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I0" ;rrgang 1956 Feb-nrs-apr 
" -naj

"VÅI'II'OSTErd"
?ropsblad fcr fI I'long r,161*eril Sø*Tr"op, Vor:riing-org

i'ti,.1s B. Skude, Drosscivej 5 tlf l_578

-!l:-l!:l!9tr -S3!::ii:lqygi - 29:. -!1I-19I9

i-j' Det gå-r jo egentligt fint i broppcilr'her arbejdcs godt og C.er har værct' cfl"
er en meget J-ivlrg aktivi'bct i alie patrr-rljernc, så jeg'oror jeg strygcr.
de sæC.vanligc bevingede venalng:': c; '-iiskr;r op ned noglc forhJLbentligt
tankevæl;l<end-e, flaCpanCeclc i;istoricr - nogle ned poin'cc, saft, kraft, vid,
intelligens, ovcrraslielsei", spærriing og handi.ing.

S-:ÅD]IIiASSE-T
Gastons vcgrr var ikl'e negct bevencrt"
Dc ancire vædd.eløbskfrcrc var i irvcrt fa1 11 rørcnde er:ja"G om, at oet -/ar en
værre smadrekassc. 0g det kunnc da ]re1]er ik1;e nægtes, at al-1e de Øvtigc
vogrre i 1øtet ncd unCtagelse af Gastons var finansieret af store automobil-
fabril<ker cg hver fol sig repræsentercCe en forlue! Ilvordan s,r.;ul]e en hjcm-
mebygget racervogn havc den ri:rges'ce chancc nod sådan en ovenragt?

I'len Gaston vidste, at Ccr krævedes andet ogllere end penge, i:iatcr.iel og
neiraniske finesser for at vinde ct bilva:ddelØb" lci uenneskcligc moment
spillede også en ro11e " Egensliabcr som udholdenire d, mod, dlrnnekraft, 6ode
ncrver og cvnen til at tage cn cirancc i det rette @jeblih kunne sinpclthcn
være afgØrende for, om det blev scjr elier ncclerlag" 0g irvad" det angik, var
Gaston den bedste :nand på bancn! _, *-f*"*

Da startf lage t ble v sæni:;et , trådie I ==---=*=j:*_=*::I|..i.: =-:,;;, -,a:=::-

Gaston sin sp"ådo, i bund, cg un.tcr ' '::*3=::.:"':7-
hclc føbct slap hi:r ikkc g:spcd.alcn å- ,
så mcgct soi'r ct sckund" Roli;t o; 1--,1 t;:,:t-$,lll.--- ! ---:;...i.---. 

{

l;o1c]'uloi1i3t tlr 5Jncdc han af stcd, o: r,;I':::-=--'ii; t --:^\r' '+,":=-I'.li'
frygtlBs kænpede han mcd d"ct ene raccr-viciunder c,ftcr det and.et on dcn bcd
ste placcring. Gaston tog chanccr, soni ingen af l<onkur"rcntcrnc vill-c have
vovct at tage, og han hold.i scjt og st"erJigt sit ienpo hcle lØbet ig;ennsm,
indtil han brØ1ed-c over nåI1injen som nuiirner s-jok.

For Gastors vogit var ikkc meget bevendt"

Den siCstc sølvCoLlar
rB__
, l'i !-:

,eII §fu5!U stil-vLlu-Ll-dr'. '{-::}f' - 1i

Franlcs ægteskab r.. if,.--fi;t-;a;æt ,1eT sidste p"" år, og en dag fii; han
den rd6 i:"t invitcrc sin i<on: på en slags bryllupsrejsc nunuer 2 i håb on,
at det raåslie kunne rctte lidt op på sagernc" De r"cjste til Las Vegas midt
i dcn romeintiskc:-cr;'de-irlicn, blev.rist op i lotellr,ts fuksus-suite, og
mens h.ans kone pakirede liuffcrterne ud, gik trrarrrk ned for" at få cn nundfuld
frisk luft. IJans nysgerrighed drcv harn hern til et af de store casinoer, hvor
han gav sig til at si;ille på rouletl,en" llan blcv vildb grcbet af spillet,
og inclen han viCste e't ord af clet havdc ha:r simpclthon tabt hcl-e sin formuc.

Da han Cyi-,t C,eprj,nerei var på vej ud af lolcalet i;ied l<r-tn 6n cncstc sølv-
,1o1lar tilbage, fi-1,; ]ran Øje på en af drssc) en.arniede djævle, hvor man mcd et
indliast på cn clollar liunnc vinde en puljc på hel-e 50CO ciol-la"rs, hvis de tre
ri-gtigc synboicr korl til a"t s'uå ud for hinand,en" Ict svar"ede omtrent til

Trop srådsformand:
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det br;1øb, han havclc tabt. l,ried ]i-dt hcld," ". fortsættes -
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Skibssidcn iortsat:
I,ied sl<ælvcncle hænc',cr put-bcde han sin sidste sølvCoJlar i maslcincn og

trak i håndtaget" Iivis han iki;e vand.t, vil1e han niste sin forretnir:g,
hans kone vi1le for'Iade harl , børnene vi-lle hade i:am, og a1lc andre ville
.e^*- -t c hanr.

Hjulcne snurrcd.e og standscde rled en klokl<c, en klase t;irsebær og en
citron ud for hinanden,

Så det gjorde ha,n - og det gjo::de hun - og det gjorde de - og dct gjor-
de afl-e 

"1919:----*---.:_^: ^ ! !!?? itr'ini s TA Thor"pedo

Årgs-Liqrnqrs

1 år: Jens-Erik, Keid, Bo,
1,[ichae1, Vagn, Leif
Flemming.

3 årt Oddvar

4 år; Aagc

I ar:. ',I'horpcdo

8 a.r: .im Skude

Fødcl§gsdeggj"

2O/2 Aage
6/l Thoz"p eclo
3/1 jm Skudc
7 /3 l,tichael
4/q Flemming;

14/4 Belling
l5/4 I{p & JØrgen S
26/q I'{akne

-* Sørg cndclig
stå og vente på

*4»
rdlt il ,

{t{ vrV .-, r sbr€i-.x*-,7ui k5§tpEN j

ff-k1. -prØver:

IUELIGHEDSTEG}I:

Bo , Henril<

Brandværnl Be1ling, Bo , Henrik, O1e,
Va&:, Leif, pouI.

Færdsclsmærke: Bellin§, Bo, Ilenrik,
01c

Vjeriagttager! Belli-ng, Henrik, O1e,
Lei f

SvØmner: Bc

Falk: Bo , Kurt
l,{etalarbe;jdcr; Bo , Henrik, O1e

Husflidsarbcjder: Poul

tr'@rste-hjæIp: Odclvar, Bc11ing, Hp,
Ii{aJinc, }lolgcr, JØrgen S

J\Trro rFA-on r
1:6y v rlr l4J

Niel-s, Kurt, Karstenr §cbå , Thorpedo.

En cnkclt Iil1c "ha-ha"!
- ]'{in kæro sØ.n; nu skal du jo til at r,ærc so}dat"

for at kommc ti§tigt op or1 morgenen, så c1r ilrl<c ska1
c1 ig racd norgcnnadcn ! !

?ropsledelsen Ønsker alle tillykkcl
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I\]"{TÅRSP,A-RÅDE

§r§. ry§T- w
§1 l-. 66

\:i nødtc på Pll kI" i-l.45. Under mystiske orcsti'..ndigheder
r.ar l,ileu":ring b,icrret -I ,l-Lasses-spejde::.. Det viste sig o-og hur-
1igt, at han h:;"vdr: syet l-l-kl-.. prØvc,:r forkert på" K1" L?-.15
ra::fhe::er1c vi noC 'r'alic3ir::d.e:-." !,ur.:n gLk f,-'re3-øbig ti-l Ring.
[å kcm T-rcpp,,;lia:-l- sulc:c'1e r:å sin stoite ;ernganger., Vi stod.
så der o., kcir,:,1e cs. Lidt cr't<,-r-'kom f'uck og i-nspicerede os,
li,::r va-.:å g.]-a;i f,rrd: ,',et var føi:ste ganE all-e rar reglem.eit-
1,,'l"ede - ;'.1 , I-) "')o rnE r:c lLercd e rri- ti--]. ir:-rkcn, hvo;' C e:' var
gi:d*"tjet1a.rj;e -,-l:'d. pasto.r Iirl.m. D,-.re-,lt(:t:" var d_er n.rtåLlsappeI
hvo:r obe:'s'c illcl<hø.n t:,il*ue" IIf" -,-5,oo tråd'L,e vr ar-'" Al-]e mødte,
selv e8o" fløhilden

f3CIPSI,TØDE

Yi mødtr: i de gules hytte kl-" 19., Patruljelyse:re bJ-ev
tæ:nc1tr oB vi sang tropssangen. nercfter fik vi besked on Iod-
sericlelsal-g rn.m" Så .ii* ','; i.ogfe opgaverl 1) Forbindirlger
2) Brændeitahelstyptrr 3) Trætype.: 4) <ode 5) riugle^ Iiter det
var der en kinsleg" Vi sl-uttecLe ned "Altid frejo"i5l'1. K]. 2L
trådtr vi- af " Søhil_sen _",1,Et .a

| -eil. L

J]VI OG PF TUR L5-:,5/ 1" 66

Vi startedc fra Havnen r1, 15"oo. Det eik Langsomt frem
fordi vi- gih T'iøic på ski og kl. 15.3o anilorn v----Thorped.o
skulle selvfølgeliE tænd,e op, d,er tog jo sin ticl, men det
vænner;:an si-g jo '',,i1" cm aftenen hyggede vi os om pejsen
cg dbegte ./o:'e meCbra,g-;e g:'yCek-rare kyl-l-inger" Kl. 23,,3o
gik vi til kcjs,

Søndag : Vi stod op ved" nitid.en og begyndte at skaffe.
Da vi rral' jærdige med det begynd,te vi at lave mj-od"agsrnad.
Da vi havd"e:'yCd"el cp, spænCte vi vore b::ædd"cr på og
begav os hjem. Kl I 5oo ankom vi til PM , hvor vi trådte af.
Følgende mødte : Iluggi, Thorpedo, Skude, Gebå , H F, 0d,dvar,
Holger og undertegnede.

Søhilsen
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F ap ernØdeJ, _!"l.fs_{ig_-0-*_9, j;1rt.

l,{øie"i .r'o::e5ik hcs Pau1, hvor der var mØdt en hel d"el- d,renge
op for a"l, ser hro'rd.an d.et arar at være søspejd-er,FØrst viste
i,iugg,r noi;le iysbilieder, og clerefter vj-ste Tuck en filmrsom
ha,n cngåiig hi.iyd.e ta"get a"f søspejd.erne" Så blev d.er delt var-
i-e. nyllag';e æbleslciver ud., som hurtigt biev fortæretrmed.ens
Fcul -;.æsbe e:. vj.t'cigned. i baggrund.en" Tilsid.st sa.ng vi nog-
.; c .:sir1;c, 1-_vr.ref-ter mØd-et var hæ.,,et.
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Iropsrr.reerend" i-" 29-5o j
\ri nØites kI" 15,oo på
pe1;rulje fik et hæfte o
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De-:eficr hav,1e vri en ma
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a'i T1:orped.o 's slcækind. j
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c1e.,refte:: startede vi. f
vi- send.-L t1l Vald"emarss
d-eyf:ra til en lygtepæ1
T:-lsiåst slr.rl-Ie vi tænd"
'l-i.'l-ie 

--u:rd" IIæste clag b
v: navde fået d-agen fØr
a't spisr. mld.clagsnad. Ef
fØ15en r lconkur:rerrcen b

ten, 4 HavØrnen.

an.
hav
§r)
O

hv
17iøøv *f)

SSE

aSen

t1øb
Ørst
tene
påe
e b,å

esva
.Da

te:r
'l a.'.

P A T RU LJ E _ K O }iI( U RREN CN N

rped o kl . 15 rl5. Hver
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Transport fra VÆ{DP0ST nr.
T,:opsmlde l-4"L"66
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\rikingeudstyr
i c mpr"J" o

Fcbruaropgaver
Tropstur l?-15"7"56
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Bare af med
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og det gelder nu båd.ene og d.ueligheds-

vanten og r- svanS

4 L965 t74
BO

52
85

5
tt
zl

111
EA

Z)
65

4
9

t7

104
90
37
tr,q

)
20

0

*

: Jm.
oni vq},rr

A. lL

qf

. /vl-t

l

l!.

n

vir
odr
8ik
DeI

TA Thorpedo



Set og sket , Portsat fra forrige side :

TROPSWEEKEI{D 26 og 27 feb" 5G

Dette var en vlkingeweekend, vi havde slet il{ke uniform med.
ui slartede t'ra hi-rvnen kl. 15,oc cg gik mod Hytten, hvor vi
skurle ''.'ære. vi ankom til Hytten kl"17oo efter en slem vand-
gang over §Lå5e,n, der var oversvømmet. Yi standsede ved Bro-
derstenen o$ hørte om baggru-nden for turen. Kongen ( Torpedo)
havddi en broder, han skulle mød"e ved stenen en gang om året.
Men da ElfroCe, kongens broder, iklre var kommet , filr vi at v1_
de at en patruJ-je hver time skulle se til stenen. ved Hytten
skulle vi l-ave en stol tii patruljeførerne, som ekulIe lave en
ti1 kongen, den kl-ared,e vi meget godt, Vi laved.e ligesom en
brænd-estabel med ryglæn af bræd.der
og da dette var gjort var der
skafning af madpakken. Vi \rar me-
ge t sul tne . \,

Fra kl. 18 var der vagt ved bro- \

derstenen hver time" Hvis der var
jord i hullet, var han død en almin-
deli-g død, blod dræbt ved fejde,
saltvand død på havet" Vr havde
vagt kt, 20. Der var da kun regn-

1,a §3 r t* |r .?- *,

vand.. KI. L2 også kuri regnvand, men da Søhesten havcie vagten
kl. A2 var der blod i stenen. Yi fik al}e beskeC på at tage
sværd og skjold med os og lede efter,de skyldige . Der
blev det hert store }rrigsslag, cla vi endellg fandt d,e skyldi-
ge. Det rrar dog muligt for os at banke dem og tage dem til
fange.Jeg gik ret hurtigt fra kampen med en fange samnen
med Bo rbg Roman. Fangen var den mishandlede Muggi, der hav-
de fået mudcier, vådt græs, is og meget andet i hovedet. Iies-
ten kom lidt senere og stammerne sluttede fred med hinan-
den. Klokken var ca {rJo om morgenen før vi gik til køjs
og soY 1;rygt til næste morgen.

Vi blev drevet op kl. 9.3o efter de fem tj-uers sØvn. Da
vi kom op laveCe vl bå& og havregrød. Kl. lJ begyndte vi at
stege pølser og kød og lave æg uden hjælpemidler, yi star-
tede på d§n hårde hjemtur kl. ca. L4 og var hjemme k}.
L5,3o. Det var end.en på en hård weekend.

Fra haj ens d.aghog ( lqini )

§=4=!=g=r=E=g--
Li;csc,r sia;tc ii,r ;.,1.',1 vi i-rcn it;:ve ugcntlig': b.'r.d,cvl.,t'-rr hvor ien
i/J:''r'Laivola- ;:-Lrui.i i. : ';',.,1r" f or orcj-.:il o!irrl--+r: Il vor:er; p1ads, i P-1.,

i BåOene, og i;nd-rc s'u;L:,l.cf"i? 3.'.,":r:c sha.I ;,,stls, r'il.cie seil h,onles cp og
*tr-... I rr-oo -- l1 "vr'Lr- 

;rrT: --.'/iG.'TGT trSlt vrcirt: tl:t!
fdrncne er sålcc1cs: trra 10.4 - leliincn, frt, 17 " { - l{:--i c;r, ira 2{.4
HavØrnen, Irl" 1.5 Sijhcsterr, Ire 8.5 - lelfrnc'rrt, ir:a 15," 5 - iiiicn, Fra
22"t - Hev,irnen, Tra, 29"5 '- §;1hcs'tct:, Fri'. 5" 6 - le:-finen, Ire l?"6 -
",:,.nr J.r'l 19"6 * ,''V.lrnet'i"

ir].il' IIER XtrTTTi TÅ Thorpedo



Set rg sket (fortsat)

TRO,DSUØDE torsd"ag d " 3/3

Mødtes k1. 19 i de gulcs hytte"Vi afleverede månedens patrul-
je konkurrence,og fik o.e nye.Derefter fik hver patrulje til
opgave at Iave et eller andet; Delfinen lavede kimslegrHav-
ØTnen morseneid.ing"Hajen karakteristik af patruljeførerne og
,rL e t ttorke ster'rbeståend.e af flasker,}<asser o. s. v' Efter at
ha.ve sungei nogle sange sluttede vi af k1o cå. 2L"
(Undertegned.e måtte selv brygge noget sammenrda møclet ikke
var oirtalt i. r.:res da3bog)

PA Dornio

TF,OPSTUR Iørdag-søndag 12-13/3

Turen foregik med kærre"Vi mødte på havnen kl. L4rog da vi
havd,e fåe t stuvet bagagen ned.''i kærrenrvar vi parate.Muggi
kaldte os hen trt sig og gav os et stykke papirrhvorpå der
stoiL forskellige ting,vi skulle lave
truljerne,der var før"st færdigermått
vi ville ud til.Vi valgte Lekken-
d-e--Sltoven.Så begyndte vi at vade
d erud . Da vj- var komuc t derud r slog
vi først telte t oP r o8 Le j-f grave-
de bålplads.Da vi ]ravde gler:rt telt-
und.eriagetrmåtte vi sanle en masse
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grarl samnen. Så lavede i{olger og Jør-
gen "t brænd"eskjulog et køkkenbord,
som vi harrde fåe t be sked på"Det lyk-
kede s os j.l<kr: at få bålrså de t opgav

I 51ry§ 
" {:Sr('-*Li

"i.Bå åt5,Ii '§ffiro"
at få vai"men,Iorresten sneede det en hel del.Klokken 19.7o
gik vi i poserne,hvor vi spi-ste vores mad.Da vi- havde ligget
iiOt, korn Kaj og lvluggi. De fortalte, at Haj en 1å i bivual<, og
Delfinen og-Fiavører't-sov på nøtoft"Så vi var altså de enste,
der var barske .Da de var gåetrfaldt vi snart i søvn.,

Vi vågnede cm morgenen ved syvtiden.Det var køligt at komme

fra de lune soveposer ud i frostvejret.Holger gik straks i
Å""g med at lave bål,mens Leif og ieg pakkede tell salimen.

Ser"htev nød.t til at stå en i,iand ved bå}et hele tiden for
ved at vifte med et gryd"elåg at holde ilden vedlige.Da vi
havd-e spist vores hairegrød,løb vi en tur for at få varmen,

og lidt efter tøede vores tæcr op.Da vi var kommet tilbage
iir r"jren,kom i'luggr på cykel.Han snakkede lidt med os og

tog ct bilied.e af køkkenbord-ctrhvorefter han køtte igen.
SÅ"begyndte vi at ryd-rle oproS lid.t efter 1<om Kaj.Han snak-
kedemedosoggavosnoglekarameller.Hr.ogfruSkude
.rrr også aerudelflokken iZ gitu vi derudefrarog k1. 13.45 var
,ri i.;å**e.Bortset fra at det havde været noget køligtrvar
C.: l; en god tu-r,

Fra Søhestens dagbog.
Lars.

&



T§ÅevølwsFE§,æ
Så e:: denne store begivenhccl atter vel ovcrstået, og vi lcan ncd til-

f re dshcd konstaterr,, at udbytbet er af cn sådan .størrelse, at vi tr5.g_t
l<an se d.r:n komncndc sejlsæson i rirØde"

§clve dcn traditionellc fcst, som i år var flytbet tilbagc til hotel
Færgcgårdcn, gik fint og prograruret klappecle på a1le mådcr" Herfor sliyl-
dt,r troppcn dc mangc foræIdre, der. deltog, cn ta.l<" fkkc mind,st sl;al
bringes en tak til fruerne Rasmussen os Johansen, son på trods af at
dcrcs sØnirer ii;l:e mcre cr tilknyttet troppen, stacLig tagcr d( res tprn"

Der skal selvfplgelig også lyde ;n tak til a1lc spejdornc, son ig-cn
i år har gjort ct stort styl<kc arbejd.e ved l-odscddelsalget. Dc:.-ne
tak gæltler ikl.c mindst ole o,r Hcnrik, son beggc formåede, at sælgc merc
end dobbelt så sorrr nogle andre forn'iåede"

TF

Tropsprograr'r for april - ioaj - juni.
Anri I .

arJf rJ I--r- - --'sØndeg d. 10
+i h^.{- - .1 .12urr Du,-_tt I

tirsdag d.19
1Ør.-sØndag d"25-21

tir:sdag d,26
tirsdag d.28
1 Ørdag d.50

rttåJ :
tirsdag d, 3 z instuirtionssejlads
tot"sdag d. 5 z kapscjlaCs
Og så1ed.es hvcr tirsdag og torsdag frernovcr, MØdcpligt ti1
mindst elr ssjlads hvcr ugc !

Fns

tirsdag d"10 .
torsclag d,1§ !

IØr.-søndag t"2l-22 :

tirsdag d.24 t
ztj-io t

Juni 3

torsdag d" 2 z

tirsdag d. 7 t
tirsdag d.21 i

Tropslcdelsen scr nu sålcdes ud.:

Tf,' Ifaj
TA fon spejdcrarbejdct:
i,iuggi & Thorpcdo

Lcdcr af jungmandsarbcjdct;

hr.01c Skudc

: Si;andcrhcjsnrirng k]. 15.oo
: kl-. l-9.oo pFh,i (på pir{)

: kl . l-9" oo Tovvær'ksarb o

; Tropswcek-cnd
: PF- rnØde kl . 19o oo
: TropsmØdc
: patruljckonk" slut

PF-mødc
Kr" Himnclfartsdagsturen kl" 9.oo - 15.oo
PF*tur tned Lo'sen
Dtra-m rl Å a
I 1, .1rPuv

Pinsetur: kl. 15"oo - 15"oo

Tropsrnødc k1" f9.oo
PF- mØde
PF-mød.c

%%%ttaa e&e%'11(

TA for rnateriel:
Niels & Gcrt

TA for n/s Lo'sen !

I{arsten, Aagc & Trcp

&
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Det er for mange en isyær kamp mod genstrirlige naturrnaffSr at tænd.e et bål"
En kamp, der forår'sa§pr rirCend"e ø.jne, megen pusi;en og hosten, men som dog
tilsiclst alnindeli;lviis blrve.: kro;iet med held, Lqerne ved hjæ1.p af spejder-
vand el-'ler oseaner af papi-:', så]eCes at anstrengelserne belønnes med det
lirrgivencle bål , som I;,:ger naden, t6i"::er vores tgj, varmer os og giver tan-
kerne f1''tgt. ,j
Nok er båltærdin.3 nc3-et ai e,r erfar-lngssag, men alligevel kan der opstil-
les effe]:tj-ve Lil,,"re i;r"egl err sou dei; iiol; liun:re vær'e fornålstjenligi for jer
r* o.,**o .ia- rn,..^,ij . - j.-J -'du iduuv JUr 6truliLrrjU -I]u 6

Det er klart a, -igr,!na,:i i d.et he-l-e ta.get tæeker på at tænde båI, skal- der
graves cn si.}:licr citplr d:. C-'æstrjr-;erl graves af i store fir.kan'ben roed en
tykkelse på iO*121cn 05 disse 1æ61ges i slryggc i sainme orden som de oprin-
deligt iå, og røalarne s\al nl.turligvis vende nedad. Husk at fjerne dem
rigeiigt fangt fra,.bålpladsen cg sæ'b en trefod over dera så ingen træcLer
tørvene nec1" Endelig indrami:es plaosen af 4 siammer så kanten ikke trædes
ned, og slcal d.et 1jære rig'tigt fint gra'.retr man en trul-ning på niidten af plad-
sen og l*gger denåe jord opad stamrrerne, såIedes at båIpi.*,dsen fremkomrner
som en hulning. Bå1p1adsen må meget gerne måIe I l/2 x I l/2 n.
il-;is det bl-æser s*tærl<t, er de-i uhyre formål.stjen1igt at lave et ind.ianer-
ildsted. 1, tcgni4s i sin rnest primitive form:',] \

Dette er især g;odt ti1 ristning
og bagning"

det som vist herunder. Iler
sital bålplaclsen veere ca" 2m x 2ril"

Hvis riran kan få fat på 2 store kær.l-er kan rnan fave et fint patruljeild-
sted efter jægez'ilds systemet" Her er rigeligt plads til 3 gryder og man
kan heLe tiden flytte derrr efter vari:ren. ge figur"

gr"yderne og ford.i Cet giver en jævn og god varme med ringe træk. Det l<an
1et an1æg;ges i forbindelse mei j-nclianer itdstedet. Opirængaingssystemet
skulle T også ta3e at ben;rtte, da det er siiikert" G:i:yderne vælter ilike så
let til- forskel fra jægerilclen, hvor gryden meget l-et kan vælte"

fet var de ildsteder jeg vil anbefale.
Fori,sættes næste side "

Ud3 rr. ri
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Eå1ct fortsat.
LAD os cia sc at:-,olrrrtre igar.g neci båltænd.ingen" Det er jo sefvfø1ge1ig så-
dan,rat arbcjdot fordeles, således at mens 2 mand. graver bålplads og 1a-
ver oplungning, løbe:' en nand ud efter rigeieiigt optændingsbra:nd.e af detfineste og allertlrreste, mens reston lgber eftcr kollosale mængcler alnin-
deligt brænde, nens de leCer efter d.e 2 stamner ti1 patrulje ildsteclet, ik-
k esandt .

OPT . trtrl 3:
Grarrl<vistc er det bedste ai fyre op med, men det blusser hurtigt op og bræn-
der u<i, så vær parar4 ned tyi;licre pindc.

Iivis f absolut skal br'r,rge papir ved optændir:g, så lad være ned at ta-
ge et :''r,ort :tykl;e og kran dct sallrncn, da det så iklte blusser hurrigt uok
op. ilcj, c1':n lr1oge r:ive r papirei; i strimlei' og krpll-er disse stykl:er r:1ijuren
så tænder han dem a1le og den store vafite disse stykicer girrer, er tilstræk-
keligt til a"t f,:rnle i i:vistene, solTr er'1;3t ovenover hvilcnde på to pinde"
så der kan komine luft tit. i,usk altid at tæncle op i vGåiiå;TT!tIJ-'
Husk at dc', cr r:eget dår1ige bålmagcre, der bliver nØdt til at puste på
ilden for at få den til at fænge, sØrg for at d.er kommer luft till

Tørre grene l;an nan næsten altid få f-t i. Selv i clet r,ærste regnvejr
lran itan gocit regnc uted at finde tØrre grankvlste tæt r.ed stamnerne heft
inde i den dybesie dcl- af 5;ranslioven. Husk at vgde grene med bark på er
bed.re end våde grene uden bark på, fordi barken beskytter grenen rnod
vand" llår blot vandet tgrres af tynr.e friske slåengrene er dc fantastisk
effektive ti1 optændrng"

Grene, der ligi,cr i udl.;antcn af sliove slsa1 i holde jer fra, da de som
regcl er lagt der for at holde på løvct, så jord.en ilike tØruer for qreget
ud" Hvis det regrier ganske trøsteulØst, og man skai have tænd"t op i en
fart, er en sid"stc nØdlØsning at t':nde op i en pande eller andet indc i
teltet (stor forsigtighed) og så når itden rigtigt irar fat fØre den ud
på bålpladscn"

Jgle at !r*"49u
Til ildens vedligeholdelse kræves tyi;kere pinde, der bgr f1æl;kes. ller er
en listc ovcr træsorters br'ændværcli i forhotd ti1 b6g, der er sat ti1 f"
Blg = 1,0 Eg = 0,95 Ask = 0,90 Airorn = 0,90 Birk = 0,90 Elm = O,UO
Gran = O,7C E1 = O,5O Lind = 0,60 Poppel = 0,55 Pil = Ar55.

Og så ti-l sid"st endnu et par tips, soirl rian bØr følge når det gæIc1er hur-
tig b;ilt,;:nding om morgenen!
I"aeg et par tBrre grene ind i teltet f6r duggen falder, hvis f da il;ke
har nået at l-ave et godt brændeskjul, nen gør det alligevsb, selv i fint
vej r.

Asken fra bålet dækkes til rned jorci, Så har lnan orn rrorgenen en he1t
tør bund at t*nde bå1 på for ii;l;c at tale om clet helt tørre brænde.

Desurlen skal I enciclig sØrSC for at d,er cr rigeligt necl brænde i brændc-
skjulet hele tiden og især til- om rirorgenen"

Scfvon: f |,un s':al lave e'rlil1c ClødebåI er det hurtigere først at lave
et stort og så l.-'de det dø ncd til glØdebålct f har brug for, i stedet
for at lave et li1Ie bål, son f bliver nØc1t tiI a-b fyre på for at holde
det vcd 1i6,e"
Hvis f prøvcr at rette jer eftcr dette lovcr jcg jcr at f bliver nogle
af de hur-tigste ti1 at lave r,rad, og sålcdcs i stand ti] at overholde
tidcr på den snart forcstående Divisionsturncring"
Dct rned at overholde ti-dcr og fris'cer blivcr der holdt ineget strengt på
ved turneringer' 

L,lcd håb om Dedre bålta:nding i troppen
TA Thorpedo.
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Al-t vel i patruljen. ltly mand, patrulje.-

l.okake og førstehjæ1psmærket, hvar mener I.
ilov, der havde jeg nær g1-em'b at præsentere
Irå.-e. men hvad han har da været her i sin
ungd om "

Jeg har også været på en ?F-tur i bi-
-;u.ak; vi startede lørdag k1"12 under et nyt
mott,- : Red. ba.rnet og køb en kam. Nå vi lag-
d,crs ned og vups, der var biiruakken. llå, så

let girl det ikke, vi- måtte ud- og samle underlag af siv og gran,
men vi fiN da. bygget clen" Vi fik sunget 11dt af hvert såsom
folkesang, spe jdersange, og ia, t:-'o det eller ei , julesalmerne
blerr irk:<e glemt. Flndel-rg 1,agCe vl os tj-} a'u sove.

om mo:-genen" gjorde vi noget så afskyeligt sorn at vågne op
j- en sneo.rive r gYs

Sidste pa.truljemøde fik vi ikke }avet et kvidder pa grund
af at vi var ucl.e og Se pa vcri nye patruljelokale i 10 graders
frost. ManCag den xxx ( skri'.. noget bed.re. reci) var vi sa.mmen

med, havørnen på et Løh. Mødeprocenten var ret 1av' men l-øbet
gik fint, vi fik moret os lidt over æghentningen. Fra et træ
Etrrtt" hver mand hente ut æg. Kåre var smart, han kom ægget
i lomnen og klatrede ned,tog det i vanten og - faldt Ak, ak.
Siig kasted.e sit æg ned. og habecre p,l det holdt, men det gjord'e
det"ikke, nå han tog et nYt, kom det i sin hue og 1øb. Det var
et herlrgi; syn. Trlåe fyre , der ikke kom vil jeg in.drømme, at
det r3r år, dårlig clag at lave det på, da en de1 ve1 skulle ud
;;".;i". t ,"t iar årt"a fastela.vnsmandag, der mantes "rect)

Iiieu sØspejderhilsen
PF 0d"civar

HAJEI'{ I'IELDER i

feg skriver d-e'c samme som 0dd.var:
aft vå1 i patruljen- Om det nu også
er det, er Jo en helt anden sag- Siden ,§'-- ,fi
ffi.-;l ' rål r' ;"";r:";å,,å"I'r,;ffii i;;;"" -,t'*',*r"'" 

-^-ff
men Cen ene foretrak f'astland-et frem- t';i-.*,**-'1..l.
for havets vuggend"e bølger' Den anden '{*æ !'

btev i patruljen og som forhåbentlig
aIle ,.ed, hedd"er han lloman, og han

*L*l- vide, at han er velkommen' 0g så

erHAJ-NYTuclkommetlSoma}leharopdaget,erd.etpropfyldt
med stavefe;l-åå-ieif i det hele taget, og det skyldes, at
det blev lavet I" gå eftermi6,dag. Vi lover, at det shal bl-ive
bedre næste grrr|-Nil-."r fastelar,.isfesten overståei, og man må

iå rranu, at ået*irar skabt en fast bund i l"l?p:I"lll":*
Vr-ernuiful'C-gangmedfebruaropgaverneogmanmåJosl-

ge, at der er nok at lave, især når mån først begynder på

o'em i sidste øjebri-k' Fortsættes på næste side

*
L1
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I,-t:ul-;e 1r-1r'r. fortsat fra forrige side.
lc'r belcend-t r.ra.r vj- på tropsturz 29/30 januar, og det var i hvert

'>l r'l -i rrlrr: "1 o..ren C,riverrrreek-end.
D. 25", 2] " og 28" marts skal vi på patruljetur til Dehnshytten

cJj v-r* qlæd-er os al}e, da d.et ei'flere måneder slden, at vl sid.st
.r.)t: på patruijetur.

ilr må" jeg dcsværre slutte for om et par timer starter II KVTs
u.;i1i,3el'cc|e vi-k.r.nger på et forhåbentl1g barsk togt.

Med vlxingehilsen

ef tuatIl

SØHESTEI.I JVIELDER:

Vores lodseddelsalg started"e ned brask
og bram mandag 3L/L, oE på et par d.age
havde vi solgt mest sammenlagt, men Ha-
jen med sine to "esser", 01dyr og lIlni
overgik os klart. Jeg synes dog, det var
hæderligt klaret af os alligevel, Da d"e

si.iste tre patruljemøder er gået med
ovennævntertbeskæf,tigel§e'r, er vi ikke
kommet så frygteli-gt langt EExExe videre
med hensyn til prøver o. 11gn.. ivlichael
er i øvrigt nyli.gt j-ndtrådt i patruljen

i,:..d,ag fl. Ll-/Z, To andre patrulremedlemmer har også fået deres
j.lcic-|åb, nemlig Aen L5/2 til eksamen i førstehjæ}p. Men da 1n-
s;tiu-ki;Ør:en ( Gotaburk kaldet ) gerne så aIle bestået, klarede
cgså cr-r-sse to rej?r.:sentanter fra Søhesten slg.

irasi;elavnsfesten gav et endnu større resultat end sidste år. Nu
nåber jeg at rygtet ( drHerrer forstår vel ?) taler sand.t.

lvied" sø ( spe j der + heste ) hitsen
Dormi-o, PA
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i; sig ud endnu
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1116lene har ar
en \aØT iiiøde ta
,l rrc af Cet. E
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jeg byd"e vor nye mand
atruljen, hvor han er
materialeforvalter. Han
pci e1l r/eekend. og PrØ-

pejd.erliv. ( Han har ikke
?2'? ) Vr har lige fået
Poul, så vi skal se at

ngene så vl kan få det
Kurt har jo korpsmærket

med II kl"prØven og Stlg
d sØspejd"erprøven. Flemmi
og jeg har selv taget fø

rangeret disse kursus i d
J-rigt 01)r for" det er jo i
lle;s er alt ved det gaml
-,- 
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