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!'VAiI|;DOSl'flid", tropsblaci for II Kong \io]-ners sø-irop

Vord.lngborg
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§KiÆ§åI3-Hl{
I-ier c::'oicv .b il-r-: rt..i r.-;rrrie'-l -;.',_C.e:n sidsye Vandpost. Itruer der kun den kolde vin-

tervii:.d og r:ogi-e få hæse måger dertrde.Io::uden selvfølgelig de,,rigtige skive.r'

For søspejd-eren varslei 'cåclopnalingen en total- ænCring af hans virksomhedrbåden

som fø:: r'ar h:;:ls alt-ld J-1-;'1ige kanmera'c ligger nu pludselig tungt på havneplad-

sen i en passiv vi:';e::ctos.,|æi:l<et ai',sne ligger iire jol1er og griner tomt mod det

kolde siormiul-de vej::.
Sne, de-L rene -;øi:re vandrer e-i hvj-dt stof ,som

nen er vel overståe-i;.1{an bruger <1ei
falder nedrnår julereg-

fortrinsvis ti-l snebol-de og tiJ- at rydde"
knid,lertid har -;ejrguderne i denne om.-
gang set et par nåureder galt på kaLen-
deren og rent ud sagt overv-æld.et os med
snerså vi ikke anerrhvacl vi skal- stille
op rned det,og så lader vi det da !-igge.,
Men bruges skaf det,l Der ligger utalli.-
ge mulighed"er gernt de:'ude rnår bare rnan

,'l. r)-^- h,li,.,i+

forstår at udny'cte derorså på r.red vanten
og halstørkIædetrrusk op i-patruljen ': t t"
Det er ikke kun i sejl sæsonenrder skal \*>-'-jl -

være aktiviietrvinterCrrale lader wi båcle '-:-f:'--'"" '-.

og bjørne om,KanCe-b lade sig gøre a'i &

i
I

fremskaffe sli ti1 alle mand kan man snart lave en god" tur,Ell-er en week-endtur
- ha:: DIN patrulj,., nogensinde prøvet at sove i snehvtte.l(a-n I overhovedet

bygge en? D:rr er sne,-oL.Sporjagt i sneen er en overordentlig morsom baskdti-
gelserog så er dei eadda nemt. Fr.'rresten behøvei'man jo ikke være en hel patrul-
je.Ene elfer 2-3 styrJ;er sammen har man oftest meget mere ud af naturenrend. når
man er i flok,Land eriil ai; gå og Iøbe pårikke bare nogetrman kigger på fra bå-
dens tofter eg evt. sover på om natten,I

De-b er"helt u-l::oligtrhvad. sådem an vinter kan bruges til.Man sku11e jo gerne h

irolde pr.akbisl:e f'.erciigheder ved l:.lge og ioruden d.et lære noget nytrtage mærker,

de sryr pærre ucl ,cg så får" ran lært noge':"Var det ikke noge-b med mindst en båds-

roandssnor pr patt'u1je,

it
li'rott

t-- I
l') .r, ,+ * '^
i lte4l t,v,nf,4---
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t5/ 8. 65TROP?ENS FØDSETSDAG

?
Vi startede kl. L4. Det tog ca" 2 tinoer at kryose d.erud.

Derefter var der en }ille højtidells3hed. Tuck talte om trop-
pens hlstorie. Deriblandt var der"Sydpolsekspeditionen'r.
Derefter uddellng af sø1vbæltet. Sølvbæ1tet fik 0ddr.ar. Så
afi"agde Jønsefader, Milri, Bo J og jeg spejderløftet. Derefter
foræ]d.resejltur, Næste punkt var "hajjagtrr og "ballonJagt'f .
Vl vandt ( selvfølgelig), Derefter roede vi hjem. Puha.
Hjeunie k1. 21. efter en dejlig dag. Med spejderhilsen

Pou1. Havørnen.

TROPSWEEK-END

junginænd i en tine, g1k vl t1l køjs.
SøNDAG. Vl stod op kI.8oo da teltet var fuldt af vand.-l
Regnen strønmede nedrmen vl fik datændt bål og begyndte
at lave uorgenmad og da vi var færdige med detrbegynd.te
vi at lave nlddagsnad(typisk for søspejdere)Da vi havd.e
spistrpal<ked.e vi og glk til bådenerson vi stuvede og
ved 1J-tiden lettede vi.Der var god vlnd og vi var hjernrle
i Vordingborg kI 15.oo. PF Makne . Havørnen

TROPSMØDE 7 SE?TEIVIBER 65
Vi startede 'på PM kl. 19.oo.Da vi havde sunget tropssanSeor
fortalte Muggi noget on tovværk.tsagefter skulle vi løse nogle
opgaverrson vl kørte hjem hos 0ddvar og ordnederDet var temne-
lig svært at 1æserhvad. der stod på sedlen'men nogle opgaver flk
vl da }øst"Da vi kon ned på 3M igen,skulle vl til at træd.e df ,
nen ikke patruljeførerne for cle skulle have iaøde bagefter.

Kje1d. Delfj.nen.

ti1 Gåbense

LelosEr*
t-ol{

?*t6't,o'A .

28 - 29/ 8. 65

Vi nødtes på Havnen kl. 14.oo
d.v.s. kun ego og Poul kom. De
andre havde meldt afbudl Vi fik
Jens E. med i 42, og ved 15-ti-
den ankom vi t1l Gåbense. Efter
at have gjort bådeorden gik vi
til overnatningsstedet og begynd-
te at lave lejr. Ved ellevetiden
blev vi sendt på natløb og vi
fandt også alle posterne, og da
vi alle var sarnlet i lejren, hav-
de vi lejrbå} og underholdnlng

siddet og moret os ove'r de gæve



Sct. GeorgsJ.Øbet. Søndag. d" 12 §epterebex..

{* rnrøc,te på havnen kl. 8, for v1 slcul}e være på ruiaterrænnet
kl. 8", Så b1ev der stillet opr og lcong Yald.er:ar kom ridender og

* vl skulle fal-d.e på lcnæ for ham. Vi havd"e ho1d.20 og sl<ul-Ie starte\d på post_I : besynderligt. Der flic vi en is og slculle besvare nogle
spørgspål (hvor gammel er storstrømsbroen, hvad er der i rådhuset

. o.s,v.) Derefter skulle vi tl1 post 2. Det var ved Ingemannsvejr ogyi skutle besvare nogle spørgsmål om Ingemann. Så slculle vi- finile
10 forskellige planter. Yed. pos! 3, som var ved Gold.schmidtsvej,
skulle vi besvare nogle spørgsmål om Gold,schmidtr oB så slrulle vi
strllcke. Post 4 var ved. Trælasten, Der slculle vi lave en slcetch,
hvor ordet nej forekom 10 gange" Derfra t1l Chr. ldinthersvej" hvor
vi skulle besvare nogle spørgsmål om Chr. Yfinther og lave en teg-
nlng med en fjer. Så-sirul-le vi rend.e til Årsleffsgad.e, hvor vi slcul-
le besvare spgrgsmåI om Årsleff. Så slculle vi lugte til 20 forslcel-
li-ge ting. Derefter slrulle vi til Chr. Richard.tsvej, hvor vi slruLle
besvare nogle sp6rgsmå1 orn Chr. Richard.t. Så sirul-l-e'vi måle hvor
mange meter Grundtvigsalle 6 var, Vl skulLe besvare nogle spørgs-
mål om Grundtvig og sige 6 salmer. Derefter skulle vi til brandsta-
tionenrhvor vi slrul-le besvare uogle
spørgsmål om Absalon, og så lærte vl
mund"-til-næsemetoclen, Derefter slruL-
le v1 til- Valderlars torvo hvor vi
sku11e fæIde et træ og besvare nog-
le spørgsmål om d.e 3 Yald"emarrer og
prins Jårgen. Så slculle vi lave et
åmyirke og-spi11e på g1as. Så skulle
vi rende til Sydsjællands l(orn,
hvor vi skulle ve3'e patruljen. Der-
efter gik turen til- Riddergad"e, 

^hvor vi slEulle f øLe nogle lcrob. Så
slculle vl til- Snelcl<en, hvor vi skul-
le blnde nogl-e knob. 0g end.el5.g
skull-e vi op på rulnerne, hvor v1
skulle bi:tde en stol- med haqrt beu
i forskellig højde. Kl-. 17"'var der
præmieuddeJ-iug og afslutning.

Dette er
ikke en

ka:"i.Ica:irr:
af Kong

Valde-
mår, flei]

blot et
forsøg

på en
tegning af

se&ine

:..=r$=§eær--.

T{AJEN.

/f'T7'{ øH?/f
Tuch hadde længe haft stillet en stroppetur i sigte for os iung*

*ænå, men førs-b åu kunne det 1ad,e slg gøre" Vi nødtes kl-' lÅ"ilo
ved havnen med vor vanlige^præcision. Følgende s jak de.ltog:
Å;å'"[h;;;"iååt rcå""t;;-; ]'1:* \rep/ Eeo I Å:g:.Muggi/ Geb6"
Mens Kaj og Tueh sejlede i LO'sen" Første nelding iød, at vi 9ku1"
iå eå tif S[rtsø og iiske efter torsk, Det gik ret stærktn da d'et
Ul*Et" 4-6. Iet er-vel overflødigt at bemærke, at v1 intet fanged"e,'
Derefter fj.k vi ordre på at 1ægg- bådene ved" en Irlle bugt q frr
§or"tsø og sØge nærmestå skov. Vi fik lagt jgllerne nogenlunde or-
åååir1si"oe; Hrog iå afsted ti1 skoven. Vi r'råtte on lov under vejs'
men da"og=å clet gik i orden, slog vi lejr st::aks., L{aden bestocl af

(Fortsættes )



( fortsat )
de torsk, vi skul]e have fangetr o8 kartofler. (.Vt fik-dog ud-
leveret ,iorsk, solri vi plankede eftår fattig erme). On aftenen
huggede vi os og på et tidspunkt glk nogle af os ned for at se
til-bådene, rnen-kunne intetse til de to af dem på grund. af
mørket, Llo var næs{en s1æbt på land. Det b1æste og det regned,e
så vl gik snart ti1 ro.
§gNDåq.i-
yi skulle have været klar tl1 at sejle kl. 6,3o' r,Ien blev enlge
om det for os aere passende tidspunkt k1.8.oo . Det b1æste
mindst 7 1111. Vi skulle sejle forbi Stubbekøblng, und.er Bo8?-
dæmningen og herfra syd ori tærø t11 Dehnshytten. Den fik alt
hvad. d6n kunne tygge for en lænser. Da skete det for Trep^og
jeå ret uheldige--åt vl nistede en åre. Under et fgrsøg.på ?tiå"fat i den i[en blev vi bordfytdt fuldstændigt. Når vi holdt
fast på greiet så gogt vi-kunne, pillede storen ned. 9S sejlede
ind nåd Eogå,s kysi -for fokken, la vi havde fået jo]len på
grund, 1ænsedu vi den og var-nogenlunde klar ti1 at sejle vide-
i", d.a vi blev hentet af en 1ille kutter r _dg, s1æbte os hen
tii Bogø-dæmningen. Her lagde.vi masten og blev slæbt igennern.
Yi satle rig og-sej1 og gik vldere. Iet blæste stadig rlge-^
liet oA aa vi havde krydset ved Tærø et par tiner, blev også
hl6 toiafyfat lige før vending. Så samledes vi og Iroldt t+g-
siagnlng. Det blev her besterirt, åt vi blev nødt til at sejle
tll-Kalvehave for en fok og 1ægge joLlerne her. Vi havde jo
oåug været våde i 5-6 timei, så d.et var nok ret fornuftigt.
I-Kalvehave telefonered,e vi hjem og blev hentet hurtigt. I,orsen
sXutle have gået genneul Sortsø Gab, men der yar.for neget s?,
så den 1å nu*i StutUei<øbing havn. Ved. sgrjderhytten skulLe vl
have ordnet levende kyllinger, nen vi l-od fru Christensen om

det, så 1 stedet var vi alle oppe hos TF tik nriddag. En værdlg

Skude, JM.
afslutnlng På en barsk tur-

l riirf E-H i

Vi startede ca. kl.

(r ;§ å*"p

ind., ford.i d.er var så meget strørn
inde ved havnen, at vi blev drevet
over rnod. bolværket r nren vl kon altså
1nd. ner skrev vi raPPort og sPiste
mad.

8r3o. Vi skulle run{t oq MadenedØ. Vi-"-r*, 4 både, Å21rf.To,Åll ,L42. os,a1-t-
så var nær ved at siøde På grund
ved Tre11-egrunden. Men vi klarede
d.en. Så skulle vi under Storstrøms-
broenr o8 det gik 1et. Yi havde d'et
sjovt undervejs.Tsær var detrrsjovttr
at skrive rapport hver halve tlme.
Vi var efterhånden kornlret til Ben-
zlnharmen. vi i Å11 korn desværre sidst

fiø'fi-?fr/{ /*1Y85,

Så sejlede vi videre og sku1le genneu Madsned§undbroen' Yi
*ati"-krængu båden for'-at konne igennea" Så lagde vl bådene
til- bolværket i sydhavnen. vi gik*op i_siloen og skulle måle
irvor langt aer vår ti1 forskellige åteder. Da vi havd'e giort
det, sejlede vi hjem. (fra søhestens dagbogr/Yagn)



Tropsmøde d. 5/lo
Tropsrnød et started e kl. 19.oo. \ri sang et par sange først

og d.erefter begyndte roødet. Da k}.
var 19.3o kon vi udenfor og §iket par opgaver still-et, V1 skulle
op til Karl 01sen, der stod Thor-
peclo og sagde, vi skulle finde ud
af fra hvilke lande varerne kon fra,
der var 1 vinrluet. Deref ter skulle
vl tilbage til havnen ef*6r vores
cykler. Derefter kørte vi op til-
Muggi og så lysb111eder, der fi-k
vi en sodavand ind,en vi kørte hjen.
(fra Halens dagbog/ Bo)

W WFutsF#* ,§FæF*,*
@vløæW'PPIPæ

Z* - z{/rø
Vi mødte på harrnen k1 . 7 .55.vl skulle nedbringe madpakke ti1

eftermiddag. Hver minut, nan kom forsent, nlstede roan et point..
Vi skulle på skatte jagt uden fø::er( jungr:rænd og tropsasslstenter).
Vi var sarurlen ned Delfinen og Søhesten og Havørnen. Vi fik skat*
ten ved l-ist. Delfinen sejlede ind, til 'rHvid Ballonrr efter skat-
ten, nens vi holdt de and.re væk. Derefter sejlede vi tt1 Farø,
hvor vl skulle 11gge j- telt. Vi ankom k1. 12.oo . Ved en 1ill-e
rende sejlede vi 1nc1, så vi kunne komme tørskoet i land. Ke1d,
Bo, 01e og jeg var oppe på gården for at spØrger ofl vi nåtte
ligge der. 0r: efterrnid.dagen tog vi ud ti1 nogle skrænter . Pa-
truljeførerne kravlede op og så skulle vi stcrme dem. Det gik
så godt for os. Vi gik hjem ved 17.co tid.enrfor at lave aftenss
mad" Vi skulle have spaghetti og fars.OLl aftenen sagde pf,-er-
ri€r at vl skul1e renCe ua ti1 og slå morsetegn på den, men da
vi var rend.t holdt de os tilbager o8 da v1 kom havde de gept
sig ude i roemark. Kl . 2o,3o gik vi i §eng. Kl . 2L.1o kom-to pi-
ge; oppe fra gården og spurgte r ofl vi vill--e_ op og kaffe på__går-
den. låt v1lfe und.togen ?ou1 og Ileif, §on blev i poserps. Vi
kom 2L.3o og gik i seng for and.en gang.
Fred"ag: -Vi stoå op k1. c&.8.oo. Bådene 1å ikke særlig godt, fordi d"et

var blevet lawandet, rnen vi fik dem ud ved 9.3o tiden. Yi_spi-
ste norgemad, da vi var oPr og derefter . Og derefter sejlede
nod spejderhytten, hvor vi kom ved l2,ro tiden, d.a vi kon 1
land lavede vi skipperlapskovs" Da vi havcle spist roede vl

hjenefter.Vi roede på hele turen
båd.e torsdag og fredag.
\r1 kon i harrn kl. 16. oo .

( f ra Haiens d,agbog/ Mini )



ikke mindsr Som[ei'togteb, h\.or nan6g,af C.e nye speid"Ig fik deres
ifOAal" Derefier røb ?F''er uC til- båciene, og d?'uT jolle manglede

stand.er, fj-t( oåua-:-å"ån på q1-ret signal strøget. s-in. stander" Vi
b1e.r ;ciierne""*r*ter J-all oB 1øst grej sa^urlet til hJamførelse'
Så skittes vi uden and:-e g}"ilt" sager end Nørskov-Lauritsens hund -

sønd.ag nødtes vi så atter for at givg gqt sid.ste nap med' bådene
før vi-n,tere/l. rqåo- and-re ord" skalle vi hirre bådene på land. Det
klareåes med Utå"=.tt pe 2 t:-mer, oB der 1å de både som retteligt
hørte hjemne t.rcl-e på dit illr'oe vano foran FM. på havnepladsen,

l-iggend,esrkkertbeskyttetforvinierenssneoSr.s.

ft #c fst§'p{.enz. novemberLtrlJl

,i l# i[ rQ E? 1Å YG i\] IÅ/6:

-r_ \- -i , (.{
I r\' (j-..tJ,,,--

?*'o- :
t.t I,\=-

I *;r*\,,
--,-*''! I i

**-Vi 
møcl;es s,om sæcivanlig på ]ravnen kl. I5.oo og holdt først en

1:-ile }iøjiicelighed, irvc: ! lz; mind.ed.es sommerens blæst og sol,

genforta}tejmMuggiogje.somd.uelighed.tegnsprogrammethver
tlrsdag cg torsO"gl"aufte- f6rskellige duelighedstegn rg mærker

ud_ og foi.,,alte nvåm d.er havd.e fået ie jlsnt re. Så sang vi- en

sangr oB cez'næst fik patruljerne !11 åpg3ve at lave en brødrister

af udle.reret "tåriraa, 
tænaå åt rirr" uår og riste el stykke

franskbrød derorrer. påt klareo'es godi af alte patruljerne'
Vi havde købt parafln. og "Eg9 

får"at q?l1uljerr''e deraf kunne

larre et l-ys lrvår ti-l brug -r3å ttopsrmåerte'De blev vældlg gode

ogerihver'tfa}d.såstoreald'eletkanvarehe}evintersæ-
sonen. Klokken nærmede si-g afslutnings:id, så vi afsluttede
*åa"t på sæd'vanlig vis og gile hvei' trl sit'

\f
i/i hold-t dette trcpsmøde i PI'{" kr ' 19"00-21"00' Efter ind'1ed'nin-

+
-å^^^

i/n T.u,.jt t .t - !: ,.r,t'r.t\.."t- \ -'.i , '-/_-,,.
- r.nu' \*. I '- 'Fr _
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rA§n§§KO'rMANps ruBrygR rÅG I 9 5 ?t; - l,r o lr*.
\ri mød.tes a1l-e l.22 skovnænd fra hele landet på Grønnegades
kaserne I Næstved. ",nsdag morgen kL. 7.2O, r,ren opholdet her
varede kort; 4l':'rrFB€r ventede på at bringe os t1l hovedkvar*
teret tr'ort Kingston for The Roy-l Canad.lan Mour:.ted Police ved
Hol-1øse lføl-l-egård .

Ankorirmet hertil
det ovennævnte
le føre os vidt

bl-ev vi indlerrnet son hjælpenandskab for
berønte korps i de rræste f1re dager sor$ vil-
ortkring og bringe nange opleveLser for os.

Fort.'F-r

,*. å L.

i'. !

I{udson Bay Co" son ogqå er rant el1er rettere var rant hårdt
af sitr-rati.onen, har fåtaget sig l"everaneen af forplejning
til- heLe hjæ1-pemand.skabet i.Sennen dens handel-sstatloner i
distriktetl Dårfor f1k vi nu besked på at incltage r'rorgennål-
tid og bagef'he1 pakke proviant og nød-ratloner ned 1 vore
paksække.

Vi, son var på hol,d l- f orblev ved Kingston, me]ts de 1

andre hond blev bragt ti1
udgangs,punkterne for eta-
perne, statloneret rundt
ån Tystrup- tsavelsesøerne'
Vi begyndte rted, at deltage
i opfdielsen af tre bjæI--
kehytter, de såkaldte halv-
åbne fonahawkshelters
d.ernæst skulle vi opnå1e
et stykke Larrd. og tiLslut byggede v1 e]1

§-lvers rivende strønme. ALt dette var en

vi blev send.t afsted 1 kanoer op ad l{ackenzie Rivers stllle
strøm., senere ved Borderville , hvor_ vi provi-antered.e , f or-
1oa ni kanoerne for at fortsætte til fod"s. ].ri nåede Narrow-
bridge præcls, hvor vl nodtog en telegrafrirelding; videre gik
vi får p:.uAsetig at stå f-oran en uiSennentrælgeli8 sur:p med

r,ras=*i if slv oE vand. i bælgragende nørke. {Sennem- kom v1
A;-;å-en eller ånd.en nåde, oE det end,da son fårste holdt ud

;å ån oA*", hvor en båd br.rrde have ventet- på.op for at færge
os over. Den kom dog og efter en del vansk-elighe_der- korn vi
over på den anden sLd"e-l nogenlunde god i:ehold" Vi blev
selvfø1ge1ig sat i land et sådant sted så vl netop ikke kunne
se en inderatråii*"puuu, hvor vi altså skul-le have været, s;å.
;i iortsatte ti1 fårste overnatnlugsste'cl Fort logan, hvor vi
tæn.dte bål ved hiælp af iklborr o8,t1lberedte vores r,tad':
p}ankede sild og kartofler. fortsættes 1 næste nr.

t{owKEY- bRobro over },taekenzie
slags foropgaver.

, .::-- "

.' Jn Thorped o



\-'{rsF \L*. r

I-*".,- J
{*,

I

h -r,Irv-i i-j? -l qrI
L- i $i i.l*-r \ ittx,"l

T'F Kaj
1[A Fuse{:

!å Åaga, -"-

flA Bcye

Jr,r Gert

'.Im. §lcude

,Im trhr.s'te*
Jra §renl

,f,ra l4uggi*

.kr Slorpedo

4U. XO

1A TE
it-l- a J-iJ.

(!z'! R.'\

-[-!1o Åu

i?9. eo

20]_.}-CI

LO3"15

å95.55
152."OO

L5?,,.eO

DEtrFXNEhI:

trF Oddvar

PA BeJ-Xi.ng

,Ieng, E.

KeLd,

X{ans i'i..

HANEIiI:;

PF Bent, ItrP

O.td3p

I'{ird
Bo J"

422 "60
.[5g."35

l4&.05,
Iga-" n5

Lo"2å

l_7,8 " L5

126." l!0

I-lL3 
" 
A5

?2.35

[]Å,VØRNEI{:

PF Ma}<ne

F tr-einraing

Mi-c,ael.

i{urt
Poul

SØitlLSTtrIrl:

trF tr{o}'ger

,Iø-rgen

Leif
Vagn

Irane

§ØFIGERNE:

trFl lvla::ianse R.

Marianne .I .

i{ernne

Ja.ne

Åne-tte

]"98.25

87.45
7,*,L5

r." 45

OO. cl§

LIå.OO

64.25
lo4.oo
90"55

9.20

55.55
48" 55

46.45
oå6llc

'O 
IR

{i} r,',iu q/.-.';
4

.., ii;^ l.; t., /t. - l

t'i''.J t'! ' Irt

SAMLES' ITIViEIIAL FOR IIEI,E TROFFEN, :

AAT2Iiraer

ti
*'' 

":.1,t.,1,. n^ *.,..*i -t
t+
!-: <.|n ,,-.{ 5 **-{

I

-i

'iJ il ! , O*T^ v'.'''tf'll-q

g

-;t-
'1,;Å-'tJ



ILRT 3 DI)fdL^ I\,7l.ti
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Jens rtrl itr , tr(je}d, Oldyr..
2 Knuder - ,Ir:. Trel:, I-tr-F, I,lalrne.
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V:i. trrav' f'ået, 5 nye- spe.jdere. Ilans-[denrih Friis-Federsee-l, som er korrrnet

i- De1f'!-nen, Iars ltrygårci, som er kornr:iet i Solr.esten og Kunt Christensen,
so6l er kocu:et i. I{avornen.

n ønskes hermecl vetrkoramen rned håb om, at X vitr komne t,il- at befi-nde
jer godt, her i- ntr Kong Volnaers Sø-5'rop.
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TROPSPROGRAIVI:

IXO1r.
27-28/:1 fropsweek-end (fra kl. 15.oo til.k}.L5.oo)

(irl niøaes ved Færgegårdsve j 9o)

2/L2 Tropsrnød e
Ll-" -T-Z/LZ - Tropsweek-end
2o/lz Julenøde (kl. 19-. go )

!{ver patrulje nedbringer et lille pl"r"tet
juletræ 
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Delfinen melder:

Alt vel - næsten d"a. Vi har fået en
ny mand i patruljen ved navn Hans-Hen-
rik. Keld og Jens-Erlk er lige ved at
være færdige med" II.-k1.-prøven. Den
sidste tur med" båd.ene var en l-il1e ro-
tur til "Hvid Ba11on'r og d.erfra til
Tayø, hvor vi overnattede i telt. En
halv time efter at vi var gået i po-
serne, blev vi inviteret op t1l kaffe

på gården, Vi stormed,e derop og viste aI vores beskedenheQ.rselv fa-
stenanden hp holdt sig ikke tilbage, han snuppede det sid.ste the,
sgmjeg, sku11e have haft. ,I efterårsferien var pf Makne og pf mig
på en tur, Vi startede 1ørdag og koro l d.ybfrossen tilstand til Ka1-
vehave, hvor vi overnattede i båt1en og derfra ti1 Stege. Da vl man-
dag aften nåede Kastanlegård"en glk vi ti1 køjs. Tlrsdag morgen glk
vi hver til sit og skulle leve prlnltivt, clet resultered.e i at vi
ikke fik noget at spise, før vt kom hjern onsdag eftermiddag, hvor
vi var eodt sultne.e- - - - B4 er'v' meå søspe jderhilsen

o3å,-*
hevørnen rnelder:

Ja, nu er det snart 1ænge siden d.er
sidst er skrevet p.nyt, og der er jo
sket en ha1 deL sid.en. Yi er nu 5 mand
i patruljen, da vi lige har fået en ny
mand., som heilder Kurt. Han er gået
lgang med speJd"erprøvenr og Flemmi-ng,
Mic. og Poul har taget en hel de1 11.-k1.
prøven, Vi har haft et par }øb ti1 pa -
truljemøderne, og vl arbejder også lidt
med morser- det er om at holde det ved

nned" søspe jderhilsen

lige. Yj. har også prøvet at skiftes til at hold.e patruljemøderne,
rnen det er nu bed.st at hold.e den et bestemt stedr oB det foregår hos
und"ertegnede. d. 6-7/lL skal vi på week-end til Dehns-hytten pr.
kærre. Vi overnatter i telt, som de barske fyre vi erl Jeg har også
meldt mig ti1 første-hjælps-kursusrså vi kan Iære nogle forbindinger,
for det står ret s1øjt til med det.Så er der vlst ikke mere at skri-
ve i denne omgaag. Alt ve1 ombordl

§.
* f{o L'r{,

P.F.


