lid.t vanskeligere ciueligstegn er forstnancl.Det er et af der,r

der kræver r at d.u 1ægger et arbejd.e i clet båd.e ud.e i naturen og ved
d.itrrskriveborårr,nerr laå clig ikke afskrække af det, gå i- gang, og du
vil opåage lf,arrge interessante tirrg sori d.u aldrig har haft
ojnene åbne for for.

1) llvordan kender nan
åe forskellige træer
både vinter og sonner ?

Gå op på biblioteket
og Iån rrTræer og Suske
i skov oE hcgnrr .0g clcr-

Å§§. Iysegrå barkrggglg knopi
per.§f,§§.ilvid- bark .

ef ter uc1 i riarken, elIers
er det ikke rtoget værd..

Bg§.blank, glatr grå bark. §pi&s e

brune knopper. §§.furet, norke-

troRsrgs NDfr:
orer, rak
4RE.fIas

p

t
Desudefo skal du kende de forskellige
træers f,rugter,
Derr lette ste nåde at 1ære d.en på €rr
forst at Iære de enkelte træerr oB

åerefter finde ud af hvord.an
deres f rugtor ser ucl.
også til dette erine vil det være en
stor hj æIp at bruge overinævnte bog.

rort"*ti;"';;;;;'*,,i"",. tit|»

rr bark. Kroge d.e gr€rro r
roågrå bark necl kork-

ler rler Iigner snå kogler
et roclbrun bark.Eaber
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år skal der f or aLvor tages f at r:ed j ungriand.sarbe j rLe t.
led os bare indronner et d"ct har været slojt necl det, d.er skulre
viere jungriænd.enes arbejd.e, og at vi har laclet hele vinteren gå
uden at have arrangcret een eueste yirkelig tur ud. i den clanske
v int e rnatur
vi har så tit talt on, at clet kunne.værc dejtigt of konne ud.. i
ilen kolcle sne, stegc vorcs egen nad på spid over et glocLebå1 og
overnatte i biuak ned" et reflektorbåI svagt brænd.endc udenfor,
nen hvad er det blevet til - intet, Hvorfor? d.er nangler sin-
polthcn irriativ---.
SåC,r.u skal_1960 ikks ffå.
)er blev vecl sidste jungnand.snode dannet 2 r:ands sj ak., Disse
består af Niels Fa1sig Peclersen + Svencl Brorsen og af vores nye
nand. I{ans Petersen (sjang) + Fredd.y Hanson. ilans Blixenkrone
MoIIer har desværre nåttet trække sig tilbage en kort tid, for at
1æse tir cksanen, nen vi håber at han snart vi1 være bland.t os
igen.
Dc sj ek der nu er clennet skal nu på eget iniativ kunne planl-æAge
tr,rre ud i naturen såveI til lanc1s sotri til varrd.s. Evor skont er
c'l.et ikkernår naa en lordag efterniddag, træt af ugens arbejrle,
kau tage ud. på en hike sannen neC sin sjakkar:nerat ogrtskivetr
langs d.e snukke sydsj ælland.ske kyster og overnatte på f remned.e
sted.er overlarlt til slg selv og naturen.
nfter åivisionstuneringen har vl d.en glæd.e at lyde to nye jlrrg-
reænd. velkonrien, nenlig oIe 3loeh Pe tersen og ?oul Bj orn sorensen.yi håber at d.isse to nå slå sig så,rrf,ren og c.anne et rigtigt stærkt
2 nsnCssjak.

N \N
N\\NN



l{ÅJni;i i-:e l rLc r:

Iiåi ncre tiI rioC,erne. Kontigentet
let går goCt f rcuecL i patrulJ err og
srrart er fcrbi så vi icart koi.:r:e uc'.

,^,1 t går go cit i i: at rul j err,
vi rianglcr barc Yiggo og Poul

slcal bctalcs lictt hurtigerc.
vi håber alle at clcnrre viritcr

^+ ^ -i"i.-uv DU,J Jr-.

r/rP pF. pcr"g(.H
,( . i*-^ S ØllnsTrrlil nc L ilc r:

f- { 7/--.- 1"1t vcl- i patrulj en.d-l -)\
L *l 5-^_ idu i-La vores arirLet " S.rspej clerbalrt
:7--/] cr vel cverståei, f:ir -ri n*pre tic til it åric1e

il iÅ I : :: : 1,,, :'..:;i.1',, l:':t' ;::.,: i; :i "i. :; ""1 ::'"1 l'::- :'-l-'rlyi* Sosirej cler*l,allct var ct hyigcligt 'bai, i:en vi nang-
(r -)-J - Ieclc nogle uCerilys pigespej iicrc. l'trå vi kan j o hel--flt, *t", ikkc foriangc, ct i,c skal nocr-c ti1 vorcs bal,

ntrr vi\53;a-'l'hi" ltl r,lo1cs" Dcrfor bci'.er i:, r.11c i troppcn. \ u--di rtr.gc ncå fi1-spcj C.crbal i lTæstvcrL: oG se her leve lid-t propaganil"a
f or sospcj Ccrnc i YorC.in;borg
,i1t 6år vel i patrulj eri, a1lc r:iand hir ligc taget trbrantLyærnrr,

hvc"C, jeg sclv synes er ct fint resuitat og jeg hriber, at patrul-
j en når at f a taget f lere duelighec',ste3n i nin tid."
Hcri:cc1 sluttc:: j eg.

l,ie el s iisp c j åc rh il s cn
PF. II FIi(I(I'I

gÅluofsYun! nslåcr:
Son patrul j erne sikkert vec1, skrl Ce selv istan d,gorc f arto j erne
i- år', nen undcr opslrn rf juriiln:.nc1ene Hans Peierscn (s j ang) oli
Ircclc1y. ,'.rbc j c-lci ne d. re rrgorelse og slibr:.irrg påbcgyni.1cs, si snrrt
vc j rct t i11ai].cr i'-r, t, c.:; 1.,ncr.en.e crtiirrc. 11år s å en patrulj c r.tcncr
at hl-vc åcrcs f arirj klar til r:rlirtg, ticldcs lette til Sj *ng e1-
lcr Frcrl-iLy, i'.er f orst skol godkenCc f c,rerbej c'.et. For at f å ':e1in-
gcrr til at stå p::n er ct .1r'un,iigt f or.:rrbej Cc rre nlig cn betingelse "

l,lar så båC.err cr kllr til at gi i vi,nc1 e t, l:ec-1-unme s arbcj f-ct, ..1 o.

rlette inclgri.r i cn p:.'brulj ekonkurrerlcc.
Den virii.'.cncr-c p,::truljc af konkurrcncen far cn varrC::cprær:ie ovcr-
ralct, n:!lr b;.'cnc i;crt star på ian1.
Båd"c:re bcaunncs cfter:
1{urtighcilcn h./crr.rcc1 i1c blcv istani"gj ortl hvor pl:n
lingcn f'or c'-e Cer i'varL,:-,ct; hvor rcrlc de cr cfter
og orCenen i båC.en hclc sej 1sæsonen i3erineit.

c1e står i r-ia-
hve:: scjlad-s;



0nJC^vi l;såe?b Ske.ruå ?y*1,
*1 .#

llur L,p t.diln ?n z

-YAo J r-rJjc,IlIlcs !cliiircen3
nusikcr - husflial- - falk færCsel
dyrcven - stifinC-er.
J_ohlt_§glald LaJsen I

riusikcr - slojåarb. - husfIid..
{eE_g_!_gåq§gå} k s e rr :

færd.sc1 - husfli-d-.
!s4gy -:!n-al ers tåfi:
s t if irrC.e r - S\r orf,t,te r .
JF. Peg Nygaegqj.

ciersen..

0l s en.

Lers Fa1 s i,s P e i1 crs en
oli iir.t I a tuv vslu{ t

?Fr_Bert e1 Oglan! Pgd_ers en a

sloj Carb. - sr,,or:tr-ier - pioner.
?4. Boye Ilarrssn.
p ione r,
Bi jLrn_e J,jLrs en :_

i-:usikcr - brand.værn.
I{:.ch. Bgggg3gi
brayrCværn - sloJ rlarb. - svoil;telr
John .Broc ÅnC,srsens
brand-værn.
Jortgn BlSch-Pe dcrs enj
brandværn.
Jesper IyIad.son:
branC.værn.
Jens Pecl.eIseqi
clyrevcr - husflid..

f" ht P 
P§ \/e tt

PF. PauI Bjorn Sorenserr.
PF. 0le Bloch-Peclersen.
PF. Bcrtel 0rlanå ?eådrserr.
?Å. Boye I-Ians en.

o
a

- husflicl -
id.rætsnand..

stifirrc'.er - ord-onans
f ærcr's oI - brand-vi;rn

Foo)gil1"tag i
24-2 l Jcsper l,[ac..sell .

2B-2 : TF. fuck
6-1 t Jarqevr Bloch-?eclcrsen.

22-1 : Sverrd" Brorsen.
2r-1 : Jakob Frecleriksen.
Z6-3 I Finrr Nagcl Nielsen.

ig'e rr1
sen

ecn

bbe

o
/-\ r51j". t1e r' 3

1år z J'argcn Bloch-Pe
I -* I Bj arrre Lars en .
1 -- : Johrr X. Larserr.
1 - - : TA. I{e lnuth Åsp
Z -- : JGM. FreCd"y IJar:.

4 a Finn l[agcl Niel
4 l Per Brix.
4 c l(ristian LuCLvig

4 : Johannes Berggr
5 -- : Jesper Uiailsen.
LZ - i TÅ. Ilenning Stu
16 ; TF. Tuck.

a
aI"hL E f tdven

Jakob Freåerikseo - Benny Ånd"ersen.
Peter Fred,erikser - Kris;bian Lud.vig,
Srl"anC. Basnussen - Fer Brix.
J ens P ec1ers en - Lars Fal s ig P ,
tr'inn §ielsen - Mich.Brorsen.
Jorgen Bloch-P. - Bjarne Larserr.
John 3.ÅrrCersen - Jesper }/Iad.sen.

-\/obner 
:

PF. Be::teI 0rlanci ?ecLersen.

cluel igheCst egnet : lgagd.Isr4 på sin patruljestander,
rru har c-"ettc tegn.
onsker alle til lykke .

§ØEE§IEI sætter
iCct alle i:iand i patr.

Iroppen o$ råc1et H.BroggleT / Tuck.



ABSAYERNE TIT ENI(ETTUÅIi}SKONKURREI{CEN t

1) ?oul var til }ægen og fik koritrolleret sirr puls, åiagrarinet så

Hvad f ejlede harl

2) Hvad er klokken ,
a) når r1u står
b) når du står

1)

på hundevagten
på forste vagt

,??

2?

-*-'- -{?#{"}hø
,c#.i,Y$

----_Z-\

og

rO

ro?slar b

gI as
g1a s

Ilvilken fugl ser således uå når den flyver

4) HvaC, kalclcs et skib lavct af eri uclhulct træstariu.c ??

clerr danske betegnelse for Alto-Cunulus ?? --"'--t---'-;//'4'5) Hvad er

6)to skibe

4

Losningerne på c',isse
sanr;ierl ncå krYd.§ og

(a og B ) nod-es , llver: skat vige ??
fJ f *,i

N
€0,: *l fP

,^ 'jl fr)' 
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nffiAr%0i1 ir,Å/ k C,
æZ

a

urtUotltm'#

il

bt>-

cpgaver skrives på
tvæfsopg."ven tiI Ttr'

siåste sicLe
senest d, Io

og ind.s encles
APR.'kl 2ooo
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Løs ovenstående Kryds og tværs r o8 opgaverne på f'orsgåendg sid.e,
hvis du kat

§å åeltager d.u i nrånedens enkeltnaad,slonkurlence,
Losningerne skal være afleveret hos fuck ind-en d-en L0 åP§' kl.2ooo
Den 1i}1e spejd"erbog e11er en .tilsvarende bog, hvis denne haves
i forvejenrvil blive ud.sat son prænie ti1 vind.eren, d.er udtrækkes
bland.t de rigtige besvarelser (son d"er f orhåbentIi5' bliver riange af )
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Fra uilstillingskoniteen er konnct et cnske on broC til
konCitoriet. na c':.et c',rej er sig oi: f reCag å. 1. e lcrdiag d..2 og
scnc'1-ag d. 1, bcclcr vi Der-i Ll-crfor urLfylCe nedenståerrJe sken&,
sorr klip.oes uc1 og scrlc',es ti]

l?rr; rrokurist Jc.r:ies 1,{. }Tielserr
Fuglebakkeri 11, VorCingborg. tIf. Ij80.

KI,IP "

Til fru prcl<urist Jar-:cs
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l{ie1scn, f'uglebr:kkcn }1, lioråingborg.
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Fre clag C . l- "

Løråes C. 2.

El<s: ]ii1 }c ser-rr1e os 2 Lai3kzger frecl,a6 - I kringle sor]('Lag,
skri.rer De un.r-er lei;klrgc a 2 uc1 for fred.eg, og uz:.åer krin,, Ic
I ud- f or s;nd.a3, o. s.v. hv:-s .De vil 1;ive Lie re.
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