
tBtt -lEB | ?€/
)7 (/ -,u.. /.

>> §dA §N PP ffiS§mN ({
i*

{
-ea:t/ \ ' \-'*), q,i-*q"{



4

ir
I
å

I{YTÅRSPI.R/rDEN

f orIøb sou sæc1van1ig i snuk og høj tid,elig
]Jo unga- fra f'DF I(FUK DIPS DDS ncd. vorc
rec'lc ti ] Vor.C.ing;borg kirke . Eftcr ,guilstj
tionelle nytårsparade på klrketorvet.

ÅIIe korps trækker sig pranriæssig ti.lbage og søtrop=pen niarcherer ti1 Tingstedet i Kirkeskoven, hvor ovc ef1ægger spej=derl øf tet og f år sit korpsnærke. Tillyklcc 0ve, og vclko,-iren. - o

Den 21 JÅN I95I skulle de ngulsrr
nen C,a cler gik brand, i cien ( notel valdenar ) ,,å
og beranries til den 29 JÅs isteCet.

Lg 51

stenning, hvor vi alle
faner i spid,sen r:arehe=

tnsten var cler den trad.i=

have spej d.erf est
denne fest aflyses

(En ganske ud,riærket spej C,erf e st, nen kun 1d søspej clerevar nøct . f er nogle s1-øj e fyre, i eg håbe r ikke c1egule spej cerc vi-l værc lige så f åtarrig hos os. )Ier var en i{onge her i- vorilingborg dcr altid sagclerI' r norgen cr d.er atter en cag rt. - og det sarfrie uåtte vl sige forvi hav:'.e j o tilrettelagt en trops-r,reek-end._tur d. . zB-29 JÅN GL, nengruncet c1e rtSulestt spej d.erf est blev denne tur forrykket til den4-5 r',EB .
lrops-week-end"-turen - ja - det blev jo e, nægtigtur, ncn j eg viI ikke her skrive orn selve turen for jeg har fortaltFar og fior på vor forælcreaften, hvacl cler skete. - Dct var spænc1en=cle og reclistisk. For at denne tur kun,e blivc så god. Hå vi sigetak ti1 d.isse bilej ere, c..er kørte os ud i terrai.nct. _ En tak ti1gct'Georg gilclet i Præstø fordi vi nåtte overnatte i d"errne c.cjligehytte, vor god.e gar:re spej clerkannerat, overlærer Harry Hansenserrder vi vor hj crtcligste tak fg, det sagligc cg hyggclige fore=c"1ag on'rsvend Gøngc'l Ja nu er vi konr.ret tir aet rrclt-*toi*;;;ir*

+::I:i:rt:"': rak hr. Bolttiaseietent .rouane;;l;r. fctosraf (ty.,.)l'Jloxrærd,- clct trar en pregtfulil' spænrlende tyrrejagt vi c.1cr kon ;t:-_.T staktot" Toxværd - tog vi hård.t - unclskylå, 
-;;; 

er Jånor,"orrr s sky.d.,-for vi viclste ikke rigtigt ori iLet var virkelighed erlcr blot en, øvcrsetr. [usind. tak r].rhr. Dct er en af d.e opleverscr, dcr g§,r ii.:.ind ernes bog.
EnJ,clig kon så c,ct or:taIc foræ1d"rcr.iøc.Lc. Dcn J FEBriød.tes 9a{, af vorc foræfrlrc ti1 en hyggclj-g;r;;;"i-srror.tor,, hvorTropsråd"sforrianclcn bøc'l velkonir.ien. ( iå"tsættes afclctstcd.s uriclorforæ1 åreaftenl .
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l,.r',.,.Jti...r', gode si-lclcerheclstænd-stil<kelr og aldrig tænd-stilc=
ker, d-cr kan s'i;ryges af hvor son helstl - dc er f orbud.t.

E* god silckcrhed.stærid.stik er en tæxrclstik, d-err
ikke ]et bræklier - l<un ltan tændes verl at stryges på særlfLg s1ryge-
f 1ad-e - ikke tabcr sats erl - ikl<e g1ødcr e f ter at f larcrieri er sluk=
ket.

Husk at lukire æsken f øv tænd-stikkcn stryges. Støt helst
tænc1stikllen rræ:r vcd satscn. - Kast ald.rig en tændstih, forin6en
f larnmen ell- cr 81øclcn er slukket. - Opbcvar kun tænd.stikl<cr i æsker
cller andcn særllg ind.retning og sålecres, at bøtn vanskcligt kan 4å
dem. Tændstikker i stativ skat havc satsen ncd.ad..

OV}IE OG
Ii]l:'Lmnlii:If, hvad. ned d"cm ?

IIæ1d. a1d.r:ig pctrolium på ild-sted.ct, når c,er tændes op. _
Sørg for, al, dcr il<ke nanglcr stcn i kakkelovno cller lionfurer - lad.a1d-rig ovn el1er aftræj<srØr bl-ivc gIød-crid.e, - Hold- kal;l<elovner kom=furcr og and.re ild.stcccr sant af træksrØr og skorstcric rerlc. Lær ovner.sind.rctniirg at lccnclc. - Brug brænd.s clskas se af metal . - Hærig ikke
klæc1cr på cIlcr opad ka]<kclovrrc, konfurer cl1er and.rc itd-sted.cr.
Iet saririlc gæ1d-cr gard.incr, nøb1cr c11cr arid.rc brand.bare gcnstand.c.

Går dcr ircl i cn grydc rncå f cct, d.a ræg grydcrågct påcllcr lcvæl ildcn på and.crr nåc1c.
gørg for, at gasslangcrrrc cr tætte og srutter tæt tilharic og apparat. - Birrl_ der: evt. fast.

IiDSTE}ER
m nnm.n nrninilt ilrl nLi a tllnn

SELVÅNf .dIIDELSE znriiima].jl:.ilrmmLlttlnrilntinmi,tnirit,nnr,r.fiiiii Fe rnis_ og nal cr]e lud-c
gå i1d. i vecl selvantænc1clsc" Brænå cl-n rlcrfor *troa" cller
c1 cri i cn nctalbcholiLcr t.rcd- vanc-1" i- burrdcn. Fcrrris.klucr_c kair
tæncr-c i løbet af få tincr.

kan der
opbevar

sclvan:

NING.
!G §4 §IUTJEÅ:J }E GODE RÅ! OI,{ BRAN}FAR§ }.{ED TOBÅI(SRYG-

-

Ja, værsågocL tænd- blot en og f æs viaerol

L*g ikke tærid-ste c igarer, c
gct clcr lcan brænclc, cllcr så1cii.,is, at

igarcttcr ellcr pibc 1lå no=
cr,c kaxa falile nccl på noget



t

å

Ja dct cr rigtigt, r-rå vi så få sat askcbægcret hcr vccl siclc* af os.

Yær f orsigtig nocL cigarsturipcr og cigarctrts]<uc1tt, Kast c1cn il<kc ud_
f orinrlcn C.c cr hclt slulckct. Pas i hvcrt tilf æld.e nøj c pår hvor d.c
koriuicr hcn. vis sannc f orsigtighcc-L mec. pibcuckrads. i(racls ikl<e pibcn
ucl i- cn trækassc cllcr skuffc. - Det cr forbud.t at hastc crilgarstuni-
Perr cigaretsturiper uc1 fra j crnbanctog og bilcr. - /rnbrirrg ald.rig en
tænCt pibe i lonmcn cfler and.rc stec-lcr, hvor d.crr karr gØTe ulykker.
Ryg il<lcc i sengen - ciet kayi ric c1f øre livsf arc. - RyS ijlkc tobale , hvorclet cr forbud.t, Storc værd.i.er kan stå på spi1. _ UolC. øjc r.jc.J uagt=
soni"ic tobaksrygcrc træd. på cnhvcr hcr:.kastct tænclstijc cl1cr tobaks=glød., og holcl .1og så for pokl<cr op necL at r/gcr ; ; ; ; . ; . Tuck.

§PØRGSMAI OG §YÅR

De har ferniscret gulve r.icn er
korinct til at væ1tc fcrrrisfl_a=
skcn. Dcn udløbnc fcrnis har ne
tøttct op Lcc-. crl gulvk1uk.

Hvorlcics bchanCler Dc
gulvkiuCin ?

Dc opholc'cr DEli i ct hus, hvor
Ccr er ud-bru,J-t skorstcnsilcl.

Hvad- gør De ?

En ung pigc cr i ct køkkcyr vcd.
at snelte f cCt. PlucLcse lig går
clcr i1c1 i fed.tet, så stoøc
fLar,ii:er står op fra gryclen.

Et vanclrør, Cer 1øbcr langs
træski11crur,i, cr frossct.

Hvorlcc'-cs optøcs cr"ei 7

BrænC cll-c
lca]<lcclovrr
1æg clcn i
s å kan dcn

r 1æg klud,en i en
c11cr lign. eIl-cr
cn spanil nccl varrcl,
ikkc sclvantæntlc.

*

!-,tan9r bran d.væscnqt.. 
- UnCers øg

rcnscC.ørcnc i j;ælc1er'og på
loftr oE (lc cr tætic! fj crn
brænclbare gcnstand_e fra ilen
cll er fra gulvet unåer deri;
IIav vanCspancle parat vccl ren=
scclØrenc og hold- vagt, i_ncltil
Brandrvæscnet.

Læggo et gryclelåg over gryd.en.
Dæk håndl-cn og ansigt rie c1 en
våd. karkluci for ikke at blive
til,-sø1ct nc.,' lcogcnd,c fcC-t.

Mar:. sl<aI vikle kluile orii røret
og hæIc1e kogonde vancl på.

Dct var d"et.
Soulcvarlcn 2o.

spørgsnål ?

inCcn åcrl 2o
stilet til Reå. af

Tak for clenne
Vand.posten,

gfrrlrq. ,

bcc-Les
Ms.rts



Sønclag clen I Februar 1!61
neltagere: Jungnænc'1.ene, 01e BIoch*Pecierscn. Paul Bj øru Sørensen og

P er NyegaarcL r

c tta.rtxted"r Spej clcrhyttcn i Præstø.
Da vi var færdige ncc': at ryd.C.c op i vores være]=

fik vi beskcc', ori at vente et kvarter tj-I vi skulle afgå. - Kt 1o.10.
Yi fulgte Østre å"Løbr 08 fulgte dcn necl til [ubæk Varrånø]le.

TUBÆK VÅNDMØL tU!
fil fiLlfn fiin n Lltl Lli.l Lif,i nl-inmn m nf:iI]Ili rilil Linl.] nIj L:ln

har haft J funktioncr. Iurr vigtigste har været
korrit-iøl1cri. Dcr har værct 2 kværrrcs og Cesucr,e n har iiiøI1cn leveret
kraf t til savskærcri. I sene re tiC, har clcn truklcct crl C-ynano på 1f 5
volt og 5B al:llr og clcnnc har oplaclct L, akl<unolatorc:r, sotr1 igel gav
clcktricitct på gården, Dct meste er rlu forfalåct, ucjl cLct sinclrlge
systcn af tandhjul og akser cr cnd_nu scværcigt.

&1ø11en har furigcrct på d-cnnc riåclc:
Vanlct cr bl-cvet opsteunct i Tubæk lvlØIlesØ og gcnncr: cn sluse er vå11=
c1 ct blcvct presset op i ct rørsysteri og ind, i en gcncrator. Dctte er
blot cn scncrc uc-lgavc af skovlhjulssystcr:ct. Tør Ccn ti1 nå rian gå
uc'' fra e,t slcovhjulene har værct tavct af t::æ, mcrl cr blcvct u6"skif=
tet §cnerc af d-ct r-rerc holCbare j crn. Dcttc skovlhjul circv så ct ta114,-
hjul- og d"rivrcnsyster:. Icttc sindrigc systcn vil vi c1.og ilckc konnie
nærllerc irrcl på, ic'l-ct cl.ct cr alt f or konplic eret. I c':ct hele Laget
ur nØIlcn stæri<t forfalCcn og kun il-ct stærkc cgCtørii,cr står encr,nu
vclbclrarct tilbage. l,{ø11cn cr sid-§t b}evet brugt for ca 25 - Jo år
siCen.

Vi fulgte Tubæk Åts sønd're brcd til vi så Kirkerr
\ri gik d:ercftcr rct syr]., til vi nåcr1c kiriccn. Dcnne Kirkc hc&Cerl

S1(IBBINGE KIRI(E
f,] if i.r 1,irir-t i,t]ai;ix] tlLi rJLim nri LiL:ilrnri i,tt.r i-iLti,i].t il.rt

Kirkcskibo,t blev bygget i bcgyrrd.clsen af l28A i
rorianslc sti1. Sencre cr il-cr byggct tå.rn og våbcrihus ti1 (f4f:O) i
gotisl< st ill

Vi fulgtc vej cn roc'. ves t (ltg g,r)- (4oo uctcr).
lercfter tog .ri 288 gr og fulgte clen til nind.cstenen, son vi farrd.t
eftcr en bunkc besvær. ( Sa Jcns og Falsig flerc genge ).
lliinåcstenen cr rej st ti1 r:i$tcr'e orj. l,evctz&ur s c-!øc'| ,

Åfskrift fra i:inclcstcn:

DENNE STEEN

REJSTE BEIDRINGE G0DSER iiÅR 1872 FOR
CX.RI Y]LI{ETM RÅBEN-IE]IETZÅU.
f'ØIT 1789 TØD lBJo

Yi gik uå til hoverlvej 2, hvorcftcr vi fulgtc skj-tscyr til rtskovlytt.

$



Ien tcgnciLc vi.
I i fulgtc nu vej en langs slcovkanterr

igcn. Yi f'ulgtc clen noil syd ti1 skovvcj _ vi glk ca
en vcj son f ørtc uc-r. ti1 ra*clcvej crr. yi kryrlscilc clen

I.U IT N E t n Å I E N inm.rir,lLillir_tLlf.ii-i.nilttnl:in iii;irtnilnå

Dal cn danrier crr rct vinl<c1 f ra vost til nord.. IvIoc.r.vest er c'cr lavtg o8 rler cr d.erf or irrtct varrd. i- bunåcn. Længc renocl nord- tr,anner Uglcc'1-ige-søcrne buncr.en i turinclclalcn. I vcstrc c1e1cr c'Lcr clyrkcilc riarkcr. Vc._r_ sØe rno cr clcr ct cIlej<rat; Vi fulgtcøstrc breå til vi nåcrf c Ccn størstc af sØcrrlca ". gik clcrcf,tcr ovcrtit skovf oge.gårclcn. Dcrf ra gik vi op ti1 rr Lcrhuset,,, hvor vi spistcvolcs r:ac1. (prinitivt) Iarcftcr gik pcr l{ycgaar{ inC, og ringcC.c of=tcr sin f ar, son skullc hcntc os. yj, nåcc-Lc næsten uc1 af Lckkend.oskovf c1a Pcrf s fer hcntcilc osr og hl . L54! var vi hos Tucr<.
Turen var lct hu _ troecr"c vi C-a _ , ncrj goclttilrettelagt,

fiiil nlq .

J urlgr-ianLL.

f o ræl ilrcaf t en f ortsat f ra f ørste s i(-:c.
Tropsrå,j.skass ercnr af lagCc

vor slunknc kasse. Tropsførcrcn fortalts
spej iLcrnc, og strøtankcr f or f re:ltiJ-cn.
n.yerhvcrvclsc) .

tiI hovcdvej z
§oo ri incl til
og glk ned I

1øscligt berctriiirg ovcr
l-iJt oit årcts arbej cr,c necl

(cict vil qir'^ pcngc,til vor
Et nyt tropsråiL valgtes beståcnc.Le af : Iirektør, Bloeh-Pctcrs cn - Værkf ører, l,[ogcns Hanscn - Kontorchcf , 1{. Luc.,vig -Gasf orhan.lcr, Rasr:usscn - Krir_:irraloverbetj cnt, stcff cns sko=Da8'criicstcr, 0.NycgaarC og Staclsgartncr, UI .KIintø.
nc to førstnæ.rrrte herrer cr fra ciet ganle tropsråcr.son ..i hcr takker for cr.en'år'r-e cc har forvalti,.t os;julpet sø_trop:pen' En spri:c icl tak til l(øbr:ianc', Grunctnann, ,ler lige sicLen troppcnsstart har siclcict i tropsråcr.ctr oB en overgang har rrarctagat hvervctsot-t fornan.J.. En sær1ig ta]< sl<a1 lyc1c til vor lige afgå6f, tropsråds=fortianc'l-r hr o-rcrclyrrægc, Brøgglcr, d-ur i crr årrækko iro" bestrictp1eil:sc,. soL. f orii.and, c'rct ha:' ikke været ,oget rct j ob, itlct clct vietr"icd- ct i-iilc'Lt uåtryk kan kalc.ics for en revcilutionsperioc.r-c inC,cn fortroppcns arbej.r.c. En ligncud.c tak nå scrrcles 1ij_1 fr1:-. Brøgg1cr, id.etf rucn har værct sin nan.., og sØspcj cr.ernc hi1 stor hj ælp.Ti1 cl e cks. råcsneclleriner , i-ialcrncstrc I{.FrecLcrikscnog I(.Brix sigcr vi tusirid tak for cleri økononiskc bistayrc,- Ic har ytlettroppcn i forr: af n:ling ti1 vorc fartøjcr.

J"orsrørgr.n,,::; ;f:r:;:i;::3";":'r:ffllllllf,";"1
7 &,ÅRIS Lg6t - kI , t)Jo. progran, r"opJ";;;;"-;;"Årrangencntcr frcr:over i 196l . Sor:r-icr-t,t*tot i1røft

.Brøgg1 er uøcjcs hos
- [irs ilag Ccn

titucrcr sig.
CS r

Tuck Christoffcrscn.
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Sclvon vi har teunclig travlt ncd. vore
bunclbræcccr, kunne r jo goct have senc-Lt ct par orc. tir
c1 ct cr cLog J crcs bcrctni-n6er, vi he 1st scr skrevi,t her
Tuck I s plad-der.

Rccl . ( itte c ensurerot
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TiI Patrulj ernc I

_ aa c-a. !a- a-a -a a .-a

o a a i a- a _aaa a-a

a a a a t -- a a- a-r I

at a-a t a -a a -a a, -t -_a
a-i a-a --a a a-a . l-. a a a- a a

aaa . -_ aa-a a-a -o a a a-a a a-1. t --a a -
a--a a--a- -a a-a- aao .- a aaa aa -aa t

aa-t r-a -a a aa aa a-.. -aa a ata }a- -ta a -a
aa. at --a -. t-.a aa-a ,-aa __a

a a_ -- a !

a t+ r a a

-4. a -o

.-i a a., a

r r i a --. a

- a -- a

a _ a a a a- tr

a a-a t tr! t a t-a

a a- -a-a -i_

illt 1f,rr) f rJ rI rLi 
åsr,ål,ssgsr*

l.,.rtl
I år:
2-

Fø cls eIs clasc I
r1 nr:i r; i-l ti i-r Ll i-il1n r,i

28 Feb. l [F. tuck
Marts a

den 6 z Jørgen Bloch-Pctcrsen.
B: Jll . Jens Pcclerseno
j t Torben 1,nc1 erscn.

- 22 c Svencl Srorsen. (.fU)

tillykke / Rådet og ibropsledelsen.
€ !t = = = ? -= ==4 = == = == = = = = = = = === :: 

= == =

?ÅTRUTJENYT
f,1liri i:irlLlnLlLtlliLLlilLLil.l:i.r:nnnn

T-[. He1r:uth Åspernig.

Jørgen Blocrr-Pctclersen.
TÅ. Freddy H&Rserrr
PIf . J ohanncs Be rggre cn .
PÅ. Kristian Luclvig.
Jll" Jens ?cclcrscrrr
fA. Hcnnirrg Stubbc 0lserlr
TF, fuck.

nastcr og
vanclposten,
og ikke alt

a--a r-a aa- t-a a
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[gE nRU§imN §ArroR.

En tt shantyrr e 11cr tt cap stanrr sang d .v. s. en arbej clssang, cler
blev brugt onbord på de gamle seJIskibe.
Denne sang blev brugt når en f orhalingsrine erler e t fal.d.
skulle hales langskibs.
3åd.smaad.en ragde f orr og resten af holcct sang ned på onkvædet.

lf,hat shal1 we Co with
-ilhat sh aI l ne d o with
What sha1I we Co with
Early in thc norning?

the
the
the

cLrunken
drunkeu

sail or,
sail or,
sail or,

Put hin
Xarly in

I s sobe
the nornirrg I

0nkvæd..

Pul1 out the p1ug. ancl wet hia all
Early in the norni-ng.

OrnkvæC.

ove r, (leansu )

Put him in the scuppers with a hose_pipe on hj.n, (fx)
Early in the norning.

Onkvæd.

Heave hin by the leg in a running bowlinf (5gange)
Early in the rnorning.

0nkvæc1.

=E= =§3=- == = E= == - =-====§=E=_= = ===_= =3§==__ == ===== == ==t======E:

E ooray
Hooray
H ooray
3ar1y

, cler
hal e

sang

0nkvæd..
and up she risos,
and up she rises,
anrl up she rise s

in thc norningt

AIit JO

blev brugt,når besætniinge
forsej lene hj en.

forrog besætningen fald.t i n

,ilrff
træk skul1e
3åclsnand,cn

Wayr-5ap1- a-wayr- werIl haul a-way the bow-linr-
Onkvæd.

Tfay, haul aray, we | 11 hau1, Joe.

Once I had a collorecl girl, ancl she lras
Onkvæc1 .

fat and lazy.


