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i{n" 7. t 964
8" ångang

c-ktober - nov r

tropsrådef,ormoand :

lropsf,øner i

Niel.s B. Skude, Drosselvej 5, tLf . 1578

I(a.j F, Ctrrristensen. Iiamraeri.chvej - t,Lf . l83o

i{i l;Ei d a !*\f
*
J

I,lu , ieg sidder og skri.ver dett,e står baromer-teret på lavtryk, og
stonmens hyJ"en hæver og sænI<er sig udenfor vinduet .. Efteråret betyd&.
f or søsXle-jderen at han efter at have hevot sin båd, i hvil"nren han soro-

rneren igennern har krydse"(; søen tynd 1 op, raå 6øre sig }eLant r &t
søspejdersSrort er andet og mere end sojlupcrt . Oet er spejdor spor.t
tiL søs og i. land. Alt det , sorn den Li,lle spejderbc.€.fortæller orit

gælder også søs3rejdere . 0m soromeren eejler man ud og rejser så teLtet
påland , hvis man altså ikke sover i båden , og rnaden bLiver titberodt
o'rer håI rned alle de beeværligheder og glder , det rumrnor, mens for-
sxrelLen orn v:i.nteren li.ggor i 1 at man Ligeeom de. gu,lergår , lrører på

eyheJ. eLler endog løber på ski ud på turene I Planlæg atr l"ere.de. nu atr.l.e

de ture e der er mulighed for sr vinter igennem. Vær ileke bange for at
tage ud , §elv on detblæser og regner oS er modbydoligt ko1dt. Når r,ran

først ar .[<ornrnet ud i det, er det s]et i]eke så ga]t, so*r du tror. Der sr
jo også et ord,som siger, at rnan skal klæde sig efter årst!.den.

i{vie i ltæder i nogle 6arnle rr',y'andpostert vil i finde rdtange spænrl'æado

beretn:"nger om ture, deri-blanclt om hikes (Iæs i Frøver og duelighedstegn).
Det or måslce hårdt for nogle, at gå- de ltrsetrode 3o }io'a I men spændende er
det,og du vi} altrid med gIæde tænke tilbage på det. Dot rnå kort sagt
YTre noget for enhver soepejder ! !

Vi så meå vemod på o at de. fi"ra joller r som rnere e]trer rnindre- hetrdigt
havde ororlevet eosunerens stbbadser , blcv hevet op . llen når f,orårsbrisea
kcninen begynder der rigtige- søspe-jder at føle en kriblen i fingrene efter
at få bådene kJ.argjortr så han kan få tilfredsstillet den lange vinters
tr"ængseJ. eften igen at opl+ve SøEN ! t

3*. Ttf"pado
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FØRERE:

+ ftr' Kim a21.55
TA Fuser L77.4o
[A Aage L22.-
TA Boye 46.45

Jungmænd:

=. Erlanci. 94.5a

=.lars \2,25
Gert 16o,5o
Karsten l-31.4o
Torpe' d o}?? .+ 5

l{uggi 161.45

Spe,;idere:

ItDe]-f lnentr

=?F Mogens A 125,45
?F ?.Trep. l-48.Jo

0ddvar 118.2o
Carsten H 98.35
Karsten K 2a.3a

rHaienrl

+PF Ove l1l..15
?F Bent H? \37.o5
PA Makne L3o,5o

Jørgen B 24.25
Jan 1.3o

+ts jarne 75.L5
+Otto 61.7o

ItI[avørnentt

Pf'Skude
?A tsO

Henrik
Alf
IIoIger

Jgngmæn$:.

ZuggL

Johanne,s'
Tuck

Sø,pigprne:,
Jette
§usaune M

Susanute I
Blrgitte

I,{arianne R

Marianne J
ELse
Hanne

S?,mlqt:
&21
Å5o
ÅcrJ+

Å+a
lo rsen-
0dln

§kude
Gert

L7 4.55
95.20

Lo? .25

J?.)-o
78 "3o

4,30
0. oo

45'oo

J9. oo

25.L5
l^4.2o
47.5o
45.3o
4l-.3o
19,45
2"1 "o5
43.15

199 ' 3o

2a7-.25

1"13.t5
23,L,a5

6.75

dn sæsonrfår som
Dette gætråer i år:

IY. gang:
Muggi
I'user

V. gang:
Thorpe t do

vjttircammen sejlet: 3128 55

De spejderen der har sejlet over L?5 tiner i
bekendt tildel-t en l-æd.ersnor med diamantknob.
I" gang: ?eter Trep II. gang:

Bent II?
Bent Maisre

Karsten Ring



Jl
E{a-r-trisr7 n /rr,U ir.1'*o,

Njire PFr er i
tsent H?

Peter [repi

N;re,.PAt,gr,i

Bent Makne

Bo HP

Nv T3,. -
Kaj Chrlstensen

Ny t$;
Boye llansen

Års§J..j e,rn.erj

'? år - Boy
6 åf - lruslåi
5 år - Trep
4 år - zuggi
2år*BMakne

IVU er bådene trukket op, så rru
er der god tid til- dueLigheds-
tegnene. Så er det bare om at
konme igang nine herrer.

PF-nøde
?ropsmøde kl" 19.oo (tros Skude)
Tropsløb k}. 9. oo ( præcis ) ilusf konpas § )
Førermød.e kl , 19. oo

Julemøde kl, 19.oo husk: tallerken, ske og krus
net foregår hos $kude.

mandag d.. 2llll
tirsd.ag d.24/LL
srrcleg d..29/11
tors.d.ag d,.7.o/1"2

tersdag d,.l7lLz

q) Vi er }rjemme k1, ca. L2.1o

/{*!.r* t r' E 17 re.4" S tr{
#u'o, d* n anJte. r-r-.t :t srsqe-t't- 4
Slofsa7)ic»kst'e-æ l4k 3n *laga.
#yc,'dg n sÅ ci / r:1e * I=c *-s-*o' g Z

K,I*ilt GWlH\ ly\

F
* */*, c{c;r7?ff?€.f(-./'L ÅrQ.r 5Å elø7a(



5rt i. s1.*t 7_ §lnfia :

j{nn fdr rs nes,r ter
læn øi,CIl p g hrrnrl kt.

r r Ii6? i å-*s* eltr-rt *,*æf dri*
d.t9*2a/9

T, fttw

*ri

TBOPSl,{EETi' .END

Løbet med. den særdeles spændende optakt *( se sidste nummer af t'vand-
-postent')- bletr deh,is spoleret.

Vi mød.te på havnen ti}. særdeles normal tid og fik da også snøvlet
-os færdige. Ud gik oet. Yi sku1le Iæse meldingerne på 6 afinærkede koste
i farvand.et, Da der var 0 vind, uåtte vl ror og det havde vi besvær
ined, da vl kun var fire mqnd i båden. (Oet var iicke son når KVIK var
"{ ud.entr), Vi for efter Hajen i Å}o og vi gik ud fra at de gik til
Petersværft, hvorfor vi også gjorde det. Derved. blev 1øbet d.elvis øde-
1agt, - Vi sku1le være gået til Li11eø, hvor skatten altså var,

Vi kom til Petersværft kl. 21roo og 3. tlue efter ltom "Lorsen'f og
irZl. Itotoren v1}le ikke gå på et tidspunkt, d.eraf forsinkel§en.

Vl lagde os ær1ig talt til at sove, idet vi håbede, &t der ikke vil-
le b}:-ve noget natLøb" 0g det gjord.e der hell"er ikke, så nattesøvnen
var delvis rreddet.
søndag d. 2o/9

Da der stadlg ikke rrar nogen vind r sejlede vi all-erede ic}. 7rl5
hjema d. Vr lagde ind tI1 Dens-hytten, hvor vi lavdde vores mldd^agemad,
og k1, 15 rJa var vi hjemuie efter en behagelig tropstur.

Skuder'

5t, Geo"§s*,db
§-p.n§*e..fu--C:!/2 k1okken I startede de tre patruljer i et dødkedeligt

vejr fra havnen. Selve økseløbet foregik'1 C1. Indelukkeskoven og efter
at a1le patruljer var ankomnet, blen der budt velkommen af &rrarlgørene,

å som ved sa.mne le jlighed orlenterede folket on dagens progrs.m. Dette
var følgende: 1" Halvdel-en af patr-uljerne skulle tage på l.øb med det
sa&me. ?. Den anden halvdel blev på stedet og lavede lejrarbejder,

. Efter middag b&ev rollerne så byttet on, §å f,ørste halvdel fik lejr-
arbejder, og anden halvdel kon på Iøb.

Lejrarbejd"erne, som iøvrigt var godt tilrettelagt; gik ud. på at hver
patrui.je efter at have rejst teLt, skuLle lave parlorager og frj.kadel-
ler me6 dertilhørend.e sovs og kartofler, Mens alt dette otod" på, fik
-r:..n udleveeet en strømpe ti1 stopning ea.mt et stykke reb, hvorpå der
skuIle*uån Øie- og en endespleisning.

Løbet, son vi (Havørnen) havd,e efter
rolddag, var mj-ndre heldigt tilrettelagt, idet dets poster 1å alt foo
tæt r og end.videre måtte man før næsten hver poet vente i flere uin.
på at komme igang, Yed posterne krævedes iøvrigt mere praktisk kunnen
end egentllg spejderrrræsslg kunnen.Dette bør efter min nening ændres,
da vi jo nu engang er, hvad man kalder SP§JDE-RE. Som helhed. var opga-
verne vældig opflndsont lavet ned f. eks, reparation af dørIås, lap-
n:-ng af cykel og hjulskiftning på. en bil r - tlt€rl a1}1geve1 - gerne
lidt mere spejcl,ernæsslgt.



§et og sket fortsat.
Efter at de sid.ste patruljer va r færd,ige raed opgaverne, blev vi alLe
atter 1,p6rrr;iet såJril!€r';:r, d,enne gang for at få resultatet at vide. Vincler
af patruljekonkurreneen blev'rdelfinenft , uens I Sjølund blev vinder af

tropskonkurrencen. Herefter kørte vi a}le hjeu, og derved. var årets økse-
løb slut.

Lied søspejderhilsen
)o1***J

'f 7'C; r# s Trt * å*
,1rl.t
Ål

'r, fq lqey
i fP{"". berammet til kl-. 7 hos Muggrr men gnrnriet seerlige omstændigheder blov Thor-

pedo og undertegnede 1o min. forsinket. Da var l(aj . , i gan6 med at fortæl,e om vores ef-
terhånd.en velkendte spejdermangel og om sine forhandliqger med d.ivisionen on køb af Dens-
hytten.

Derefter blev der uddelt sodavand med tilhørend,e basser til alle. f nellemtiden havde
ifugg'r gjort lysbi.lledfremviseren klar inde ved siden af , og der sat-be vi- os og fik genopfri-
sket gamle nrinder ti1 ald<ompagt:ement af bassespisen og sodavandsgurglen. Efter denne hyggli-
ge kiggen-billeder blev mødet hævet og vi skiltee.

med søspejderhllsen

#*o
y*J

f"*i= §#f tkF til ;
L., 'fl r, rnilierrriltl*/

fiå il&e ødrf ,rL
.' ,t/-- ---,//r:rt, frqftr{ * *t{tJa, sikke en tropsrreek-end - ? spejdere - dvs. en leder til hver spejddr - er f,et it<te

s1øjt - jo, neget for s1øjt. Der 6r nurd.er skal ske noget, Vågn op af jerec slunmer og se

at komme i gang i Der må være en gmndrtil at folk går fra tropperlr og jeg roener, at rlet
er eD grtued, som ingen af d.em har sagt, nemlig nød.erne er frrr kedelige. Vi har fra vo-

res side gjort, hvad vi- kunne - lavet Ptr'-møde hver ]4. rtngr.så PF }rurune få noget at arbejde
med. Lavet løb, der var sp&rdende, og 1øb, der var 1ænerige(fattige?). Det er derfor nu, der
skal bygges en trop, og: nu inden det smuldrer helt - gør noget ved patmljemødemre( gen 3er
ikke for at kornme og bede om et råd hos TA'ern6 eI&er jungmrdener rri vil heLlere end gerne
hjælpe jerl- vi started.e ned kapsejl.ads ti1 Denshytten( Å7o, Å+a, itZl). Yi hyggede os indtil kt.to
sarnmen ned Storunsvaler ). Nyboder, soo var kommet på week- end sammen laed os. Ilavørnen hav-
d"e truffet dem på liacamba'en. Vi begynd,te løbet, der var ea. 2o lm. langt, og første levende
post var Nyråd Stationr hvor Gert oU jeg stod.; de kastede med redn:lngereb. Den rræste leven-
de var Udsigten, hvor-de 'poppede'popkor':c efter først at have taldt båI( mad en teard.stik? )
her stod '§ausen' og Ågemand på post. Ågemand fik i øurigt så raange popkorn, at han måtte uå



a''E 'vende incvolrgns- no,lli-e r&nje i Løhet a.f na'iten. llæstB levende 1:ost :::iavde
".arsten og'ihorpe-dor "rer lavluo 6r;ej.',ei:n€ uesnø.rin-€f.;§f€fter var cet i..efi
Ga"'rsen o^-; .+\,3e,,andr.jer i.lavde en ].even-,e lrostp,.*or var det koritegnin6..;en fol-gonde Leve.:de poet sirulle']ert os jeg lrave naf't1 ,e; var op"-;e *)å irull-jerse,
m':n da vi navde et,ået *eroppe i o.rer 5f rir:re, va.r vi crere oø;e end 3.evåndår-eåvi valgte at irø.ne vicJstre o. lagde ea sed-el til s.lejae-nne , on at :i.orts=t-tg .rcie.* at utiføre opsaven.;å iiulsbjerge. oe sidste to iravr:e f:rori,.e'oo oS..ar-sten. /ed den førote skurl,e cier laves ilci nned et,ål og f'l.int, og rr"; <;en si,stestartedes et iøi: tiI hytten 1:å tid. Ja -,;jsL vr,r et godt, rang[ ].øi:( <iet elu.t*
tecxe i"l. 5r45)r og det er her, niån fåi: eorteret, 'tøeådrengun"' fra.'*a-der ik-
d:e korn flerei vår der ikke så r,lange at sor{;ere fra af,; o.ren je13 vil t1ll_acie;:ri6
at sige trr)e+, er '"tforeiraii:,::let at ieor, e ned afnrud r::in. re ena to ,jage før iu'ei;,.liet er at ;øre 6ril ned oc cer nar crugt tre torsdase cs rlle}e Løa.dagen til det-te løb-rrr/i vil. t'il sLtlt rose de.r, ci;r korn, for vi så sie'i ingen sure niner overdet anstrengencle løb.

;jlaclseringen!
" I) Ronnie,'l,aiåxi:lenrik. A)Trepi-a}I3;j,elLing. fjSuderiakner6,idvar

(didc.valif iceret) .

Nu er vi efterhånden komet ind i den vante g€enge

med den nye besætning i folgende ejak : Gebe,&
i,iugi , I{arsten & Thorpedo og endelig de to mi*re
aktive, Johannes & §ugir Efter souuuertogtet gitrr
Erland jo ud r roens iSueser og Boye ryklcede op aom

tropsaseietenter . Vi holdet' voro hyg6elige crøder
hoe b-ugerr o6 har her lavet alle løb , §om tropprn har haft i efteråret .

" Ligeledes har vi haft travlt naed at lave eejlsnore. Vi lrar ikke haft, nogon
decidersde jurtgrnændetdie , roen jeg håher" at dsr bliver no6lo vintorture

. ud j. den lcolde sns, trrvis der ollers kornmer noget. Vores ai.lesarflmens 6o6
gari}le' hyg6elige , højtelekade rrl,odsrt er indnu ikke hevet op, roetr det }cornmer
vel en dag r når hun begynder at fryse .

l,ied jungnnandehilsen g§lgpgq*

l §eksårige Lars Peter nægter at epise, oS mor går til
doktormandon med det lille pus . Læger gør sit bedste for at lokire diveree

delitrratesser i delilwenten , nilen fofgæves. Ti].sidst spørger han fortvivLet:
Ilvad kan du nu allenbedst lide: orm, er svaret. I(liniuoåmun bliven senclt i
byen efter orr:: . Den største bliver taget fra ! Du først spise det halve ,
Iaegqn sl{Eerer ornen over og s1uger sin hatrvdel, Et vræll fra det Li}Ie pus !
Flva'er der nu ? ' .. - Det var min halvde} du tog lt

D q tt Le vEnd e- ] uy\g..o.n.,Åen§.*r.utj{ nnEiåe r :

0e så en lille vits
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HA1''ØRNE11 MtrlnEF' :

I{avø:nen mel d.er, åt 'en stad ig kører
mecl d-en samme garvede besætn1ng, som ef-
ter liilacamba, når lige unc,.tages, dt
Yorpe'do er blevei jungmand, nemlig:

' Bo PA, ilenrilc, i{o1ger,A1f og und.erteg-
ned"e, PF Skud,e. Det gå,r udmær}<et i pa-
lysl jenl mød"erne er rred. at glide fint,
turene er forløbet til-fredsstillende,
måske en lid.t ,eårlig møcleprocenti

Tropsturen til Petersværft gih neget godt, selv om også
vi lavede et par bommerter ved"r. Skatte jagten. Men så fik
vi en Ii1le oprejsning vecl sporløbet, som vl klarede, synes
vi se1v, over al forventning.
Sct. Georgsløbet er v1 ikke selv tilfred.se med - vi ved. ilcke
and.et end den burde være bed.re. Iillykke Delfinen med sejren.
Turen d. 17-18 okt. var præget af dår1igt fremmøde. Kun
ego og Henrik .,.4r ti1 sted"e. Sld.stnævnte f ik vistnok sln
sag for. På 1øbet blev han puttet sammen med to af vore
3 spe jclerkammerater fra Waeamba, Stormsvaler 3 }Tyboder,
tldligere §øheste 1. Nyboder. Her 1øb man det meste af
vejen. Jeg selv løb sammen med Od"dvar og ltlakne, llenholds-
vis }elflnen og Hajen, og tempoet her var ikke helt det
samme .Yi kunde ikite finde posten i den grusgrav, hvor
Torpe'do og Ttlng sku11e sid.de, hvorfor vi løb - undskyld.
slenteede. Tilfredshed. med, 1øbet fra all-e sid.er.
0m mandagen tog vi merl repræsentatlonen fra Nyboder, Snep-
pe, Addax og 3a11e. Fra If KVT var l[uggi, Thorpe'do, Ring
(Kasper ), Holger(Kandt), Henrlk og undertegnede med på
turen. Først roede vi til Kalvehave, hvor vi slog os ned"
på Harrneplad.sen" I{an sov, hvor der var muligheder for det
nogle i jollerne, andre på må og få i havneområd.et"
Der va:' en tæt tåge så tæt, at man ikke kunne skære lgen-
nem den, selv med en af korpset godkend.t kniv,
Næste station var Ulfshale via \Iyord", hvor vl lagde ind i
et par timers tid. Også vores gæster syntes, &t det er err
vældig hyggelig ø,
§å se jlede vi ti:l Ulfshale gennem den morsomme se jlrencle
og slog lejr i en tuja-lund lige op til skoven - smadd,er-
dejligt sted i øvrlgt. Vi- sov selvfølge1ig under åben him-
mel.
Hjemad igenl
Sejled,e fra Ulfshale først på formiddagen og proviantere-
de i Kalvehave, hvor vi nød vor frokost, smurt med mar.-
garine og knofedt og belagt med medister i a-rm-tykkelse"
Fra Kalvehave gik vi, skjult af mørket , ti:]. ?etersværft,
hvorti-l vi arrkcm ca" k]. 2o. i/i fik lov til at være cl-er
og tilmed ti1 at benytte et stk, køkken til ti-lberednlng-
en af flrenuen t-11 9 sultne drengemaver, hvad vil siger tak
for "Efter sØvn roede/se jlede vi hjem i den svag"; opfriskend-e
vind".
furen må være at betegne sorn hyggel-ig. kun var rler ai for
svag vi-nd. und.er hele foi'estillingern. /{.&4r#f l{
Sid.en har vi et par møder, hvo:: blandt lndc'"t''ha.r' lavei et
udmærkct 1øb. (f o:'tsætt.;s )



?AtRUIJINYT (fortsat fra forrige side)

Stad.i-g slø j t med. fremmøcle t .
Det kniber stadlg for åt medlem, der åbenba:t i1:ke
stårr åt når man siger en besked, har man ai:'c;te
efter eller i det mlndste melde afbud l
Bådene er oppe.- Et af årets sørgellgste ø jebl-iklie
de gæve joller 1lgge på land som død.e blo}<skibe"
Vi begiver os snart ud på en 45-km.
E11ers alt ve1 i patruljen.

Søspe jderhilscn ,- ,. * f *.::rrrir\.

DELI']NNN MEI.DER:

let går ikke så godt i Patruljen,
mødeprocenten er for 1iIIe og vi har
lntet fast mødelokale; iaen det kour,ier
vi nok over. Værre er det, at vi er så
få i patruljen. Der nå gØre§ noget og
d.et snart , el1ers er der ikke noget,
der hedd.er "Delfinen" .ti1 foråret. Des-
ud.en nå vl se at få organiseret nogle
ture, så vi kan få et bedre sar;'r;renhold.'

§pejderhilsen

HAIE}I ME].,DER:

Ja, der er io sket' neget siden
sidste "Vandpost'f udkoi;r. For dc't
første er fhv. PF Ove gåe'b ud. l{an
siger, at r.rå1x sxal føLge sin PIr oB
det har 0tto giort' \ri har i ste-
det for fået 2 nYe nrand nemlig
Jørgen tse}1ing og Jan l1einholdt.
De ha.r begge taget BØspcijderPrø-
ven og snuset lrdt til IIkl. prø-
VER.

D. L7- 18 oXtober var cler tropsweek-end til Pe'Lersværft,
l,ien jeg var desværrc ikke;Jed. Det var urit ko,-ipas iilidler-
tid. Siden har jeg ikke set d'et'ål l''tærkellgt,hva' I

§å vidt jeg ved, holdt natløbct ud ti] kl. 6. lel er jo
oåsa goei Ior bennusklernc. .Oet får nig lil at tænke -på,
åT iuta[ne og tse]ling ha,r taget 45 kr;. plad,en - SiSer ciel
Plakne og jeg er begyndt at tænke pa duelighed.s"celr,. uiel1-l

oi, clet bliver ti] noget er jo en andun side af s3gen"
sønd.ag d,. I nov. trak vi barie op, 0,.i efte filiddag;;ll kØrte
vi .roi"s r:iateriale ud. hos r,.,ig. "Tilfældigvisrr ko; vi for-
bi et lshus og siden cla har det været s&at ired" ptngene'
Hov, nu g1.ntå jeg forresten at fortæIl,,, at vr har flyt*
tet patr[t3e,,;øoåråe ti] or,r torsdagen k1' 1B3o' v: har
tænki på a[ lave en patru]ieweek-end d. 22- 2i og ,,,å.ske

også i-ii:ncl"agen ueci. Dålfinen vi1 vist have lov ti1 at tage

.^tu d .
Nå; uc'n ieg tror ikke at dcr er uere at skrive o-' r'l'\'T;{ &*i".ff

for-
§ig d.er-

at se
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?ATRUIJINYT (fortsat fra forrige side)

Stad.ig s1ø jt med. fremmøclet.
Det kniber stadig for åt medlem, der åbenba:t i1:ke
stårr åt når man siger en besked, har man ai:'c;te
efter eller i det ulndste melde afbud !
Bådene er oppe.* Et af årets sørgellgste ø jebl-i-}<.Lie
de gæve joller ligge på land som død.e bloirskibe"
Vi begiver os snart ud på en 45-krn.
Ellers alt ve1 i patruljen.

Søspe jderhilscn ,, t. _ tsi... .r.;.
., ' q/t;';? r'ir

DELI'INNN MELDER:

net går ikke så godt i Patruljen,
mødeprocenten er for 1i}le og vi har
lntet fast mødelokale; iaen det koulier
vi nok over. Værre er det, at vi er så
få i patruljen. Der nå gØre§ noget og
d.et snart , el1ers er d.er ikke noget,
der hedder "Delfinen" .til foråret. Des-
ud.en nå vi- se at få organiseret nogle
ture, så vi kan få et bedre sara"renhold'

§pe j derhil sen

HAIE}I },{E],DER:

Ja, der er io sket' i.ieget slden
sidste "Vandpost'f udkoi:r. For dc't
første er fhv. PF Ove gåeb ud. l{an
siger, at r-råo sxal føLge sin PPr oB
det har Otto giort. \ri har i ste-
det for fået 2 nYe nrand nemlig
Jørgen tse}1ing og Jan Reinholdt.
De ha.,c begge taget BØspcjjderprø-
vcn og snuset lrdt til IIkl. prø-
VER.

D. L7- 18 oXtober var cler tropsweek-end til Pei;ersværft,
rlien jeg var desværrc ikke ,-ed. Det vli.r urit ko,-ipas iilidler-
tid. Siden har jeg rkke set det'ål i''iærke11gt,hva' I

§å vidt jeg ved, holdt natløbet ud ti] kl. 6. t-tet er jo
oå"a go6i Ior bennusklc-rnc. .Det får nig lil at tænke -på,
aT Ma[ne og tse]ling ha,r taget 45 kl;. plad,en - Siger del
Makne og jeg er begyndt at tænke pa duelighed.s"ceg,. riiel-l,

oi, clet bl1ver til noget er jo en andcn si<1e af s3gen"
sønd.ag d,. I nov. trak vi barie op, 01 eftefiliddag;;n i(Ørte
,i .roi"u r:iateriale ud. hos r,.,ig. "Tilfældigvisrr ko; vi for-
bi et lshus og siden rla har det været s&at ired ptn3ene'
Hov, nu gl-ntå jeg forresten at fortæIl,', at vr har flyt*
tet patrutjei;øoåråe til or,-r torsdagen k1. 183o. vr har
tænki p* *[ lave en patru]ieweek-end d. 22- 2i og ,,,å.ske

også riirnctagen ueri. Då1f1nen vi1 vist have lov ti1 at tage

i]id.
Na, ucn ieg tror ikke at der er uere at skrive o-' ri'\';;{ &*i"'ff

for*
§ig d.er-

at se

-t'8. -.n/ t
i/-.i' -r' y'

_j' .{

.a -.ta,i -s" 
--,?t -**4i/

&


