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B. årgang.
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Tropsråd.sf ormand :

Tr:psfører :

Niels B" Skud"e" Irosselvej 5

trKimti lIans E. S-;:1i.':'-n§ "r;Ir1.. :d-'--"rC i 22

SKIBSSI}EN:

aA---1," /'l (fr( »/{*t'i{tir 'i
I forh'-.icl t:-l mængden af spe jdere i nanna::k -ni

er antallet af sØspe jd.erc så ri-nge, at det fak-
tisk er sjældent at møde en sØspeider" Det er med

søspejdere, scm det er med.okapicn i Zrirlogisk
Havel den er så s jæIden r,B ser så ualmindelig ud.,

at alle kigger sær1ig meget på d"en.

Altså er du et omvandrende reklameskilt for
}et Danske Spejderkorps -og - er du mon en g;d, eiler i li ]
dårlig reklame? Dln personlige renlighed er selfølge- '-*i i, .:

lig i disse varmtvandstid.er hel-t 0K el-ler er C:n? S{,J,
og hvad. mer uniformen? --Er den sådan hen 1 retnlng \ ''l !

a"f en trænings-og/e1ler kravredrast, sammensat af 
-I.*E-!a:fO"

tilfæid.ige forhånclenværend e kl-ædningsstykker
som du tilfæidigvis, hvis du gider,tarr på

tiL spejd.ermøde godt krøIlet'tg smussett
uden knapper c.s.v.- el1er er d"en noget helt
and et?
l,[on du tropper op hos tante Agathe i iøi, der
har været gennemhlødt ,1-1:gn oS overstæn-
ket af pladder? l,ilen måske generer det dig ikke
at mød-e til spejdermød.e i en uniform, som søn-
d.agen før er blevet gennenblødt af hård sØ

og siden ind.smurt af d"e1e af den lerskrænt,
du klatrede op ad.

Genere:: clet dig ikke at se såd"an ud", er det på t:-d-e, du ser
dig selv i et spejl og lægger::oret hårdt i borc'l-e. \ris din
korps-og tropsånd og selvrespekt ved at li$,,t-' eb mandfolk og

iklce en klud"ed,ukke.
Du €rrsØspe jder altså er du s jæld.en - e-i du mere s jæl-

1--'{ .
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( f ortsat f ra f or:'ige nummer )

I!rie*q-l-lgsJ.l{"q
1183? find"ei'vi B.?. i Afrika, hvor han deltager i kampene
med Zulerne og senere med de stolte ashantistariimer og d,e vil-
d e matabelkr j-ge:'e .

De rndføc1te var så bange for kram, ai de gav ham narrnet'rIm-
peesarr, d.v.s" ItUlven, der aldrig sovertt, På grurncl af hans mod
og hans store dygtighed som spejder og sporjæger.

Baclen-Powell avaxlcered.e autornatisk og regelmæssigt, indtil
haru pludselig blev en berørat mand

])et skete i 1899, oB R"P" var dengang oberst. Det gærede i
Sydafrika. Forholdet mel-lem englænderne og regeringen i Trans-
vraal havde nået bristepunkteb. B.P. fik den opgave at hverve
to bataljone:r bered,ne skarpskytter og begive sig til- Iilafeki-ngt
en by mid"t i Afrika. De ind,fødte havd"e et ordsprog, _der lød :
n'Denr der er behersker ai l,{afeking, er herre i Syd.afrikatt, og
det viste sig at være rigtigt.

Sal-et<isgåL9lqi"Lin&- _ffis"n 6rØ-d' *A;"-Q:i zrf dage-fra d.l3/8-LB?9.: holdt B,P.
} afeking mod" en overl-egen f jendt}ig styrkd' indtil und.sætnlngs-
troppe.r-ti1 sldst slog igennem f jendens li-nier og befriede ham
d. t1/5-l9oo.

Enlland næsten holdt vejret af spænding i all-e disse lange
nånedår. na bud.skabet endelig kom, at L[afeking var befriet, fik
g1æden derover frie tøjIer"

B.P. blev nu udnævnt til generalmajor og opdagede, at han
i sine l-and-smænds Ø:Le var blevet en helt-

§pc-i §. e r-i:eI.arefåe.I1-tager- lw-
ffi_-å,n 6elt i både c.ren$es og mænds

ti1 England fra Sydafrika i 19o1, blev
øjne vendte B.!. hjem
overØst med hædersbevi.s-

ninger og opdagede
ti]- si-n sto::e forbløf6
felse, &t hans person-
lige berømmel-se havdelti

ik
t7/,\

gjort hans vejledning
f or mil-itære spe jdere:

l§l=-----==* fr)ol',*iTit--:----- I'Aid"s to sc outingt'kend-t .

7; vAæ l;fi*t'::*"I;3"i"5'1"'
/\ i,4\ /:-/ \ 4+ .,t// ///.r no8l-erskll"I; 

<in'_ .,,y\_' '' '/ no$l 6 skoler '
,,r'rØ ,/r//,1 B. P. så en stor oP-

'{/ fr'la--,:ilå;'å? ilEl';,}"å,,'o"-
--s 

\ -'-

"Drn-tdrile, t'lntu - lsit I jerrlan,ls dreåge-i;--. LtEtT-fdt:tc, '1"\- lsit h jelrlanrls drenge
bir i v:*øe;t. bhtr rit* itil at blivc rigiige

ræ'- ' .i ' l---

/ L,id;t 7å Sn*n*,, Gk'd'"Tff{1}X"3;r[Iåi 
?3rofiH;uu"'

om spe jd"er-træ[{i på drenge, hvor meget
støre il:.c1t:'yk viile så ikl<e en bog, d.er er skrevet for drenge,L UI LL-L s116c,stØrre ll1cL-E]'yK v] rle sa Ll{ii'e er} uu8.r ue.
kunne gØTe på d-em

Han"begyndte at bca.-:i;e jde 'sine erfai'inger fra Inclien og.Afri-
ka fra zul-årne og d.e and-re pririiitirre follr, han var kommet i be--
røring med..

Hai skaffeCe sig en bog om d"rengeopdrageJ-se gennem tid-erne
lige fra spar:.bar:e:'ie, de §ar.1-e angelsaksere, india"nerne og til
vo:re d-al:e

t\,.ufl_{r
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SØSPEJ}ERSTÆV}IE i KORSØR 21 -2? marts

(tr'ølgende er taget fra }IavØrnens dagbog)
Kr:rsØr søtrop havd.e inviteret søtroppene fra Holbæk, Nyhorg,
Stege, Kastrup og Vord.ingborg til et stælrne d.et skulte
helst blive en tradition med årene.
Da det ikke var muligt at køre derop i privatbiler, lejed.e
troppen slmpelthen en bus. Vl ankom kl. 16.15 ved 'il,{ØI,I,EN'i -
Korsørspe jd.ernes hø jborg. Planmæsslg ankomst var kl. 15, menvi skulle jo også have Torpedo med, så vi måtte ned efter ham
i bussen" I Korsør blev vi budt velkommen af deres TI'. I sam-
let trop spadserede vi derpå ned. til havnen for at beskue en
af nSBrs færge:'z lI/T Fyn. Det tog et par timer og var væ1-
dig interessant" na vi kom tilbage, skaffede vi og herefter
blev vi rrnderholdt af en lærer fra byen. Han fortalte friskt
om Korsør bys historie.Så så vi en 1il1e fl1nr fra årets sæ-
son i Korsør; nu sang vi lidt uncler led,else af Kim" Også det
fik en ende.
Kl. 22 gik vi til ro på en skole i- nærhed.en. Vl sov i gymna-
stj-ksalen. Hei: så vi, hvor englede vi- egentlig er slkken en
opførse1 nogle af d.e andre søspejde::e mød.te op med. Kl. l var
selv de blevet trætte og man faldt i søvn.

SØNDAC 
'22

Nå, vi- kom ud af poserne kl. 5oo og fik tirllge et koldt
styrtebad der er komfort i Korsør.
Efter skafning og parade gik vi i gang med I'T.:øbetrr.Vi var
så uheldige at starte på post 14, d.er yiste sig at være en
d,ød post, men det vidste rri ikke og misted.e clerved. tid i det
stramt lagte program. Vi gik hen tit post 1r der bestod i
må1ing af vand.dybd.en uncler broen. Vi flk ved en geni-al meto-
de l,6m -10 polnts. Båndmål er praktisk at med.brlngel
Post 2løste vi ikke -tidnød. Post J:knob" llost 4;søvejsregler
m.m.Post 5z må1ing af klrketårnets højde. Post 6z rednin5gs-
rebskast. Post 78,B : nødhjælp(her gik det fint, da vi skulle
op ti1 eksamen i fø:iste hjælp få uger senere ). Post 9 løste vi
ikke på grund. af nanglende tid,. ltrr 10 bestod. af kompasgang"
Post 11:redningsstol. nen nåede vi he1ler ikke. Nr LZz slg-
nalgring, q"opr gik fint i øvrtgt. Vores sid.ste post, 13 nåedevi heLler ikke.
Resultatet b1ev, et i spe jd,erpræg vand.t en Holbækpatrulje
Ilian gav ikke polnts r oul aftenen. lrøbet tog I'luggl sig et
mens Korsør blev bedst både tropsvls og patruljevis.

F,q

;;";. ;;";;, f::":å':::l-::::::::::-::-:::l:-::::)

En kend.t -engelslcmand var nylig d"ød og ifølge almindelig skikog brug skulle han d"a også begraves,-
Da han c1øde var. der--to-englændere og en skotte, der alle skyld-te ham 100 stærke"_Englænderne, der var ærlige folk, lagdehver en seddel på 100 stærke. skotten var en ægte skott6 oglagde en chek på 300 og tog cle to secller samtidlg, for hanvar en ædel forretningsmand l
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.r:,rrer-1, f or'å:: n.f-rrriei tlen t::cl si8 n i-3. \':: nå, s-llibe og i.la]-e
bådine. i åy var detic ;rclerL*§ere fcr;a"6:t pa g:::inci ir.l-'

?irP;'ilTDåen, som. c1e fieste aktlve -,p?t:rua jer ha:: -raft ei;
s,ull-k}:.: albeide j-. Vi i.agde *9 i :,åsker:, fiien ctrr dcrtne ,

a,.-- 3o-i rt-. +-: a---i rra-r,61 o.ri r"o--,,1:]1'r.. Vtf Cet bn65f::nSC-i:, h1'a-j
Ll f, -alJU.r 

uJ!-r!l-./rv

cler: itev l-ave t-på h,a-,rnen. l',{an skai oom belieno.t irave p:-" -

i:irem ri;ænEellde oier ho1'ec1e'u føt cle t bl:ive 1c:i-j- ncgc-i;'
j .1.,-lne itige op tii cj. Lg anr"il va--r c-ie:: a;:''ui-;'j-bei fo::
::Cgl-e -,lcd,Iem:r:ers v'eCLkOrirnend.e i-og næ:lrnest DasS-lr,'i'ce L 

"

/:'v-';'f*,i.r;{' :':;

oø_rÅq r :l I O ,t--. -
;J9.I'.'-(--) u,,-'-;' L-lll ---

?j_d,en }:om, da sejl-sæScnen jnd-tedtes, -Denne høj+;i-i.elige
irånO:.ing :,rar l:.eniagi -tiX- sønciag 19 apri-l' l',[an mØdie på
harrnen i regi" uniiorm *.c1en er jo e,1t:-d. L ord,en -.iid<eserr:cit'i
.§el re arranåeilIenIel, var - mi]-C.est talt elenc11gt bi irer:te-'
ragt r forv6 jen, Ingen standere :'g ycleriige:'e l-ngen medCeiei*
se"om tirlspuåket, ei ting, C.e:' ralnte clen me:re passive del
a.f t::oppen meget'hård.'c, åå ciet var første {Iang o,e iløci,;e på
havnen"
Appeil_en blev hold.t af Tuck -i Kr'ms f::avær';og 'I::opsråcis*
f ci.nanAen"Deref Uer strøg c1e ganle udsl--,-dte s-[tL]'Lde:i'e -i;:'l-

ve jrs o c se j3.sæs{-:ner} i-964 var ireg}nd+;" .l)er_bl-e'r.1e;lrghcti
ij-i et par tiners se jiacls" illeelcLe-i; ::arnte a1., erecle ^Ji, d-e-i

mrsteoe rOret en gånme1 skad.e, d.er ez' b1er,'e-b r;ld"rced.re-'r"

lfien lac1 os håbe, åt-clet var åreis eneste uheld-,

S'ia1{}-0 R }iX J S i§ I }IG

{

w{'r#*r{

ji:isg!*-q-a:*-3,8.j}l-.-
1ii il,aåtes på ITorclhlil.rnelli,h./ol: rta,te::i al-et hl-=r- be:"

-.er tog vi r-rC ti1 1e jrpladse n, soit vi. :"nire-btecle j rra-en

,.,å 3c t " lco:'gsparacr:e .

'.1-.-^Åotr Qr' cn-r'il1'* =L-rd],lr c r " cllrl I r

lif te:' mo:"ge:nnad og pararde tog vi p3" opga;'e-r-ø3 l:-l' " l c "-l)'r;'

l-rl-ev.st1l-1ei, Cpger.vefqSoiil lbil-'leCe hårde k::a"v ti-r. fie:n enl'-':-l-'ue

Lr]:,.:1C - r-ral;:C,-ijefr.Cpgi',lrailiie Va.r '5i.a,,§-væl' slg:a--t1'iiig;eSJ,'i,,l--ll-:'a,

§{xtt*'æ

#§å,§,$ffi§i#i!§"
,t! S/!. J i:,'*./ t'lr;il

IL/.i\,# ,rF

25.24-25-?6 apr'

Afhold"tes ved l[arienl-yst na:r l,Iord.ingbo::9.

/-1rrr__ :irtr--il'arU -- r --

:i,:i "o i



(di-rislonsturneri-rrg f orts. ) af knap,wooclcraft opgave,stegniry
af æg 1,5n over jord.en og re jsning af signal-tårn"

ifter løbet laved.e vi le jrarbe jcle::e oE clen trrungne mad:

bol-ier i lcarry og sveclskegnØd..Om aftenen havrle vi først patnir
jele jrbå1rog dernæst et rneget fantasi-fuld-i natløb.Tle't var ei
s jovt løb med inte::essante opgaver.

Vj- kom føi'st hen ti-l d"e hellige sl-anger" Vi skulle l-øse deres
gåde ved h jæ};c af morse. løsningen f ortal te a-b vi skulie sØge
rii rrnrinrr så og så mange grad-er og neter i clen retning. Efter
nogle konpasretnlnger kom vi hen tii rtd.et hede hule træ" hvor
clei var ntgle, son -fortalte, at vl skulle gå til lqt inclvlede
overgangssted. I tov klatred"e v:- hel over Balckebøliestien.
Vi kdm hen til- et par pe jlepile, sorc *riste ,.'ai gucen Petqulsch
befand"t sig i Trævængeskoven. Vi kom d.errp, fik lavet en fan-
tasifuld, smu-k hal-skæcle rg eft:r at h'arre præsteret l,ores råb,
blev 

"t1 
!ørt til sel',,e gudens tilholdssted. Guclen og håndl-ang--

ere bar fantas:Lj-ske masker og det hel-e foregik meget fantasi-
f u1dt. Iieref ter gik vi ti1 ro o

IØRDAG:
E-fTE?:mad og parade tog vi på en opgavehike på vores med-
bragte je.rnheste. R.uten var clelvis fri idet vi skul1e 1øse
f ølgende opgaver : Provlanterir.ug, Ytrood -eraf t , tegne skits e af
'rKulsoens husrr, karakteriLstlk af Sandvig og ski-tse af motlv
fra havnen i samne.Endvid.ere en skltse af I{øvd:r-ngsgård. 7i lø-
ste disse opgaver så god"t, vi kunne r:g kørte hjem tll- lejren
igen" Ulveunger fra hele Dlvlsionen var blevet iirviteret og
d.isse blev puttet ind i de forskellrge patruljer. Efetr aftens*
mad var der }ejrbåJ-, Båltalen blev holdt af hr" godsejer Y'/as-
sard.rsom udtryk-te sln g1æde ved at have spe jdere -l iggende
på s:n jord., Vi benytter her lejligheden til at rette err tak
-r1,] hr. Wassard. for god. behand"11ng.
Underhol-dningen biev ledet af ?F Steen fra llaslev, d"er slap
ud.mærket fra dette hverv. I det hel-e taget kan man sige, dt
det var et vellykket dlvisionsbål på et v-d"und.er1rgt sted nær
trrovedbygnjngen på Marier::1ys-b. Herefter g;k vi tii ro og det
skal indrrønries, at det havde været ert ko1d, aften ved. bå1et

g§T4G"

Efter det sædvanlige rnorgentoillette og cemen-bmad begyndte
rrl at slø jfe vore 1e jrpladser. Efter clette,omkring kl" 11,
stillede man op til i;irvtrækning. Vi halede nclc så 'uappert,
men da vl kun var9 ma"nd mod" d.e and.res ti, gik vi uc ) d"et bør
bemærkes, at vi først gik ud i anden ongang - vi var over-
sidderel i Næs-bved. vano.t d.enne d.rscip-l -l-n over fcnkavra.
Turne::lngens sidste og mest spæm.dend.e parade 1ø15 omslder af
s tabelen.
Yi opnåede:
ilaienz rrr, 5 i turn., nr. 5 i KIPAIDA, I pl-ads j- spr:jderp:cc3"
Ilavørnen: nr. 8 i turn".r'.r§.'I i KIPAN}A og derr:ed. deltagelse

i iiACAllBAen 
"Delfinen:nr. 19 i turn., nr i KTPANDA

Troppen nr. 2 i turneringen"
0g heref ter af tråd"te vi 

" med turneri-ngshi-rsen
-d/!,A.'r *"+# ,N ft

-' l-t'r' y'' !t-- t. '- a\'-



Al-t ve1 i Patrul jen.
daert overstået, så nu

EAIELI4E!-I:'t;-
Ja - nu er dlvjsiom.stu::ne:'in6en og kiLpan-
begyndcr vi så småi at få tid tj-i at se 31:

lldt' Vj. vanch jo foi'resten en

l1\,{i Y,t'14' t

sø1vp1ad.e på clivis ionstu::neringen.
Yi- ei selvføl-ge1-:3 f or deno f,or det
er første gang IlArllN får en søl-v-
p1-ade på di-vis j-onsturne rizrgen, ^merl
ååd-,rn ån f;"r forptig';er jo ogsår oil
jeg håber,.vi kan l-eve o-P til- c1e

foivea:Ltninger, nani. stille:r os f:rei::'-
over ,Lten d e t kan i eg j o iitlce af 

=-ø -jo selv herre over ' Til- kiPandaen
åt jeg blot vill henvise till æres-

tiL a,t trtævne' clem 1gen" llov - ieg
blevnr.5 iki-Pandaen"

§

Å/w

./7
*'-b

4
r€r det er Patruljmecllemnr-erne
har vi taget så mange nærker,
slden, foi her er ikke PJ-ai-s
glemte tige at skrive, at vi

med søspejderhiLsen

HAVØ]iNEN I{ rlI,lE-R i

d. erhe j sningen .

ffi* t.'": t

§

Som altid - a1t vel i Patruljen'
fi'-"å"-åå b"ra:-Su (aygtj-Se?)-at vinde 1(lPANIAen i Svend. Gønges

Division vistnof i'rci"årt-af vore for,:'pgaver. r selve -!urner::r-n-

;;;--biur, ":- kun nr. B. Dei burde vi h.åve trclare1 bed"rel Da vi
liårtååå på turneringcn var vl ? mand. i pat'uli?r, da vi kom

h j; iår<tisro ;;-f .--Ia"rig !B lidet -spe 
jde::mæssig opf ørsell

Uheldigt at "åAa"^nolet 
s[a1"ske undei en divisj-onstu-rnering'

yi har attereaå- iåut"u"stattet tabet af d-e -co i f orm af vor nye
mand Karsten Ring' Vi regrrer stærl:t
*"4 ,t tleltage j--'ifACA}'tBAen og går vist--
nok meget snårt i skarP-trænrng'.
uåo iru[syn ti1 siutresi--].-tatet' i clenne
turnerin! er vi vei nærmest at betegne
som pessimister. lilen C.et går notrr altsant-'
men. Liee en bemærkning otn fo::årsal:-
be jdet !å irav-nen - lid-b mere aictivi--
tei ønstes af d-em., vj- lcun så rred- stan-

-.8-\;F--t!i'/ '; ..

med. sØspe jd"erhilsen
{1t' , ,r4,/,fn

--r]/;-I {7-t." -

Nå, er patru;*'f.':--l1*Llr*.*
sØHESrrr_ry_w!Æ_j_

Patruljen -eg d,ød'
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PØDSJII,S}ÅGE:

7/5
17 /s
23/5
2g/r
5/6
8/6
2o/6
21/ 6

\_ I. kI.-prøven

PE. Jørgen. r PF. I:{ogens

VÆF§ER- epoxg:t
PA.Cve , PA, 01e Skude

Bent H.P.

RIDDER- snoren
PF. Jørgen , PF. Mogens

AIf , Ilerarl-k

BEiTE} S KAB S}IIÆRK.J T :

PA" Ove , PA. 0}e Skude

S1}ST IiEN IKKT MIN}ST:

I1 Kong Volmers Tiops placering som nr. 2 i tropskonkuffencen.

PA. 0}e S.

Skude u Bo

5Tfrwns

Mogens C og Carsten
Peter Treppendahl
Johannes B

Oddvar l,indsel
Jm. ?oul-
Bo H.P.
Jm. Boye

Jrn. Lars

DUEIIGIIEDSTEGN:

Første TIjæ.tp.i PA. Ove , PA. 01c S.
Pa. l{ogens A , PF. Jørgen e

P!'" l{ogens C , Jm. Erland o Jm.lelf

-lXfSveI,: PA. Ove , Otto , Bent 1\{"

St1f_indeii Bo , A1f , Ilenrik

Pioner : PA - Ove , Bent 11. P.

Slø.jdarLqjllgEi PA. Ove o Bent H.P"
Otto , Carsten H. , Henrlk.

Hr: sf lidsarbe ider: PF. Jørgen )

PA. Ove , B0 , Ifenrik o

Svømmer: Bent II.P. ,0tto ,Carsten I{

Bent l/1. , ilenrik .

Ordonnans: Otto , Bo ,

Ig:rdse]. : Bent M.

$§Ll-one.mi PF . J ørgen ,

Ve jriag;f[pngg : PA. Ole
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tirsdag d" r 2B/4 - \Zin - 26/l g/5 *- kL' 13å9' ti-r
j-nstruktionse j Lads

d. :

d" 7/5

d. 16/5 :kL. a@ t:-t mandag kn- x?g.-o-

Pinsetur till Kalvehave - Nyord - uf,vshall^e * sandvri:;
hvis ve jret tilnad"er det ?

s"o.WSTr
d. 24/6 klr-. e99 til torsd.ag d",-2/.7 :aL" i?"op-

m'"å- [år ves,t over ( pdmø-pe'jø-Ve trrø*amø ) eij"l-er

til_ Guldborgsund, hvj-s ve jrguderne er uregerl-:-ge"

===8r&&§ §&8,,&==-

5/5 - tg/5 - z/5 - J,5/6 -- ltl . l-BåQ tilr

min. besætni-ng: l- bådfører + 2 mand *:J,R§ \\ iii2 bå"gf ører å,§\\ tt''
Z jungmænd -'":',-E+\i1{§i

undtagehse herfra ]flB efter aftale ned tI' i hvert' e

Gæster må EUr,rL med-tages, efter aftaXe ned TT'

max,besætning:6nand

I':rise jtrads,t med eget fartøi 3l"den fo:: trops-og patri":'Jljen:'ød'etrden

ehler efter aftal-e med faxtøjets PF"

sejladsen skaf. være afsluttet lnder:. kL" zigq
Daånebrog §-&L føres under seill-acls'

Der skal være en redrtingsvest Ff" mand jr båden *-
ax.].emedbrirrgers-s93&q-e@d}.red"ningSVeS'tmed,nav.tt.

Ier m.å kura sejles 1 reglementeret u:r.ifo::m og gurn:,lisk:

( iirt<e l-ædersko, med gummlsåler elier gurcni-støv-r-e:i )

af clj.s;se regler: nedfører 2 til- 4 lir3,lI's xca"ran*'

tir§,dag

torsd.ag

ILørdag

Tmrø. rund-t

2-,
2a!9-

n..7o

ellt ti-l-f,ælde;

(

otts'dag

Nts': Overtrædellse'
tæne

'{i
,,\

(-/

t)
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*frtt W! Yiifuigfrr*
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.:'.'1;'.\, l.',. ;) !

!'jtr;::irlt':' !l'.,i
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I fLere å:r har cler været ud-trykt ønske offis. at ie:' afhol-c.es .11

forældrese jL-og skovtu,r en sonnerdag.Af en ellle:: and-eir gr"uno-

er det en.lru.l j-klce bl-evet til noget, mell nu forsøge:'r,'l :i$e&.

Hermed TlriV tT'lrl\'#5 arr.e forær-dre m.m. ;:i.: ai cleitage :- c ,--
i: ,,

hyggelig og festlig sommerudflurgt. vi st:-:ter f::å''!P"l["u c,,."/ta

kl-, 10gg og sejler, med. patruLjefører og jungmæ:rd vecl ro::et ti-]-
ttspe jderhytter?.", hvor vi i- det grØnne ( eller indendørs,) indi;age:r

den medbragte mad og hygger os' i Ce dejliSe o:ngiveisen"

IIvis, ]xo,gen skull-e foretrække det, er de velkomne til- på anCeil

vis, at korune tilL hytten, hviLket også kan biive aktuelt for Ce

mere modige' og søstærke, hvj.s ve jrgud,erne over*e-1,ler '"rnderforsy-'

ner @s, med vind" SpejC.ere der har tnd for eks.amcnsiæsn:nrien stø*

der ti.l- sef.skabet vla landjord-en.

t_

AlLtså sæt
jo

X ø kal-enderen -
flere de:: kommer,

res erver. 5§ WF U|ly 7 
^ju;v 

i

På tropsrådsmødet
siea-I.- gøres ved P"l{.
matrjialer og sØger

s-tua-- L*+ .:i:._-

jo,festn-j.gere bij"r' lel 1.

F< *j-**,
-T.{"".

y,- , tt (41

l*' lvl i*
,i'* | i' o

-%
d" A/S blev det endellgt beslir-'-t-5etp

r ns h.vord,an det skall- gØlie s- lri- har'

rill -

h'rraC d.er

i:rrcikøbt

Bå,§E*UlgP-0§-5.Iry,U:l (m:d.bringendu ha,riune. oai- .;r\,.rir- -b-l;ir;?
der vil gøre en ind.sats fcr der*s ba:ns gcde llri-t-is.:n-f "-*,..
esse og hjælpe med ti-:- at skabe et pant nøåel_rkaio,.

TidC- for aktttnem kan d.esvisrre 1hre rne d4e.'-es i i'c:''''u I ,

u"-Jtt betingelse for at arbeide, at T andstl'.nCeji.x i hi:"lrnen ')r
iå"]§a";;;E en perr.o,d-e rned iavirande i:rd-br:,::cl-e::, -'il cc-, r. -"J-&V. Da §I-LU-I' U til,l. yvr -r:u'v-u llv\l +u Y v ) -'-
U"a. 

-såLedes at ir-:- kan mødes -r-ørtiag efterin:ti-C:ig 05 e'iri't]1;r.;le;j;
terfølgende søndag,

I lLl a,

r:o i
.- 4r

På fo,rhånd * tak ior hjænPen','':,

trops-i'iicl c-b



# fri: !; Å ,',,1 r ) ,:j W7/ i-ira a! ,'-)+'-' lu i-: -l-.:.-,t ,,i; o'

/l/f'f ,i,. l

tg-_.

( ."ortsat f,ra iorr:-.;: r:';rnrler i
La.r.6u j;l,etr -- se J,:-ge a',l tar,gc .i6 nali*r.:n o5 få Oei;e l-;:s'; -- for -.:t
er noge',; vi- få-r b::u3 f,cr- - vi- '.: riomJ-5-g hegrrno'c n,j; lla..:se3.1.ads r:r;, ilen
det errel" gået op fcr elc fLeste

M-{&§S-e::*--å-n."*ffi t€rIÆrtltei-t:- vC;c;. liå i--ike n.:;irre ef,le: v:-l,dl-ede- en anieni;åd
der er ved ajc gå af vejen. dr sty;'bonds*na-se båi på 1æns sl-'al- irclde
sin hurs, når den nøder hagbords-,aalse både" dc.r' i:an:'.'rcrer for: ar) gå
af, vejerr. -les.iien borrn:i-nger enlcr s'cagvcndinger n"i fr;r'eteges) så eie iran
vi. I-dLe,ie elien r'!åri.e en .ioi:hu.r'rent r, d nv, s " at sådan:ie frianøt/rer i"i-*<e må

'1. ,' : I ,, ,.i. f crcta3cs, nå; bi;:n ., åc: siral 5å if
". Ii:" l'-,' lro{rrn ,.:. æ:i-"ct -:-::'s f,o: at efte:c-1,.' t': '..',": vvrvÅ'? +-q'

: lt; \,,'\ !,,ii konirne deurne f oi';:,1:grl;cJ-se . ..Jn styrbords-o't--*\\ 1'\ *1.',' "raLsc båd b j-d ev:-ncl nå f . c.1ts " j-"di,:
\ \ l f-:a

ii\l' 
tla, '\' sta8vende -for sta:vnen af en ltonliur-

i.i 'i:1, ' :::'.ffi*i;§:;:':;;";:: §ål:* 
o;i;:';:"

ii; l--i 't't 
-+ -å ^a vejen. ?å f5-6urcn s!1s[ rrg*

\'.,b';,-t\i" til rrE'r- båden; en kl-ai. af c]en.
6 " §tagvggcå el-Let-.:.-q,-l,,iea
-EAder-AeF stadvender: el-L-€!r ii,:---;en" c.tal- i,-å af vejen ioe oårie på en halse.,
Når en båd stagvenie.n elLer If,o:i-ri:er-bil- er:1:os1-i;5-on, de.r',jev'efte;r'vii give
den retten ti. I- vejen, siiaJ- ien 3øre rCet tj-Isr,r'ærrireli-g lang'c frsr en båi på
ha}se, så den si-dstnævnte j-khe seluov€r irL .:ndre kuirs, for sl,agvcnciingen
ell-en bor.rnS-ngen en fuLcienrlt.' iler: båd, de-t' orrj-noeJ.5-g ::.avde.retten tj. 1
vejen, skat dere:fter væi'e: stand'ci} e-t i'..lnne 6å af 'r':ien":;et,te bety-
der., ert en båd, der s:fagven,Jer e}Lor bonu:ier j- næ:'ir:eden i:f; en båd nneci

netten ti-L vejen, nå ud,iøre riianØvirell på så st,cr a.f;stand. at de: anden
f'år ti}stræl-Jce}ig -ti.d og 1:J.ads tj-L at opfyJ.de den for_;:J.:i.gteJ-se, elen på-
}ægges den ti-L at gå a:i ve3en, i-de', vi-6ep}-:..gten vcd mar:øvtrers af,sJ-utning
f J.yttos fra den erre håd 'tiL den aradeno

J IJIU

d.er
jeiur

neringen I Rol-o s;(oY i- sctitilrcl'feri-en"
Til slast tirlykl;e ii-l os ail-e l åde store oJ irl:,år nlie oS gei-l-3
me6 troppens pi.acer.ng soin nI'..*.lret elr i a;t ricle'n'r-i har haft
et så gådt resuftai. !r.,C det nrl ikke bl-:-ve oi1 solrcpuiLe.'Ten §,Q*-,,,.
vi har vj-st rri katr]ner1-(n',-i bt -' \ror o; kl' rri ,lØT;- åc-t '''tpi-1'" 5; lill-i--

t


