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tjæra hanpen f 63Øgtcr nan holC.barhed.crr !
bctyd.oli-gt, ncn santid.ig blivcr ået ninåre
stærlct og snicligt, IIamp har ticlligcrc
været negot anvend-t ti1 skibsbrug oE arrsc
cgrlet ti1 cn række fornåI: liigtovværk,
l irr c r, sk ibnancls garn, hys s ing og r: c rl ing .

s stacr-ig for beclst
kasteliricr, flag=

1"1 /-l r\i I L l* Å
frcr:stillos af fibrene fra cn scr=
1i-g bananplante, trf,ll1 sa tcxtilesrl
cler hun voks er på Philippiner=
ncr ldanillahanpcn har 1ange, lysc
sr:ridige fibrcr 08 d.a clen er negct
stærk og r:od.stand.sd.ygtig ovcr for :i.;.:;; '',

saltvand.r or clct i cLag åen r.icst -FA''';*"'i
anvcndie fiber til skibstovværlc, f .eks. fortøjnirrgstrosscr,
a1t 1øbcnc"e goclsr og ti1 fiskcricts snurrevoåstov, bund.garns=
xcb n.n. - IvIanl1la, clor bcn;rttcs ti1 flskeri., tjærcs cftcr
nogcn ticls brug. ]';lan cr i clcn sencrc tid" bcgyrrrl.t at præparcre
rranillatovværket på ariclcn nåd.c nod- fugt 2 Watcrproof nanilla
er noget d.yrere end clen alriinclcligc r.ianil1a og iki..c så
stærk, men har 1ængcre 1eveticl.
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Dcn L3 OKT gik samtlige jol1cr på }and.. 1,0' SEIT skal scjle med d.e
rrstorcrr, og vil derf or først Så op lige før viritctren sættcr ind".

Da vj- næstevr var færd.ige mcd. vort ophalcrarbejde anicon 2l(orsør-
søspejdcrtrop i 2 rtrugbrØdtt. Ved. cn kort parade bley de budt vel=
kor:mcn, og efter noger] forhind,ring ncd at få 1ys i PI\{ lcurrle vj-
gå ombord tiI et smukt pyntet bord. med. levend.e lys og blomstcr.
I{cr ind.tog samtlige 18 deres mad,pakke hvortil II KYT servored.e so-
d"avand. net blev en rigtig hyggelig fællesspisnirig.
Et kort tropsmød.e mcd optagclse og uåd.oling af ovcnståend.e (Starrde=
rcn hc$ses for) så vi aIlc srnalfirn fra tildlige ture, dog det
sj ovcstc var j o alligevel at se lysbilled.errre fra VcnØ-turen, hvor
vi selv ver med.. Aftenen slugteåe kI. zl.45t hvor spejderne gik hjem
med sin rrKorsØrgæsttt .

søndag den L4 OKT k1" rooo started.c .beggc troppe patrulj evis på
ct orienteringsløb, d.er blev vund.et af l{avørnerr som nr.1. Haj en som
nr. 2 og Ternen fra Korsør som nxr ]e d.e øvrige patruljer måtte ud.=
gå. I(1 . 1645 slutted.e vir og vi scnd.cr her Korsør sø spcj d.erle en

i g5=*Lgi-J=:i]=1:=5ggg:=i:1=Iglgl:g!::g!: 
== = = ===== === = = = = === ===

I{rr skovf oged, J. fflIsdahl send.er vi crr hj crte]ig tak f or terrain=
tilladelscrlr Yl er ganske klar over, at dei er en dårrig tid- på
grund- af j agten, ncn sclv om vi stødte på et j agtscrskabr sik d_ct
dog gnidningåIøst.
= = = = = = === = ==:== = = - = == = = = = = = --= = = == = = == - = = ==== = = ==== = = = = = == = = = == ==
Tropsråd.e* send.as en tak f or sod.avand. til hele troppcn og vorc
Korsørg:æst err samt en ckstra t j-1 d.en vindond.c patrrlj e.

Y fuclc Y
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(ud d.rag af j ørgens ralp ortb og)

J cg s ov over nig og rrågrred.e kl . o71o, åct tid"spunkt, i cg skulle
havc mødt Mogens. Nå I jcg fik pakket og kørte op til Mogens, og
vi startcde og gik mod Nyraad. Dette stykke syntcs vir var dct
værste, mcn det gik bedre på vcjen fra Nyraad. til Røstoftc.
KI . 1o54 l(urs Ø,

Vi drej cde af f ra vej en til ØrBlev og gik nod. Yallebo-slcov. Yi
kunnc sc Kulsbjærgene, dc så flotte ud. raed. de I mastcr, der rejscr
sig mod- himlen. net var overskyet oA det stænkregncdc.
1(1 . 1115 l{urs N.
Yi kom til kryd.set nord for l(ulsbjærg og gik nu nord,på forbi lrold=
bj ærg skov og Røstof tc l(ohave. yi gik f or fu1d. f art; d.rv. s r med

4-5 kn i timen, Yi mød.te 1 gcd og t hund, de var sød.c hundcn gØe-
de, mcri gcden kurrr-ie jeg ktappc. Vi }<om forbi Kattebjærg og straks
efter var vi i Røstofte.
1(1. 111o l(urs ø.
tr13a §østoftc til Mern kommcr civilforsyarete vogrle ustarrd.selig kø=
rendc. Ø. Egcsb$rg kirka så f lot ?lt 1r15i|bor'Jr,h. alrl;t frr, #,

::',;r"::-:'å"ll"l"l'i"i'uli, 
u""o' 

r,, d,_i*-*si;i ? f!,-\ ;,
;:l lilå" :;"::;,,:3;:;":ililil:' Sg-t&tE ffi,"!§W _
Mod riord- kunne vi se Lekkcnd.eskoven lr l kn fra oso Nogct fra Mcrn
lagde vi nærke til vand.tårnet og nogle silocr syd f or bycn. l/i
bcslutted.e at spise lige nord. for bycn d.a vi kofu til Mcrn.
K1 . 12 oo Kurs Itr .

Vi passeredc kj-rken. net var cn egend.orn.nelig kirkc. Yi fand.t en
bænk og bcgynd.te at spise kIF 12L5. nct var godt at få hvil-et fød.=
dcrne.,Mogcns havd.e fået et par vablcr, d.et var ikkc så god.t, men
han fik dct repareret cn 1il1e smu1c.
kl, L21o l(urs N.
tidt oBpc ad Å11ers1ev-vcj cn d.rej ed.e vi riod. Ugled.ige på vcj cn rrød=
te vi nu d-enne gang A gedor, men ilIogens hev raig nicd. forbi
Kl. l24o I{urs NVtV.
Ier var også vrøvl ncd blusen på ryggen, ford.l rygsækken fik blu=
sen til at gå udenfor. (næste gang huskcs sikkerhedsnå1e)" yi
mød.te .også nogle piger fra pigeskolen, d.c råbte:rtH.ci e I{ci, - got turrr
Dc var srninkcde til op over Øtelrat
Kl, Lr45 l(urd Y.
Yi kon ti1 ugled.ige og gik langs Lekkond,e søcrnc. Dct fik os til
at tænke på d.ivisionens helt, Svcnd GØngc. Hcr slculf c hans pengc
være rredsænket efter hvad. Carit Etlar fortæl1er. llcr r:ødte vi også
Yord"ingborg militærkolonncr, d.cr var ude at gå narch. nc kori ncd
t'øxve vittighcd.cr til osr r:en uanfægtet clrcj ed.e vi r,iod. syd gennen



ilike 2 -
KI. I{oo Kurs S.
Lekkcnde. Vi passercde Lerhuset (trakt ørsted"et) oS 1-, vai på vensta
hånd gih vi nedad.
K1. 1415 Kurs ø.
Yi fulgte telefonpæ1ene, som skovfogeden, hr. Harry frensen havd.e
anbef alet os. . Vi kom rigtignok til Skovf oged.huset, og ef ter nogen
banken l<on skovfoged.en ud. Det var en hyggelig nand., og han sagd.e,
at vi kunne gå nod. og firld-e en plad.s. Iet gjorde vi. Vi kom igang
ned. at lave bivuark og bålplad.s. Yi fik vævet en naclras af bregner,
det var neget fint arbcjd.c. Ier var nåsser af friskt gran . Dcr
gik en slovarbejd.er Jo a fra os - han var fliuk, og vi fik også en
slud.der mcd. ham. Engang imellem started.e han nctorsaven, nen d.et
genercd.c os ikke.
K1. Lglo, yi f ik spist ... Åh, ja und.skJrldr ricn dct sr;iåS=
te nu alligeve1 godt, \ri fik kød og kartofler. Kødct stcgte yi i
billycanernel -det blcv fuld.stænd.ig r;øTt. (ff . Zot)) Yi var trætte,
så vi lod bå1et brænd.e uå og krøb i posernc. - Ncj - hvor vi sved.=
tc, vi havd.c taget 2 soveposer mcd hver, så vi frøs d.a ikke, Gornato
K1. o71o - Onsd,ag.
Mo8cns stod op og efterhåndcn fik j eg mig også humnct, så j cg var
oppc . nct bl-ev noget f ry6teltirgt norgenmad - sort brød. - snavset t c
og elendig havregrød. i Puh-ha. KI . oBJ o f ik vi pakl<ct oE sløj f et.
Yores fint vævede nadras blev nøj sonmeligt båret til Eraven.
Jeg anbcfaler at and.rc laver sådan err for vi sov sori på en spring=
nad.ras.
K1; 1115
Vi fik ordnet færd.ig og gik så mod. skovfoged.husct. Sicovf oged.on var
ikke hjemmee aen fruen loved.e at sige mange tak for 1ån. vi gik
ud. tiL landevejen. vi kunne ikke bcstcmne os ti1, on yi skulle
tage rund.t on skallerup, sor; j eg vilrc, eller tage lige hj em.
Jeg f ik min vilje, og vi trave de igen op ti} lerhuset og drej ed.e
ned af en grusvej ti1 Skallerup.
K1. 12oo kurs Y.
Ier var en snuk udsigt over tunneldalen og Dyr1en og Ud.byskovene i
baggrunden. Vi ærgredc os over i-kke at have noget fofografi*pparat
med, Ier var overart smukt ned. eftorårets brune og røde farver.
KI. l23o kurs Sø"
vi nåed-e Skallerup og d.rejed.e så iriod Ånbjærg skov, lJan kunne se ]angt
onkring. K}. ll ao l(urs sV.
Vi nåede Ugledigevejen i krydset til ØrsIev og gilc så nod vordingb"
Har aftalte vi, at vi vi11e spise i krydset på I(øbonhavnsvej en, for
d.er kunne rran l<øbe sofavanner. Yt nåed,e krydset og fik købt sofaer=
ne og lid't and.et ti1 dessert. Mens vi splste kom sold-aterne fra i=
går.igen, de var udc at løbc i gruppev p& z-, nand.. Hver encste
sag/au "Er I ikke komnet længereil så vi blev noget tossedc tilsid.st"
Kl. 111o lcurs Stif .
yi fik spist færdig og gik så til vordingborg. Kt. 1)oo ankom vi
tiI ÅIgad.e efter en pragtfuld. og oplevelsesrig tur, mc:i ricd. Iid.t
ørn'ic fød.der. _ sanlet kilonetcrantal I j?, B.pF. -t4* 
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Korpset har pr. I. November set sig nødsaget til at f orhøje d.et
hid.tid.ige d.epositun på kr. 1t oo pr. korpsmærke tiI kr. 5r oor
id"et fremstillingsprisen for korpsnærkerne er steget neget væ-
sentligt.
For a1le d.e allerede udleverede korpsnærker vil d.et inid.lertid
af organisationsnæsså.ge grund.e også være nød.vend.igt at forhøje
d.epositun ti1 kr. 5toon Ever ulv og spej d.er nå d.erf or sannen med.

kontingentet for novenber nåned ind.betale kr. 2roo ti1 d.ækning
af det f 61'[øj ede depositun. Ved senere ur].træden af korpset vi}
korpsnærket derefåer blive godtgjort med. kr. !,oor

Yenlig spej d,erhilsen

Thorkild. GIaC..
spe j d.erch ef , f ors tand.er.

+++ +++++++++ ++++++++++++++

ErTtnLysNn\c IJI #,&q *%
Grund.et ind.trufne onstændighed.er kan de til ,pMil rovede
stole og borde ikke frenskaffes, hvorfor jeg her efterlyser,
oul voxe spejdere eller f oræld.re ve{ hvor såd.anrie kan fretrr=skaffes gratis e1ler ti1 en uhyre biIlig pris.

ca 1o-15 sto1e.
s 19 god.t i s e1en, så rr pMil hurtigt
, tropsfører.

+ ++ +++ ++ +++ +++ ++ +++++ + +++ ++
OB § -SBS !/* orr restance af tcontingent skar indbetales
på fø3stkommend.e patruljenøde i Nover:ber, sant ovenståend.o, er
d-et glerit - hentes d.et. Patruljefører=rc afregncr ncrL TF d".I2Novk1; L)ao. Tropsføreren. og fropsråd.kasscren.

Dnrv$t(E t?r

Vi skal bruge cå, ! bord.e og

Jeg beder herfor a1le lægge
nå blive ttbeboligtt. 

Tuck
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Ålt ve1 i patruljen. Yj- har fået
en patruljeassistentl son herned.
blivcr bud.t velkonmcn i IIavØroerrr
Den 6*7 0I(T havde yi patrulj etur,
Vi havd-e det sjovt. Vi cr r.u stærkt
ig:ang ned II-klassc-prøvcn og PÅ

går igang med. I.klasseprøven' Vi prØver nu p& at find.e en pa,=

trulj eaf ten, det bliver enten Onsd.ag eIIcr Torsrlag.

Det var fint at patrulj en vand-t på oricnteringsløbct1 hvor j eg
d.esværre ikke kunne korar:e meå, Jeg håbcr d-et fortsætter såd.an.
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HÅJEN nrcld-erl
f,InIini a]ramf,ilruilnnEIllarnEif,itrinriIif,iut

yi er nu korinet igang cfter son6er=
fcrien, og Bent og Otto har nu fået
d.eres spej d,erprøver og 0rro har f ået
sin fl-klasss-prØvcr
Yi kan nu komne rigtigt i- gang ned

spej d.erarbej det og få lært noget, for for det vi blev nr. , til
§ct. Georgsløbet er v5" jo langt fra istand. til at gøTc os gæ1-
denåe til d.ivisionsturncringen, og d.et skulle vi gcrrle bIivel
d"erfor har vi neget travlt rllrr Er1and., Ove og ieg har for and.en
gang fået sejlsnoren, og vi håber d.e nye fø1ger ncd. næste år.
AIt ve1 i patruljcn.

Med spej derhilsen.
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