
Januar-febn ar 1964
YANDPOSTE}"

SKIBSSIDIXY:

Ja, nu er vi mid.t i den årstid, hvor båd.ene er på land; men d.erfor be-
høver vi ikke at være passive' En søspejd-er skal - ved siden af at

være sejlsportsmand - kunne nrind.st lige så neget som en land.spejder.
Ierfor år ilet nu, der tages prØver og d.uelighed-stegn.I forbind.else
med KIPANDA skal man også dygtiggøre sig i d'isse ting....
§å se at konme i gang- sær1ig på patruljemød'erne'

PF Jørgen

Fra I'HA1MÆNIH{ES" b}arl "LOGB0GENn har vi taget følgende liI1e
hlstori.e:

ler var engarlg på en stor fabrik en meget ind.vikLet naskine.
Der var en masse bevægeIi-ge d.e1e i d.enne naskine og kraften til d.isse
blev overført genneln masse tand.hiul. Det var en solid. ga.mnel ua-
skine fra før krigen og den fungerede upåklagetrigt blot man med mel-
lemrum skifted.e de mest slidte tandhjul ud.

Et år, da man skifted.e tand.hjul ud r fik na:r desværre nogle nyet
d.er var skæve. Lfan satte d.em alligevel ind i raskinen, ford"i man mentet
at når rle blev sliclt lid.t til, kunne d.e nok bmges, Im1å1erti.d. viste d.et

Sig, at d.e skæve tand.hjul sled. åe alldre tand.hjul skæve, og naskinen
tegynAte at arbejd.e ureg:elmæssigt; den støjed.e og rasled.e og var ved.

at ialde fra hinanden. Samtidig blev den tung at trække og en d.ag brænd-
te elektromotorerne , åer trak maski-nen, sartrmen.

Det er lykked.es at reparere en af motorerne, nen det er ikke nok
at trække maskinen i d.ens nuværend.e starrd. En ny motor er dyrere
nye ta.:rdhju1.

Så er spørgsmålet blot : Hvad. kan man gøre for at få naskinen i
gang igen???????

ti1
end

Medd.eleLse:
Bonuskuponer
und.ertegned.e.
Magasinerne,
rækning.

bed.es afleveret ti1 kasseren, :1. Bloch-Peterselx e11er
51, at <lisse kuponers beløb trækkes fra utLgiften ti1

så du kan på denne måde give troppen en 1il1e hånds-
PF Jørgen

aNl{oNcti
-ffij#iad.er fra skæve tand"hjul købes -5 kr' !r' stk'

Henvendå1se H E Stilli.ng I Drosselvei 22, voråingborgi

???????????????????

Har DU 1æst r:Ytårshistorien ?

Ear DU vist d.ine foræ}d.re Vandposten ?

-SÅ GØR DET NU i
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VEJRIASTTAGEE. ( fortsat fra forrlge nummer);

Stormvarsler for søfarende :

IVleteorologlsk institut 1 København udsender gennem radleon
varsler og melclinger om de hjemlige Ye jrforhold.
lesuden er der oprettet stormvarselsstationer følgende ste-
d.er : København, Tuborg havn , Helsin1ØT' t Bandholm , Qden-

§e , Å1borg , Skagen fyr og Thorsharrn.Disse stationer skal
så vidt mu11gt give underretning om storm, der nærmer sig.
Dette sker ved at hejse forskelllge signaler i en signal-
mast.I Københa'rrn flndes d"enne Så Holmens gamle magtekrær

llarsel om storm glves ved, at der und.er signalmastens
ene rånok hejses et af følgende slgnaler :

å»&

Uro i vcj ret

Balloner og kegler er sorte.
Under den anden rånok kan he jses et rødt f1ag, d"er betyd.er,

at vinden drejer til højre (med solen ) e11er to røde flag,
der betyder , åt v1n6en drejer til venstre (mod solen).
Om natten erstattes et hvilket som helst af disse signaler
med. en rød lanterrre.
Ved Tuborg havn vises om natten stormens retning med to

lanterner lod"ret over hlnanden.

lD= 1 rod lanterrle
Cg I hvid lanterrre
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PF Mugggi
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TR0PShIEET'-END (nea kærrerne )

Vi startecle kl. 16oo fra havnen, Inden vi brød op ,opdage-
r1e vi, at der havde været indbrud på PM. Iet Yar ikke noget
almindeligt indbrud, for forbrydernes eneste henslgt har
været at gøre hærværk. J)er Yar taget et sæt stjernenøgler,
alle søkortene var blevet smidt ned forskibs, hvilket har
gjort nogle af dem ubrugelige efter den b_ehatdring{ det 1{k-
[åaes os dog at få tørråfr de fleste ).Forbryd"g3n-e-h?, ?g?å
taget en lQlliters dunk med benz1;n og tømt indholdet ud i
va[det. Da vi var kommet o§ på chokket og havde raet ryd-
det op, fik første patrulje (ilq.ien ) g, ryeget prir_nitiv kort-
skltså', og da vi kom til '?kilden!', så vi, dt forbryde:rne
her havde h.aft festbål over gamle sejlstumPelr sleve 1n. Y.
vi gik videre til "I[arienly§tt', hvor vi fik besked på at
bed6mme afstanden til Vand.tårnet samtidig n;ed", at fF Tuck
og TA ?rpuserr'-i.ind"lcræved"e den l-kroner som vi skulle betal-e
i løbskontingent'
Vi kørte d,er6fter videreI o8 hver gang en kortskitse ikke
gilc længere, var det clen næste patrulje, der o-vertog fø-
iirrgun"-A11årede lnden første skift begynd,te Havørnens kær-
re åt gå lidt fra hinand.en; men de s?gqe, &t den sagtnen§
kunne fiolde. ]a vi så skulle ned ad. "Djæv]ebakkenr begynd-
te d.et at knibe for Havørnens kærr-e; men det gik:
Vi fiitr viaere gennem den efterårsbiune skovr -endnu- lod
det*til , at åe to andre kærrer holc1t endnu. Det skulle
de jo også gØTe, eftersom det d"rejer sig om Bævernes luxus-
caniingvogn; som Søhesten og-Delfinen havde lånt, o8 Haiens
"Maiie[, åer fik 1- præmie på Divisionsturneringen.
Turen gik videre ad stlen langs-stranden til Børnesanato-
riet, 69 her står meget vand, Qå d"er var nogle, som flk
en våd. Eok (mon de tåger sko på mere?);'rlen hvar, man er
veI. lkke sØspejder for ingentlng.
Vi gik viderå iif frævænget, og d.a vi var kommet igennem
denl skulle vi over et stengærde. D9t_var mere end hvad.
Havårnens kærre kunne ta', for da vi løfted'e kassen , blev
iii"rå"u ståend.e tilbage på iorden, me* den blev samlet
uåfl"r, nogenlund,e igenl Då vi kom op på vejen, som fører ned
iif Isl1[geskoven fnækkede styrestatgen på _Havøtrrens kærre
og nu var-det, helt håb1øst at gå videre med' derr'
UL flev Havørnens bagage 1æsset over i de and're kærrer"
}a vi kom ind L skovån, kørte "Marie'sri styrmand, hende
ind. i en træstub, så der knækkede noget ved styrestangen.-
Illen det blev irurtigt repareret. Kl. ca. 21oo nåede vi tll
liyga"Aulra\re, hvor Jungmåndene allerede var i gan$ med at
6yES" bivuak. Hver-patrulje fik nu tresked" om at lave en
nåilf"O*. Da vi havåe lavåt bålene fik hver mand et stykke
kød- til at stege på spid. ved dette bål r men- det var ikke
a1le, der fik ået-ordåntligt stegt, d.a. vl skulle være fær-
Aig" tit en besternt tid, o§_Havøingn? kærre havde ja for-
siitet os noget. lilen hvaf , det gled d"a ned''
Ia vi kom ti-I gård.en, hvor vi skulle overnatte, serverede
å"n ,r"n1ige gåIOmand- kaffe og lagkage til hele styrken.
Da d"ette -vai overstået krøb vi i poserne og putted.e o§

åodt rred i halmen, det va:: de jlig varmt, selv om det frøs
nogle grader udenfor"
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Grundet plads- og varmeproblemer i PM var det år1ige iul?-_
møde heniagt tllt-skudes-ganle tegnestue, dg, i dagens anled-
nlng var pyntet ured. 1ys , vatnlsser og juletræer. 

-
MaC'samleåås k1. 19oo, nogle gåend.e , andre cyklende og PF
Zuggi i l/iini-taxi, Søspeiderne er skam ikke lluxueep§$diiree', '

eom:de ofte: - uden'grund--får- skyld for*
Først holdt man mauAtaf - mødeprc,centen var større end sæd-
vanlig.
Så irolat [uck en li1le tale , hvori han takkede for den tj-dt
han havde ledet troppen og overgaY herefter troppens led'else
til Kin" som sagd.e , 

- åt haå ville prØve at gøre d'et så god't,

"om 
han'formåed6 .i-men det blev svært efter Tuck'

Vi-up";Out" takkeåe nu Tuck- og forærede ham nQget værktøj
*.m åo"erstatning for det, haå har ofret på bådene i tidernes
løb.
Nq oar der risengrød til os alle; undtagelsesvis var den ikke
UrænAi på.(Sidst6 år blev grydel kasseret, d.en-_kunne ikke ren-
sås). yiånOåtgaven blev vundet af Ped.er S' fra Haien.
Nu-Sik vi ovEr til den mere fornøjelige deX af festen: *E{t
skelches og forskellige konlcurrencer. -Vl
Vi sluttede af k1.21oo . pA Skude . N1,*vi.-._'j '

fropsturen ?-8 dec. (fortsat fra forrlge side) :

Søndag:
Vi soi }ænge 1 anledning af julen. Da klokken var 9oo fik
vi besked om at stå o,p og pakke kærrerne.Kl. 10 var d'er afgang
til d.e bålpladser, sou vl lavede aftenen før.\ri gil.r straks'i
SånS med mårgenmaåen (havregrød,tine og franskbrød ). Derefter
[it-v:- i ganå ned niddagsmaden, der bestod af frikadeller,
6run sovs og-kartofler. Desserten var æblesupper Und.er maden§
tilbliven øvede vl i redningsrebskast.
K1. 15 3o påkkedo v1 kærrerne og kørte hieP_g-e-nnem Algade.

PF Muggi.

Vi v11 endnu en gang takke Tuck for al den ti{r vi har haft
sammen me J dig --tuie, hyggelige møder og herlige timer_ på
søen. Når vi en gang som gamle , garvede' fyre tær,rrker tilbage
på vores spejderild-, vil vi uvil-kår1igt forbinde den med
åie. Så vi1 vi mindes alle stunder, vi tilbragte sammen med
dnå.vl håber, åt d"u stad.ig vil opretholde kontakten med
1l KYT, hvad" ingen er i tvlvl o$I.

===*=-==

SøsI qj derne sender IIr. gård.ej er Jørgensen hvor bedste tak f or
huslys oE sender sauiti-dig en s,oeciel tak ti1 Fruen for del dei-
Iige kop kaffe med lagkage.
= = ==== = = - == ==4= = === = ====== = = =*= = === =- === = = = = = == = == = = = - : =æ= ===

1Ir. skovrider l(indt senC.es vcr hj erteliste tak f or båIpladserne
= ==== = = = = =-_ = - = == =-======= *==== == === = = = =-= = = == = = = t a == = =::= *=:=
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,E;i'IidJll r.IIL;.- . :
AL:i veL i ",atrutr 

jer:, 7i har au :iået et de jligt ,.catrut je-
rur,r hos ,St,ao'e, -rvad v$. er -.;eget glade for , t\u si<,aL vi
lrare det .r<isr,iyicket" .,,i;:anciaens o;l3aver går vi ntr taskt
i- 3ang med.

iied s;re jderhilsen Ge6e.

;iÅV,:iilJjld i::iflD;i.X :

ffi5"n. /i- syntes- de'i, var en sjov og sxl?ln-
dende travetun den '7-8 cl ec.1 selvom der var i.i-ot bnok
liled ;i&Fr€il . lligeLedes syntes vJ., .Jn]-e:ødet var ea væLdi3
sSov afslutning 1;å Cet l3arnle ir. l'uci: giir jo desver:re
af ; naen vi vedrat :.im b}iver en ,3oo eft,erføIger. Vi- en
j- fuLd gang;:ed trrØverne og Åtrf og --enrik er iærdigo
lned brandv,ærn. OLe Sn<ude er 'olevet assi-stent eften Jei:s
der er rydret op i ,"Iungr:ænienes r.?::.&.e.r'.

i,,ed si;eJd erhi- 3.sei: Tolpe 'do.

*rlt ve1 i- patnuS.jen, Sidst,e ';reeh-end havde vi en ::eget
dårti-g r*øcteprocent, de'., håber jeg i-i'J:e ;en'c 6er sig tiJ.
de ,',..oi:;'rende i';eek-ends. Vi er nu alLerede ,lor"ii:ret igan5
r*ed opgaverne tiL .l.i-pandaen. ,le er nu rilere X.trævende, og
de tager ,":ere iici end iLarr ved .ionste øjekas'c regnede ured.
riren første opgave er jo at lave en :"adsti.1tire, og tlet er
nleget svært at få rien Lil at ligne no;ei; men l1va', vi
må jo bare 6øre vores i:ecistel så.lan vi. jo ili.ke gøre
metre. Vi e.r nu blevet fær<ii;e ned Ordonans , og vi er
o6så snart fæ'dige ;,.ei Eran&væl'n.

1r kon.3 voriler so-trop sendes herved nin ringe tak for a}le
c.c, nar)ge dej 1i;1e tiner j eg har tilbragt i troppcn. Tak f or
d.c pra.gtfulde gaver j eg r,rodto.; af siivel spej clere soil spe j dernes
f ori:lclre .

,) , i.led søspejdeninilrsen t'.uogp
lt FJ

i:'i-t-
-/i- : '!,^-t s;:,isr-ii'l i',-1i""',i1 :

.i",*+1.-ffi5"',.-etvar,rartatseat,l,le3.epatruI.jen'n{^-|a't-t-; T-*- var rei,3.e".,enteret,.på-iLa:dt. Vi har ryi,rlret, ;;atrun jer.røclet
r .. J-. til nancia-d ,.-tr. lUs på 6rund ai uea" er første,zjæI;lskur-":'-l ?-- sus onsdag af,ten. !rå grund af, at vi. er l"idt bag i.ed r,:eri

,r. - I 't \ (ipandaopgaverne, l-lolden vi i. daniear :::,åned elcstraordi-[ ---11
å - 

j )*in nær't rnøde lørdag efterrni-deia§. Eent er færdåg mecl ZkI.
I r.=;

! - I i a i3r'Øven? og siral cierfor igang ned cuelig-reistegricner iavad

i -l 1-- vi iøvri-gt al.Le slial-, ;a det jo er et Led i lii.pandaen.
Lu.7' ) .-r-r i",ed s";c jicr:;ilcen Ju,gi.

L, ]- å't
t ,r,_{j_r,

= = = : = = = ==A = =l= = -- = = = æ = = = - = = : = = = : : = = = = = = : : = = = 4 = : = = : = = =

Slutl;e1ig onslcer j eg + r^open en god
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FøDSEISIAGI I

26/t - 0tto P.
4/L - Frank

zo/tu - Aage

DUEI]GHE}STEGN:

31ø ida-rle itler:
PF Gert
PA }4ogens A

Husftrid sarbe i rler:
PF Gert

lvrc-
?F Gert

Karsten K

9:§sessi-
PÅ Ove

Peder S

Bent II ?
PF Mogens C

++++++++

Januar
Søndag d" LZ kl. 13.oo: Nytårsparade. mødested: ?m

Tirsdag d"" 14 kl. tr9.oo: Ptr'-roøde hos Ki-m

week-end d " 25*262 Pat:ruLjetur, Qvernatning i hytte eller
på gård- Overnatningssted. opgives inden
afgang til Kimm

Febnrar
Torsc1ag d 6" kl. 15.oo : Alle møder i reglm' uniform hos'

, Kim. V1 skal udd"eli-e programmerl

Sønd-ag d. I : Fa$telavnsf est
Tirsclag d. lLl- kl-" 1,9 - 2l : Tropsmøde

trfeek-end d" 22-23 : Tropstur(nærmere besked om tid og sted)

rirsdag cl' 25 kL. L9-=-?L:2g-:-3§:Egq9-bos Kim

A*'t I

l,,L /r:/-f<-t- \/ /ot

åægrdygqgi-
Karsten K

Henrlk \T

Færd"se1.:

I]AI].L-L.L

-:--:--:--i-

PROGRAJVI
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2. Mi.ndesten

j. marts 7951 ?

2.46llooo

2. Kartoffelmel
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2. f'ri.ts lerke
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ruten koriere end

2. Bkm
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lJVtNr 5Kldt il§Yt i'tiår**-r'e*6 o§LtKPiNn'
I. Hvad forbind"er du d. 7J/6 ned?

II. ????

IfI. Hvor mange ind.byggere var cler i Danmark
1. 44ooooo x. {{18ooo

IV. Hvad bruger man til at jær,.,ne sovs af ???
1. sukker x. me1

Er korpsets 1ed-er af søspejd.erarbejd.et
1. Torkild Glad. x. Jørgen Skotte Hansen

Hvem var den første PI' i Danmark ?????
1.0ve Holm x. Torkild" Glad

1. Bad.er-Powel x. Da-ar"rnebrog

I{vacl betyder denne signatur .Ef
1. Vejrmøi1e x. Vand,r::øl1å

Vf,I Hvad- hed.d-er verd.ensspejd.ercJrefen ????
1. Bad,en-pov,rel x. [orkild Glad

VfII. Hvor meget er Ha lskov - Knud,shoved
Nyborg - Korsør' ru.ten ?????

1. 4km xr 5km

Åmeri-ka blev opdaget af Kolurnbus
1. 1442 x. 7492

navn:

nalrrrl ia._lJL6vr4rrJu...

korpsr:ærke nr. :... .. .. ....

X. SAS beg;rnd-te at flyve over Atl anten
1. tg46 x. 1952

Xf. Hvor bor mand.skabet på en moderne tankdamper ?
1.. Forskibs

XIf, Hvornå.r blev B*P
1. 797?

x, mid-tskibs ?. ag',;er

ud.nævnt tif verd-ensspejd.erchef ???
x. 792o 2. 1918

trl in
_ _lrlip

2. Frits lerke ????

i

Glves til PF


