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L96o Progran for Decenber. I (l A ^L)vv

Juri.griænd"crrc efter nærjlere aftalc t:l.C. TA KIl,i.

?atrulj ef øTerr^,Øc1 e hos ujilc',ert,.gncc1 c, Frecr.ag dcrr 15. lc1. Lgroo-22ao.

Patrulj eførertur r:ed, uncLe rtegnqcle. ne11er: ju1 og nytår. ITvis alle
kan }<oriL-ie, vil vi tage på en J-C,agestur. vi af taler
clct På møc1cb L':erI L6,

Førerc, Jungnænc-l og slrcj dcre: Der vil cvt. blivc tal,c or:i jure-
negssarg nec- cf terf ølgcrlc1c j urer,:øc1c. Icr vil tilgå
nærnere besl<cC gcrlrlerl patrulj cf ørcrrlcr

God j ul

l96L l96L L96L t96t Lg6t prosran Io:r tg6tl96l! tg6L L96L L96L
L 9 6 ! Jarruar. 1 g 6 IIil:Lrimntlt:f-il1 rifi li [,i Lti-ir_lnri

Nytårsparacle dcrr B Januar 1961. He 1c troppen har nør.-ep1igt.
Der r.rØa.e s hos urrc1ert.gil,*-;il-Tf;;, .J";;;ftri-
riarchercs tit barregårcsplaciseir, hvor vi slutter
op on dc øvrigc korps, og fortsætter til- guc-stj cne=
stc i kirlcen. Dcrcftcr ? ? ? til icl. 1]oo.

' #"14
T::ibps-uICck-end.-tur ("p.j i'ierne ) l'ørc1ag-Søu.c'.ag ilcrr W JÅN.

A1i'i. tvcck-cricl-ucl-styr. - 0vcrr:.atning i lartc.
I(r. 2roo for kost afrcgncs C,"lr B J/r.N.
Dcr afi.iarchcrcs Lørd.ag k1 . LSL1 f ra und.crteg.c de og
vi koniier hj cn Sønc1ag k1. ca 17oo. Shr.if tligt afbucl_.

Jungraæric'"cne afholcer n Ø(-,cr cf tcr.,af talc uccl TA iarl,rl -
J cg håbcr i a.rra,gcrcr cn tur i tilslutrrir.o t.i I
trops-rrreck-cncLren Ccn æf . &f.4

Patrulj cf ørcniøc.cr h6 urrccrtegncc.- lcl 1!oo - zzoo ccrr L7 . og 24.
:-r t-r:_i Li.-.: l_i l. r.l: j*.1-i Li Li j.i 1. i I i lii l-lLj TF, [uck

S ForæId-r'or:ørlc vil bl j-ve afirol i'Lt i J anuar nåneC. - næriicdc herop§ vil- tilgå r'-irckte |ar os- l"ior.

J es ørrskcr h-;;":"i:i;;; 
I'å:;*,,;l"uxl''a 

o8 på scnsvn" rrisk
Tuck Chris toff erse n, Boulcvalr(.,!cil 2o. tIf 54a
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l96o Progran f or Iec eriber. L96o
Jungr:ænd"cne efter nærlrere aftalc Lt.d. TA KIM,

Patrulj ef Øvsvv',, c1 e ho s uilcr'ert,.gncc1 c, tr're1Lag cl cn f 6. tr. 19, o o-ZZoo .

Patrulj eførertur necl unc-LertegneC,e. ne11en ju1 og nytår" Hvis a1le
kan kon,er vil vi tage på en J-clagestur. vi aftaler
d.ct På nør1ct Ceri L6,

Førcrc, Jungnænil og spej clerel Der vi1 cvt. blive tal"c on jule-
rlegssalg nec'. cf terf ølgenc1o j ulcnøc1e. Dcr vi1 tilgå
nærriere b esk cC ge nneri patrulj ef øterrr c .

God" jul

L96t r96L Lg6L L96L L96t Prosrag fgr 196IL96LL LgGL t96L Lg6L
*]*"2*_6 1 lanuar. I 9 6 Ir:ILLtnnLtrLiLl i.iniii; r_::.i:-lttt-i

irlytårsparaåe iLcn B Jariuar lr951. L"}c troppcri har uøc.-cp1igt.
Icr nøccs hos unccrtogilfl*fil-ffi
iiarchercs tit barregårc-!sp1ac1 scrr, hvor vi srutter
op on Cc Øvrlge korps, og fortsæ'b,;er til- gud-stj cne=
ste i kirken. ncreftcr ? ? ? iil lcl. IJoo.

Trrbps-y,rcek-enc1-tur (spcj ilierne ) l,ørdag-Søiiclag don M J1rId.
A1r.i. trcck-cncl-uc1 styr. - Overrratriing i lai.-c.
Kr. 2roo for kost afrcgncs CLu:r B J/,N.
Dcr afi.iarchcrcs Lørd-ag k1. LrL5 f ra und-crtognode og
vi koiii:cr hj cn Sønciag 1il. ca 17oo. Sklif tligt afbud..

JungnænC-cnc afholilcr nøiler cftcr aftalc i.:cc., TÅ I{II.I -
J eg håbcr i arra*gcrcr crr tur i tirslu'crriir.o ti l
trops-'wecl<- cnc'. I en .|-cn S+4*, Lf- Z-9

Patrulj cf ørcrr:øCcr hG unc',ertegrreC- ]rI lpoo - Z2oo c"!cn LT , og 24.
ni-irnrinriltrialiltrlrinltmoro TF. TucI<

Foræ1clrcHøcle vii blivc afhol iit i J arrroar nåned. - nært:cde hcror,r
vil tilgå cij-rekte tr'ar og }[or.

rcs Ørrskcr h"il":"i:i;d,; 
It::;t,,flouxl'r 

os på gcrrsvrr' rrisk

Tuck Chris boff ersen, Boulcvarrr!cir 2o. tIf 54a
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Rør ikke ved blanke
s|tømf ørerrde d.e1e af apparater. - Det er f orbudt at lade arbej d.e
ved eletriske installati.oner ud.føre af and-re end autoriserede
instalLatøyer. - Hvis en eletrisk sikrirrg springer, ved. at man
tænd.er el1er sluhker en lampe, da afbryd. d,errne lampe, pTØv at
gætte en ny sihring i og tænd- en and.en lampe. Sprirrger d-en ny sik=
ririg også, d-a tilkald- en autoriseret ivlstal Latøt. - Reparer ald.rig
selv en etetrj-slc sikring.Det er forbud-t. - Åfbryd. elektriske 1am=
per på diirtontakten ved. afbryderen på væggerr og ikke ved rampen.
Forlad. ard,rig ald.rig et elektrisk strygej ern, koge- erler varme=
apparatr s@lv kun for et øj eblik, uden at afbryd-e strømmen ved
vægkontakten og tag stikkontakten ud, -at und.rad.e det er f ar]_igt
og kan med,f øre straf . Stil kun apparatet på uf orbrænd.e1igt und.er*
1ag. - Hær,.g ikke en brand.bar lampe skærm d.irelcte på err elektrisk
g1øde1ampe,-ho1d.bran.d.baregenStarrd.eiafstarrd.d'erfra.
ald.rig elektiiske apparater til and"re formål eller til- and.re
spændirrger eller strømarter dnd. dem, d,e er besterot for.

eIe

W, d.et er møg
Ja, jar - men

Bahrr .
Pas nu på ilcke at brænd^e }ig.-f or sått .

}iEN rESiTER.
mmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Er d-er gået ird i en persons kræd-er, c1a f å ham hurtigrt
muli-g til at ligge ned. Kas t ham orr hv j-s d.e t er nØdvend.igt. -
Dæk ham ned. hvad. son helst af tæpper el}er tøi, der er ti1 at få
f at i. Iætc f ørst hoved"et og d-erf ra ned.ef ter. Er der inte t at, d.æk=
ke med-, d,a rul" ham på gulvet eller j ord-en.-- Brug rcun vand til
sluknirrger:., hvis d.et ikke kan und.gås.

Går der i1d. I dine egne kræd.er, da Løb ikke efter hjærp.
Iæg dig hurtS-gst muligt ned på gulvet .eller og følg d.e o17enståerråe
råd; - : i.';

S T X A R I }S I Y S.
m,II lnnmr0 mm L1 m mm fi ni u mmm m

Anbrirrg iicke stearinlys t'A -åItet stcarin fæstet tiI
underlagåtr-anvend. ikke lysestagor af træ. - Vær forsigtig med-
brænd.bare lyseskærrne, ho1d. dem j- rigelig afstand- fra lysets flam-
me. Iet sånme gæld.er alle åbne blus. Belryt ikiic papir for at
få lyset til at sid.d"e fast i stagen. And-vend ituklippede flaske=
kaSslor e1ler tinfolic, f.eks. fra chokolad.e eLler tobak.

Anbring ikke lyset und.er ellor ved. garåiner el1er arrdre
brand.bare genstande e]1cr så1erles, at træk lcan vifto gard.inet hel
til- 1yset.
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ked"eligt - Iet vef vi j o godttt ,
hus]<er Du d.et nu ogsåtr,

fortsættes
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Så cr v j- vcd, '[, Åf
_.å,4r1

-\I) En ung pigc skal
tc noget tøj. na
får hun ct stød a
svagt (hun karr ty

Hvaå sk

.rl
Yy,'1

Pynt j-kke juletræet med. vat. - Vær f orsigtig med at
1ænd.e juletræet, når d-et er blevet 7ørtt- sørg for at have vand
parat' - Pas på lysene og jurepynten på træet, og pas på gnlster=
nc fra stj crnckasterc.

I,av ikkc sclv fyrværkcri-sagcr -. u øvt Øv og Øy'"tl
Afbrænd" ikkc fyrværkeri ud.en at være sikker på, at d_ct ikkc kan
f orvold.c antændelsc. - Af fyr kun raketter i cn såd-an retriing, at
g1ødend,e de1e iklic vcd. at fald-e ned. karr f,orvold-e antærrde1se,
og pas på raketstokken, hvor den fald.cr ncd.

Yi slud.rer vid.ere om i1d-en i Januar L95J., rigtig gf &dc=
lig juL og en god- nytårsaften. pas nu alligevel_ på .

T I'.

ft ;?,tJ t'l
{t." c."lt ,i. i

om aft
hun vi
f korit
d-c ligt
- I h,,."

i''J
1\,,,\{fr
i \i , i
t-t#l #{+.\t' t:"fif#

i -i-
):'L<-L

encn op
1 tæn d.e

akt en o

so tr:å

:':._'

på ci
det e1

g scr.
d.eric g1

pult erkamnicr
cktriskc lys
at lyset kun
Ødc i lampen)

for at hen*
på Ioftet,
brænd.er

2) §rr af ten går dct clektriske lys i Dercs lcj righcd. ud.. Dct
vis-cr sigr at crl af sikri-ngerne cr sprungct. Dc sætter en ny
i, - ncfl også d.cnnc sp:ringcr.

Hvad. 8Ør De ?

5) Dcr skal pyrrtcs juletræ i hjcmrnet.
Hvilicc forsigtighcd.srcglcr slial iagttagcs ?

4) Icr går ild. i julotræet.
Hvad- gør Du ?
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Yl ,Ø D f t1 SK }13ENF
ner er rlu lavet, son de fleste vecl ,

hos nlg på Boulevard.en 2o, hvor patrulj erne
afholile et patrulj enø6-[s oni nåne d,en,

Satrtid"ig er nu r:in kæ1d.er fylclt op
a1e fra cle 4 båCer 06 vi vil så i vinterens
sætte vort grej til næste sæson.

at spej d.ervære1se
for freritiden vil

necl alt vort nateri=
1øb begyncle at istand=

A1< j a - ak j a- troppen har nu scj let sig genner: 15 år
i storn:, b1æst og solskin - gocr"e tiCer - onc'le tic-r.er - har skiftet,
rren en ting var ens for deril - De har alle slid_t hådct på vort
nat eriale.

r 196L lægger vi ucl near *nye* båc'ie, cr.er har være t på
værf t i vinterens Løb f or rigti-g at blive kølha1ct, og nye sej 1
skal bugne for clen friske vind. - Dcrfor

r:å vi også sætte en hård- stopper for c-Let gri=
seri nccl bådene, c-ler har florerct i år. 0g vi bcgyrrc.er nu i
Iec cr:ber, iclet hve r patrulj e sØrger f or ind.cn årets udgang at d.eres
båd.c cr rensct såvek ind- soi: ud.vcnclig.

TiI foråret ko,ner nye farver på - de blivcr ? o-1a-1a-

Til hver båd" høyey en besætning,
o

A

A

A

212 T^. I{ennirrg
1o t [Å . tr're dåy
112 TF. Tucir
42 z TA. Kir:

Jlil. 01e og Paul
JM. Sv encl s ant
JM. Hans og Per
Jl,i. lTiels og Jens

sori ser så1edes ud. I

santIc1finerr.
[1aj en.
sact Søhcstcn.
sar:tHavtcnrcn.

Disse besætningsr:ed.leriraer, iler hcr cr optegrrct, har her=
efii;cr d-et fu1c1c ansver for den tiil cler: tilctelte båc1.

og så
fØ}.t

Hj ælP
Husk,

af c-Li-g selv.

glæCcr vi os til at

selv til vcC cn gocl
øDu cr søspejclerr og

d-icip1in, såvel ve

se båcr.cne så snulclce soH alclrig

o

s

ds
alt

1.]

I,l
of§r

onbor.
en cleI

Mecl sal tvanclshi-1s en

ffi,t'''Tuck CTro
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,r, Å? -30 O(Tr*ooylianclstøbet vccl Næstvcct" - Mccl tos til- Lorr.
IIcr gcnrlcnroC"ning af bagage.- lvlcå 40rooo kort til post I: Modellancl=
skab i 1er. Post II: Konpasgang Liec'1" f orscglct ko:rt. post III r Ilclbor
og prinitiv r:adlavnirig - ingcn iIC tiI os 'øv' , Ef tcr kort til post
IY: Grarrstar:r:e på l oolcg si<uIIc hcj scs op i iigcvægt. J cg f ik cn f ingcr
i k1clrfl,er oB vi r,åttc uclgå fra c,ettc løb. Jcg ko::r på skaCestuen i Næet-
vec-|, og Paul gik en B-1o kr: for at hcnte bi1 til nig og for at på 1ej=
rerrr Der var kun err post tilbager og clct var norscsiglalering.
Sivuaicbygning og natlogi i Jars skov vcd. Dybsø fj orc1.' Her natløb son
Paul gennemf ørte aLerie. Jeg ]avccl,e natmad-. Øsrcgnvcj r hcle natten, så
vi og vores bagagc var næsten tiI at vricLe, ncn clct skull-c blive vær=
re enclnu r:egct værrc. On rjorgerlen f ij< vi uClcrrcret kort og f ørste
post var vccl Vej lø-gå.r,J ca, 3 kr:, f ra 1cj rcn, Vi skull-c si<rive rapport
ovcr turcn, så vi gav os gocl tid.. Iet regnccle cn clcl- og gcnnel:i et eilg=
d.rag gik vi i vand. til ariklernc ned, s}<istøvLer på. Da vi var rrogle
huniLrcc-Le netcr fra posten lcon cn føtct Iøbcitd-e, og vi fik at vi6.c, atpostcn var ncClagt f or en hal-v tinc sid_cn. Nå, r.i f ilc r:cgct lcortf at=
tet forkraret, at vi skullc gå ovcr til Enø i sllrig r;tnirrg, og at
vandct hø$st villc nå til ct stecl på lårcnc. Strækningcrr var på ca loo
nctcr. Vcil god.t riod. gilc vi igang, ncrr icon så til erl rcnd.cr og her var
d.cr clybcrc cncl vi havd,c tænlct os r Varrc-Lct nåcd.e 1icl,t ovcr Iiyrcnr,:en.
Men oYer, det vi1lc vi, - så r:iecl varrcl til- niCt på brystlorinierrle og ned
rygsækkcn flyclcncle bag osr lcot,i vi over. - Ltcn sorgcrnc var il<ke for*
bi cnclnu. Uc1 ovcr at vanct cts tciiiperatur var ca LZo og at taj et kl_æbc_
d.e til kroppen, var dcr end.nu en rend,cr og cier var bunclcn muclrct så

.§ l{.\lrrgq

f,ian sank tcnnclig d.ybt. L{cn f rclst, clet blev vi . I rcgnvc}r oråncd-e
vi nu vorcs tøi så goil-t sori riuli-gt og bcgyr:.d-tc xiarcilcn Liocl Karrebæks=
niriclc. Hcr var opgaven at nåIc havnens cr,ybc-Lc og tcgrrc skitsc af broen.
nct nåcde vi ikkc, iclct vi blcu hcvrtct i bil ti1 SaLtø slcov. I Karrc:
bæk sl<ulle vi havd.c tegrret skitse af kirkerr, mcn crLcrr så vi kun fra
bile'uclcrnc. - Nu prænicud.d.elirig, - Vanclrcpræn:ic: Et nirriatureild.bor.
Yorcs placeri-ng blcv c1c 2 sid,stc, og iroldcnc fra II KyT var 01c1 pau]
og Jens alenc. Løbct var nogenlunC,c god-t tiLrcttclagt, sclvor,i fører=
nc uvrd.slcylCtc sig necl , at clct var førstc gangr d.c lavcc'r.e ct såc1ant B.t*
rarlgemcnt. l,øbct skal så på ongang ncllcn clivis j-oncns troppe.
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l'/y,- Jn yderst godt tilrctteragr tøbrora'le sr<ov-ag' jungnænd. sant sc,io"-pisl" rrn rle blå og d.e grønnopigespejdertroppe.i byen. _ I j p""uorro" hold" ( Z drenge og l pigee}Ier a pie.*l 
.og 1 dreng ) for vi 

",rrråt. i Marie"ry"t 
"korr"r. og bag-ef ter ved' d'ct hyggelige-tårora, vist* 

-*"*. 
sig at :.rrg"o ku,ne kåresson vincler, icret arre så soclt 

-;";-;;; 
år"*,rrirrr""=1, på srunc afbanelæggerens snuhed,. om iøbot tr* r.o"i fortæ11es.gansr cler end.er vcd srosselvej, kan u", lacle uig_grro 

"1":_l:T§=
rseringenr oB når nan .ori ti1 d"et nrJu.te_punki i lyruhaven, går nan
til clet eneste kotetalr a&n- kan f irrae, 

-og 
det er {n _ uha uha..rngen af crertsgssne kunne sIå op , ""'rlr*rorrlos, og kun få kunnegenkende et ud.snit af 

'ringe. -Desud"en, arre 
"riL rrl"i*r, alle sprangover hvor gærdet var r-avu"t, c1a ** ",rtuslritse "r.rrri" f øIges. )et varjo raeget lettere at gå uden oa af de brEde veje; --^aor. - Hvor erjeres kontrolkolt ? Lød spørg:småIetr ,å, frr"rt holc1 i"; ,I:;: il;:il-;"ilf;:r:"ul _ *""r*i"o,entet vår goat os rorheu*r,trig ge.tages

Med junguandshilsen

Ol*
,**r*r*f*i*-r'**rln*ro*

KFUK
D}P§

I. Krr
ø- ff.fyn

f-.q6 piger
oJ, - t-

4 d.renge
-___6clrenge_

Hg*såtf; ***r,t*gg*gåå*,,,g,:å]*p.",JgL,,1å§3"":

r. r(ong vorraer *,]nl,:Il.IJl;;: j:r"l;:j""*::::;il:x.;,:"iå;§ 
(ou:;3r:;å:*"3.*:l::i :i":oi-pign, rra KFUK ( ;; ;;;;- piger ) samtkarakie*u "ilXulSl':.åffl;{:.§";.:":r o,in,,.i",i*J"r,r ar ;;--roanse 'r store, interes*o"*J", os 1øbs1eu"rl]"":"; j:: :1,*." 

at se så

;l,Tj:*.luri;'lf ilff:;::;;"::l;rff:. o4 at n,,,,jli.u;: i;:j".
Fra var uød.t

Deltagerantal ial t 25 personer. net var brar.
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2 åt - PA Jens V.Ped.ersen.

Den 1-ll-6o fyldte Ove Steffens
Råd.et og troppen Ønsker

H . 3røgg1 cr

TØD--§Et§}AGE

1o s Jens sielscn
16 I [A Kira, Ilans Erik Stil1ing
ZZ : Jl,{ Per Nyegaa}d.

======E====-_==

år. (und.sky1d. forglemnelsen)
alIe hj crtelig ti1 lykke.

Tuck.

I

J"+
s

xzxzxzxzNZxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzx.zxøxzxzxzxzxzxzx zxzxzxz,xzxzxzx.zxzxzxzxz)

BA]ITE31{81{ meld er;
Hos os går d.et nogenlund.e.
1Ii er i fu1d. svi-ng med. at tage
prøver, og vi terper aorse hver
gangr men clet nyttcr ikke så meget.
Mød.eprocenten har været ret god _
bortSct f ra cntthm-hntt .

et opr må vi se at komme i gang mcd. at
bræd.der og a1t
vi havd.e clet d.a

det ayrd.et, Turen d.en 26. ag ZT.var j o cn
sj ovt j-dct mind-ste, selvom vi var så f å.

Med spej dcrhilscn

JUNGi\,IÆNDENE

ordn e bund.=
fiasko, men

hol-d.cr mødc i ttKahyt=
c"[en 14 ]EC 6o -
k1" 22t5,

lave en
spryd.=

t enrr 0i:s clag
k1. 2oroo ti1
Ie r med.bringes lcoppen og brød.

P rograai I
Vi fortsættcr mcit tovværk (tuck)
og påsætter nyc skødgr. og stjærter
på d-c nyc sejt.
Enåvid.ere ptøver vi nu atkordelstrop, hvorefter en såd-an skal laves af nyt tovværk tiIstropper. ( Z nye tiI hver båd. );
I{ans Bli.xenkrone_},,Iø11er afslutter

sin frcnragende forelæsning on nåleregler.
Vj- udtaler vor hj crteligste tak

til Hansl . Åt d"et skullc have gået ovcr { mødeaftclcr, var cler dogingen mening i, Lid.t har jo også ret .
I i- slubrer the-varrd. ne I b:lø, ogd-iskuterer emnct:rtGood. turnrr, eant synger capstan songs; -

Yc1 mødt ombor - TA KIIvi : sc and_ct stccls i vand.posten _
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Ansåcndc Kontingent
rir-i nt tir.tnLti.i i-t L- LiL'l r:1-] L:II:tit;r,l

Ielfirierr nå ef terhånclen skylcle troppen over kr. Ioo, oo
Ilaj en skylcler ca kr. Jo, oo
gøhesten slcylcler ca kr, 6oroo
I{avternen skylcler ca kr, Joroo
Jl,{ Yiggo har intct betalt sid'en tr'ebruar og skylder
ialt kr. 11rao,

Alt skal være incl.betalt til nig incr,en l jarruar 195l- og regnskabs=
bøgerne være af leveret ti1 revision. Hvis ikkc t I - Yil cl"er

blivc tagct f ra patrulj ckasse Tnc, Skati;estrerie og patrulj ef ørerne
bed.es opkræve i hj erinene, hvis patrulj cried-l erinerno ikke vil beb.le

'ft!vaI sagi*- I{usk at få kontingcrrtslcoriei i orc'Lcn i-nc1en årots ud.gang.
Siclstc frist cr altså 1-1-L96L Forstået ?
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Lad os håbe

§ØHESTEN nelclcrt
lirlllilitlr-iLl1.lLlLlI:1I-1L'iIifLI^Lll]lll.il:li.illlLltlLll.ii;j t

Yi holclcr patrulj enØilc
hos Hig i et ruri ncclc i kælcleren.

Erik or nu'i fu1cl gang r:er).
sp e j clerp røverl, sor: han snart er
f ærc1ig ric c1 "

Det er
p at rul j e, Lrie r

ku-n er 4 nartd-.
L96ly oS at få

sonnertogt.

cn alt for lille
nø cler op, d.a vi

gj ort noget vecl

Cet bliver et god"t

søspej clerhilderttuIe C. 1å-*r { IL .
JI J



ffi#r#*"*ill}ff. rl)*::- _*ffi.2.,få:t;,f&*
L) ttun skal lade vær$ at :rivc tærrdstikkcr til et lysc mede men
straks mcd.d.cls huscts hcrre s at åcr cr noget galt med. lysct, hvor=
på han bør s ørge f or, at dcn pågæId-end.c dcl af lcd.ningsnettct af=
bryd.cs ved. hovcd.afbryd.elen vcd. må1eren, c11cr at sikrirrgcrno tagcs
ud- af d,cn pågæld-cnåe grupper o8 at dcr scnd.es buC cfter cn elck=
t rikc r.

ooo

2) Afbryd- dcn pågældcnd,c gruppc og send bud. cf tcr en cliiktriker
d-a d.cr må irære cn fcj1 på led-ningcrrI

ooo

1) SØrg for, at t:'æet står i god. afstand" fra gard,iner o.I. og
står god.t fast. Anlring først lysenc, såIed.cs at intet af dem cr
lige undclr cn grcn. Hæng d.crnæst rcstah af pynten på træet så1ed-os,
at intct kommcr ligc ovcr ct Iys. Hav altid- cn spand" me6 vanå ir
nærhcd.eri, rrår træct tændcs. Lad. ald.rig træct blivo hnas tørl s Iettc
kan und.gås vcd, hjælp af en juletræsfod. med. vand-bchold.er og iklce at
lad.c d-et stå f or }ængc. Led ald.rig børn eller hund-e \iætrG alenc med.
ci julctræ.

ooo

4) Vær rolig. VæIt ikkc træet, da ildcrr så lcan brcåc sig j, stucn.
Kast mcd. hånd,err cllcr med cn gulvklud- bund-ct på cn gulvskruppc
vand. på fra dcn i bercd.slcab ståenclc vand.spayrd-.
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i,:iå j eg uclbeclc riig ,tKahyttenrt istand.gj ort incrrcrr rriøclet d"en

og tlot gør jcg så I I I I I

L{cc1 negct vcnlig søs!cj c1c::hi}scn
j crcs 1i1l c s øC-c tlopsf ørcr.
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