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nr. 4 -qept-okt " 66.

et liJ-le hlP til Patruljer?e -
Hvordan står det til med. patrutjef'nes matez'iel-? Nå'

Det sker, at man falder ove1. det i Pl't. Det skal væk -nu.
Det medf ØyleT ellers baz'e, at i lige pludsel ig kt-ln har en
gryde og måske en kartoffelskræJ.lc: '::l'i:age af.'oatruljens
Ioi.A.*.-materialesamh-ng. Desuden pynter det j-klce i d'en i
forve j en ret" PYnt elige'nPlu1,

"1,/ANDP0s?Eld',
Tropsbla,d. for

II Kong Volmer Sø-trop, Vord-ingborg.

Tropsfører: Kai Christen!enr Hammerichsvei 39 1 tll.^ r97o
C"åi""aasformaåd: Niel-s B" Skude, Dz'osseJ.vej 5, tlf " L57B

SKIBSSlDI}T "

Ja, så er §omneren ovre og-vinteren^snart i vente, som d-e

sidstå'br var soramertog'oet herrlagt til SmåIand"sfarvandet og
;$å 

-i år mI vi konsta{ere, at det var et ydgrst veJ-}ykke'r togt ,

Å8f., om det kun varece en uge. Det.ra,r gfædeiigt at si:, at
næsten alle var med, Åf minå:'e glædelige ting var det faktisk
kqn det sædvanlige mas med Lo' såns roo-i;o::, d-ez' satte oS grå
hår i hoved"et "I sommerferiens sidste d,age deltog l'iakne og Selling i
førertræningskurset på Torne+åS9. Vi håber, at de fik-ud-
Uyitå at def, således at også vi andre kan få g1æde af deres
erfaringer.

Ellers er det nok dannelsen af de nye natruljer, der har
optagei-sindene i den senere tid" Lad" mig bånytte lejligheden
iif åt sige de afgåede patruljeførere.t3k for deres indsats"
tif ae nyE er der-krm a1 mutig grunq til- at ønske dem tillyk-
kå ned v'åfget. De får forhåbentEg de:'gs sa$ foi', men det skal
man nu i"kk[ være så ked af, for som tirlen går opdager man,
at det er et sundt og opdragende arbejd@, åom man nok kan få
åf*4" af senere hen I fivetl Nu varer det i-kire så forfærde'-
ilåt 1ænge, i-nden bådene skal n7. lana. lut betyder., at der skål-
årEejaes-med prØver og dueli.ghedstegl. Som man sikkert har
tåmæitret, er d.er kommet en ny slags duelisheCstegn, nemlig
de såkatåte patruljeduelighedstegl" Dem må man iEke glemme,
for ikke nok med tåfnistt iærdighed., man skal sandelig også

"i*", ut *"., kan arbejde sammeå, for det er clet gnin$}æggende
i al spe jclersPort.

lrairufSårne får snar'r, lejlighe+ til at vise, hvad d"e duer
ti}. Dei er åemlig Sct. Georgsløb midt i sept-e-Iber-mårned.
påt skulle helst gå reare end j- fior, h'.ror fIK\rT klarede

_:::::: :: :::--1.-.1- -- ----e§"------

ikke "
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- redaktionelt

vandposten rnodtager gerne indlæg fra spejd"erne"
ne den *a 

-*å"åu gr*g" påtæn[te rubrik"Orclct frit" måske

oplives. Pers6nlige-angreb mod"tages d"og ikke

Så kun-
gen-
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&e-qap§rgg--g-. e.
ffiaibeståafm.in.ja'1.i;4SLe--,i.q-9"I9-.h.trorerf'j'qgllpå
lcapseilaåsen md være fy+1t"--:f3..r 

*-**-"
Åi't,ånÅiolten ska.-t- vær6ffiiv:n6t" meA a årer og -ga"fler,anker neå
trossålngAsnage ;PØs og red.ni-ngsveste.
itlborEjollen skal føve fi-ag og sti'nclur'
ÅfUorgiollen må :§!z,S.*-{€S_åqpgq-.-1.=i (af, hens;7n til d,emocler j"ntet
har ).
SiEnaler ved-rørend"e ki'ose i l-ac]-sen "

Iffiiffi t ffirllirij-Ig,,,ri:rt1 . e n s ø s p a j d, c r s t anc e r'
(vajer ulåer he-l e lcapse jrad"sen) 

"

5 min-.- i-rr-d.-eJ,§!-aT*Lhe j s es rel:i sE" l"c-i.a::s lgnal-et r:

a) Når banen skal sejles §-!y-I-LqI'0,.914: talstand-er Z oa4
bi Nå; uå""" sl<ar =eile" 5æEæcq$-" tals"bander ffi
(Talstand.er l er en grøn {ug - 4 er en rØd dug - 6 er en gu-1,/so.rt
du6 d.e1t lod.ret På mid.ten)"
StaTt: Talstand.er ned.hales (evt, fJøjtes el1er af,fyres startskud.)
gmstart: Er en e1Ier flere båd.e gået f,or tid.J-igt over sta:rtl-inaen
ffiffiTen el1er de tllbage ved hejsning af tals+.and-erersvarend-e
til bådenes rlr. ( evt. tilbagekaldes gennem råber,) .

R eE Lq f v e dqø lqq-de- Ea!-e.e-;LJa{F e{Ln-

Før starten.
1T-ffia*f=%rsignalet'r er he jst.må
tvlnger en and.en båd. til at æntire
indtIl startlinien er Passeret.
Und-er kapse.iladsen.
2) t\LborgjorJen sical
sejlad.s oB overlegen
3 ) r'lborg jollen skal
kerne på rigtlg sld.e.

4 ) En /i.lhorg jolle på
på styrbord.s halse
5) Sejler ÅtborgSollerne på saame ha"lse, ska.l en 1uv båd. gå af.
vejen for en 1æ båd..

6) En indhentend.e rilborgjolle skal gå af vejen for d.en ind.hente=
de, dog således, åt så snart bådene overlapper, gæ1c1er c1e foran=
ståend.e regler.
7) En Ålborgjo11e, der stagvender e1ler kovend"er, skal gå a.f veje
en for en båd., d.er er på en halse.
$) Hvis Z Åtborgjoller stagvend.er e.l.ler lcovenåer samtid"ig, slca-l
d.enrd.er er på den and.en båd"s bagliord.s sidergå a':-f veien.
9) Vea rund.ing af mærker, huor 2 rr,lborgjoller overlapper, slcal
d.en udvend.lge give d.en lnd.vendige plad"s ti.I at :rundLe"

10) 2 ÅtUorgjoller overlapper, når d"en ind'hentende båd.s stævn
er på højde med. d.en ind.hentede håd.s }aæIr'

ingen manø\,re foreta.ges *der
kurs eller foretage vend.inger.

alene forsøge at vi-nd.e }<aipsejlad.sen ved f,air
fart og d.yg'iiighecl.
omsej-r-e banen i rigtig retninS ogrund.e mær=

bagbord.s halse skai gå af vejen f'or en båd"

':ii
§



ne og fOft6atte på d.en iråd.e et stykke Veirda clet løfcde lidt afet
stygfe t1d: generå kOi-* Yi, tX}bagei, .I,or scn- o6 se jledc sadan ti1 Agcrsø

hvor vl o,r,så ko., hclskinied.e tilrfa: øefi la trdgle Dt/Igfe soir vi- blev
;;;"-å--If.[" var for kloge1 on natten blev vores telto nel:Iig va,;l=

let-og det første d.e sagde oL uorgeheft var at det ikke vvar deur

I'REDAC
;ffi;;; starteqe ried. uor3enbadf sor:i var n,it det første'l-ien desværre

ir*r.å o"t srosiå , Efter alre i:orgenens plnsrer startede vi r-rod. Ban-

hof.i,-,;ed bådførene i Lorsen, a€, havde kun et uheld :lecl ]I hvis ror-,^
besla6, røS at 

-, iurr de klariide åen uecl en styreåre og ituggi denuedag

skete-der ikke lrere beiiærkelsesværdigt'

LøRDAG.si""t"ou r-ied gyset o8 vendte så snuden L:od vordiql-borg næsten uden

vind d,a vi var- nået iæsten tir §torstrøLsbroen koii vores ærede f'feu-

;;;-" og trak os ind efter en li}le sludder. Inde på havnen stocl der
I*å" "rr'du1 

forældre og to3 ir-rod osrog vi kørle alle glade og tilfrecl

::.11?l:. r.... ..., o ].. r..,...... ....... . . ... t, o..... . . o . - a... o -' .

TR0PSPOitEitAt'i :

7o/g PF. i-'Øde

T /q TroPsuødeLt /

4-4/9 TroPs week-enci
I1/9 PF- i:øde
TI/g Økseløb
27 /9 PF. t"iøde

6/Io TroPsiiøcle
II/Io PI'. riøde
25/Ia PF- uøde
7d/Io StanderstrYgning
a /TT TroPs;øde
i6lioitt Løb-for sø- os landspeidere
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EN 0PIYSNTNG TIL ÅLLE§ØåPEJDERE:

§tyr.bgr3 er lgiJg os lgg§g.13| er venstre (hvls det ikke er or-rvendt)



rROP}ENS FØDSELSDAC L5/B 1955.

K1.19 samledes a}le rnan.'1 i Pl4rh,r::: troppens fødseLsdag l-J-e-.r fe;ret ned e'L tr,-'r:s--
møde.Førs-be pr-urk-b på C,agrordenen var"ui: r:2::. fik inrtskmpet sejlregleireute-; og d.e't

blev hærgt cp i Im ,Det i:Iev også i:,eddelt"at Ce rni'tie;';:.Lge fa"r'i-øjsføre:re f'ra nu
af ikke måtte ri:'ke scm sådanne f ør de havrre be stået prøven.De ji;:1æs l; bl-e\r to nye
spejdererTorberr og 01erbr-r.d.-; velkornnen i trrppel,Ef"-i;er s1 ilclt: va- sko'b klm det
spændend,e øjeblik,hvcr Odd.,rarrllakne og Belii-i:g ]r1ev rfirke'b op son J.M.(vclkomnen
1d.e vo]<nes r"æ.lclrer sr:å barse::l)cg det blev bekeircl.tgjo:'"brh-'rcn Ce:: f;'r'fremti,åen
skal udgøre de fii'e;ab:ruIje:r(l:e ai-"de'ls';eds -i- blade'.,),Da dei; Le -var overs'Lået og
alle tårer tørrei af lci::derr-e:8rk vi alle uå cg enten delt,":g i e11e:" så på væirie*
1ø1: nel1em patr:uljerne(J manC fr"a lllver pa{ruiie fik benene burrdet til h:i-na'r<1en-IlMj
og så gjatdi de',; åm a'b bevæge s-i-g hurt,igere erf de an'1r'e*de-L gjor,le Delfinen.')
Da d"et fantas'bisik sparder.de 1ø-i, -;ar ii,ievet afrikletrgi.lc nan -!nf i, PMrhvol l'{uggi-

overyaskede alle meci at bekendi'gørerat en jM un'tageisesrris havde fåe'b SØL\IB,{ITET
1966*57 rtil1ykke HPJ

Efter at den nye "søilnnancl't noge-t1:e::.rvet havde sat si.g ned.rblev jeg i-"e,*rrdret til
at navigere n-r-t skJ.i; M-/S Cdilvar al Vor:-rlingbo::g gennen clen far1ige spejder;}cærgår'd,
d.et gi-k fint rid.e L nit skil,. ku:r sank en gang*nen d.e'; var måske også nok"
tr'cr at gøre en kort histr,rie kort(søko-rt?i)fik trve:'rnand. en Colarh',,rrefter vi

sluttede af på t:caditione-l 1L KII-"vi s,

Holger.

sc0{'I,A}r, a/r - z>/l 196(,

Vl forlcd v,rr ]<ue hjemstad en unåerskØ[ m:rgen I familien Rings bi1 me1 kurs mca
Kcrsøroller sagde Holger pmt farrel ti1 sj-n nod.er.cg så futlede vi med fægen ti1
l'Iyborg"Ilerfra cyklede vl, ovei' kontlnentet ti1 K:;ldingohv.:r rri opmaganiserede cyk-
lerne og trillede merl natt:get titr Esljerg"
Iiæste clag tiLbragte ri fo:r de-b mestes vedkiianende i Esbjerg Ci'br: cg k1"IJ stepped.e

vi onbcrd på fægenrsom bragte rs ti1 Newcastle.He::fra tog rri tcget ti1 St.Andr€r,{si
I'iferScotlandrhvcrtll vi ank:m k1.lt"He: hlev vi m{-:dtaget med sæ}ckepi-ber-.sikke en
støJ d.e kunne lave-men det Iød nu godt"Vi biev straks indkvarteret hos hver sin va-t"
Ie påfølgende dage gik ri rtradt cg kom i kontakb med -1okalbefollmingen.Vi fjk end-

videre lov til at se"ifs i urr-iversltetets caternaran,lige så i:reget rri havd.e 1yst,
T.gfi tog vi med. bl.a"vore vmtinders encrme naipal<l<er cg den Lokale søspeJdertri.;

af sted på leJr i Vestscctlan'-L,Lejrpladsen r.i hav.le 1å r'e,L Loch Goil(ikke ret langt
fra søspeJdercentretrkcr vi da,^gså rekvi"re:erl-e de bådervi l,rugte i lejren)"la vi
var d.e eneste nogenluaCe sejlkyttd.ige ci:ejCere i lejren,fik vj- 1:,v at disl:,uere over
en båd.
Da troppenrlri var hosrvar temmeli-g n;startet,.va;'r1et vig[igste fo'nnål med lejren

at få mandskabet rystet sermen og i d.r1t hele taget at give dem lidt ide emrhvad sø-
speJderllv er.
De første dage i lejren brugtes ti1 at ind.reLLe dei:ne med. kø1dre-bbordrbåLp1adsrf1ag-

stang osv.On rnandagen seJlede et par spejdere og the two Danes tiI eenb::et cg hente-
d.e tre kajakfter sant en 1111e jolle,Så der var stor gLæderfor nu kunne det r-igtige
søspejderllv begl,arde.Det regnede næsten hver dagrså d.et lcreo med den st,.,re aktivitet.
Men hvaC rtiden gikrhele troppen var i by'enrhvr:,r vi p:clr,''.an-lerede og spejderne skr'ev
et postkort til 1i11e mor åerh;enLme.En aften var der 1ejr,:å1 samner! ned søpigerne
fra St"Andrevs,Det gik fornøjeligtrog sØflne om d.e ikke vi-tle have os til at sJmge 6n
dansk sangrdet. . .nåtnJ
De sidste dage gik rned sejlaclsrnår solen en gang jrne-l-Iem tittede fremrcg vi fore-

tog endda også en hjergbestigdng af e'c af de Iokale bjergerhvorfra'vi tog nogle
billeder af den snukke omegr."



S COII"IND§TLIR ( FORT§AT ) "
F3edag d."I5.-7" var ti.et efte::hånd.en bievei':j-d fcr at pakke alt sammen og sejle op

til centretrhvor vi 'ui,lbragte sid.ste net,0m aftenen bl ev al-t det til over:sblevne mad-

forråd spist/ædtrså aile gik nere end mætte til køjs den aften"Næste morgen sejledc
vi j-nd. til bunden af Loch Goi-l rhvorfra vi i bus bf ev transporiere t den lange vej
gennem den smukke natur til St. Andrevvs.
Her vendte vi,efter på beh6rig vis at have taget afsked med s6spejdertroppenrtil*

b,age til voro værter fra den førete ute,dvsn HP flyttede to-tre huse væk frarhvor
han havde boet derr fgrs'te uge.
f den kominende uge fik ''..i t"igtig tejlighed til at bese St./rnoreus,som er en meget

smuk beliggend.e by med mass€,r af badest:'anderadskillige vi::kelige gode golfbaner,
Scotlands-*tast" Lniversitetre--* meget gamrnelt, slct samt rnegei ande'",som C,et vil-te
tage flere århun,dreC.er at berotte om.

ni aag var vi med familien §tra:han til Pit Loolery i Egjlandet.Vi besgg'"e en af
d.ei.es døt1e ,der var på si-n førs'i;e lejr"Samme dag bes65'ie vi også en fj-sketr:appo ved

en dæmning.
Næste dag var vi i Dundee, hvor vi blev vist ru:rdt af en sejlsportsmandrhvis fani-

Iie var gåd""1r"rrrrer ured5trachan§.Familiens overhoved. var læge for Dundee""s.:rofes-
si:one]le fodboldhol-d"IIan præsenterede os for clc de.nske,norske og svenske spillero
der"Senere på dagen var vi ude at sejle på flodenrher fik vi at mærke hvad str'6m

og tidevand vi-} sige!!!
nt.,par d.age senere var vi i Edingburgh.Vi

så vi bl .a, T'he Cas+,le,T.'he Palads og byens
ne se ud over helo bYen.

blev kørt dertil af en spejderrog i byen
rneteorologisl<e institut rhvorfra roan kun-

I byen var der også en he1 de1 anerikanske marinesolclater fra
1å opankret i bugten.vore§ Tea fik vi hos den spejder,som viste
le sidste par dige i St,Åndrews gik ned at sige farvel(ctreero)

et hangarskibrder
os rundt i byen.
til dem vi kendte

og gå på indkgd i byen.
ili"r.aug a. 25.-7.-66 - sorgens dag - tog vi behgrig raed vores værtsfolk.Da vi,,var

kommet in6 i toget kom altid tænkende IIoIgor i tanker om,at han havde glemt sin
madpakke"Så rnåtte Christppher og John ase af sted efter denrog kom rned den 5 se-
kunder f6r toget k6rte.
Vi kørte med tog gennem Scotland og England og arakom til Nevvcastle kI.I4oo og kør-

te så i bu§. til færgelejet.Iler kom vi ombord og blev indkvarteret sammen med nog-
1e skotske spejdere fra Edingburghrder eku1le til Copenhagen.At vi havde i Scotland
i 5 uger visto-sigrda vi flr,re gange på færgen kom til at sige "Thank You" r"Ye§" i,g
,'pardån" til kahyisjomfruen.Næste dag ved ankomsten til Esbjerg fi.k vi d.en helt store
overraskelse-der noiat IiB25.4ff for at hente os-der var vist nok noglo,der fik send.t

cyklerae med toget i en fart- og hermed sluttede egl. vores dejligerskgnne etc" etc.
scoTLANDSTURt ! ! ! M M ! i ! ! ! [ t ! !

pS;Vi h,åberrat d.er vil blive en ud.veksli-ng ti1 næste år sådanrat et par skotter kan

komme herover og et par andre II K.:JT'orekan få en oplevelse lige så stor som den,

vi har haft i vores hidtil bod.ste sommorferie.
H olger Ring og Bent HYldgaard P'
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TF I(a j Cfrri stensen 37 " 4'.,

t'rogsassi stcnte l
lv,ogens Chri stenscn 56.5v
,1. Bloch'Petcrsen 8A.3,
Karstcn Ring 54,44
Gert I(" H" P. 84.3u
Petcr Treppendahl f2.0C
Niels 0C000
Åge J6r'genson 2I" O0

Del finen:
Jørgee Skud-e :
Kjetd Gerdrup
J Cn S-JTI K

I-ians-I{enrik
Ilavørncn:

i.l llenrik Skude
PouI Xriksen
Stig I{ansen
Kaarc Christoffersen
§øhgstenr
Leif N" -L,
La.rs Nygård
Vagn Ir[6rgård
søl[sfusr

95. TO

t25.50
6e" 55
r.30

r4e.50
72.50
77.05
63,?o

76.40
4E.A'
68"7'

{6s$esg'
O1e flkude
Holgcr' liing
HP

I Oddvar Lindsc]
ff Bcnt li'akne

J6r6en Bcllirrg
IIaien;
01e Åndersen
Ilo $ensen
Roman Solcol er
Torben Jenseir

77" 75
50. 15

123,70
24e.45
r8r.50
rr3.70

95.5A
69.65
9r.55
I. OC

Maria&ne Rasmussen I9. IO
Hanne 9.2O
Jane Johansen 19.20
lr{ari anne §chul t z 4. 45

o ( ) o o o§i{i§§"ai;;§o o o oo
0g så of par skotte-historier(fra Scotland) direkte ovorsat fra I'iv;y English Reader".
ivir. luecDonald l{avde f6tt sig dårIig i lang tid,så til sidst besluttede han sig ti1

at bes6ge }ægen,Lægen eagdo efter at have undersøgt haml"Jeg or glad for at oigerat
det ikke er noget alvorligt;det enoste Ee fejlerrer at De er overtræt,llvis De ta§er
en af disse piller 5 gange daglig efter hvert måltid og et glas whi-sky hver aftcn
inden De går i seng,vil De snart være all-rigbt igcn.

Da liegen mød.te iiracDonald på gaden 14 d.age senere,spurgte han Lramrom hvordan harr hav-
de d.et,og om han hravde fulgt hans anbefaling.
"We1f,når jeg skal værc ær1ig," sagde lfiacDona1d,"er-jeg måska en smule bagud. med

piliornernncn til gengæld. er jeg on måned foran mod rhi§kycilrr.'

rIrII=II Iff

Det skete.,å et hotol i Glasgovr.Direkt6ren gik sin eidste rundtur på hotellet om

aftenen"f en af korridorerne f,andt han en skopudsedrengrder var vod at pudso et par
sko uden for en lejlighed."iVårdreng du vedrat du ikke må gØre det her"Gå nedunder
med skoeno mod dct samme ! "
"Jeg ved detrmen jeg kan ikke g6re det. "
"Du kan ikke rhvad mener du med dot?"
"Det er en mand fra Aberdeenrder har lejet dette rum,og han holdor,rå snørebåndeno
inde fra værelset. "

Og en til:To skotter væddede orrfhvem der kunne holde sig }æagst under vandet.
Begge drulcrede.
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Nye patrul.jeførcrer
PF 01e Andorsen
PF tr enrik Skude
PF Leif N.-L,

Nye iungnrænd:
Bent ivraknc iii.
Bent I{. Ped.erscn
J6rgen Belling
0ddvar Lindsel

+++++ +++OO 0O00U0o O++++++++

ltrye p a tlr-rljg.gSgl,§ten te :' :
Pl' tso Jensen
PA I(jeId Gerdrup

Årsstjerne:
I år: Pll PouI

Sø}ybæ}tS:
Bcnt I(" i{" Pedorsen

Tropsoversigt f5. -8. -66.
lF: I(a j P. Chri stcnsen
tÅr
If-gens Christensen
J Q r gcn tl1 o ch- P;, te rsen
Karstcn Bing
Gort K" It. Pedorsen
Niel s Clauson-l(aas
Peter Troppcndahl
Åge J6rgensen

Jqngm.endene or:de1t i s.iqEa
IIr. OIe §kude & Jørgen Belling
John Oddvar Lindsol & Bent lr/i. Ii'iortonsen
Holger ton Bing & B. Eyldgaard P.

Sø pieqrnq:
PF liarianno Rasmu§sen

IIann.:
Jano Johanson
lvlarianno Schultz

lelflqes;
PF J6rgen Skudc
PA Kjcld Gurdrup

Jcns ;Irik i{enriksen
I-lans-Ilcnrik

rial en:
Fr' or" And.crsen
PA Bo Jensen

Rornan Sokoler
Torben Nielsen

Eqvørneg:
PF jienrik Skude
P.tL ,Jo uI i.jr ]- Ksen

Stig Henson
Kaare Christoffersen

søhe.-q!94:
PF Leif N6rskov-Lauritscn

Lars Nygård
Vagn }d6rgård
OIe l,iørskov-Lauri tsen

,Æb Æ R,r55 \§ r,Nr

Fødsqldago:
2/B :Roman
T2/8 lYagn
26/8 :Lars
2/g :Kaare
?/Ia rTorben
28,/f O: Gebe
ZA/82 fI K.1,'/.T"

IIKr/r/TtIi4;tIIi{ltuTIII{i;TrfKffTlfmlrf tf rir,tf lfiut'lIfll['f flfliTf fK;r1'IIKÅtIiKr;tf l!ff,,TifKl'lltf ffr'/Tf IIftll'tfKri'/1'Irx

SIDSTE NY1. : ( DøDSANI'IONCE ) .
Åfgået ved d6den.

Vi har modtaget:

Et pludselig d6dsfald i flii'iT har fundct sted i sommerferion.Det var afholdt og
agtete overalt og blev ned månederne lnora og mere interessant.Dct stammede hor fra
bycnrog så dagens lys d" f9, februarren varm og solrig derg.Det ransagodc al.e lan-
dets avisor får at findo moddelelserrder kunne have loka1 intoresse.Det blev kendt
for dets Nr{ådtE§XE aktivitet,og flere lærte højst værdifulde'åf det,som bI.a. dyre-
liv rsemafor,navigation og vigeregler"
Dets f,erdenrd.ets hjæipsomhed og meget store spojdervenlighed viste et stort initia-
tiv,der trods ønsket om stilfærdi6hed og tilbagetrukken tilværelso scnt vil blive
glemt i If K Ii T.
Det (HAI-NY1) tcan til enhver tid genopstå;hvis frisko spejdcre gidcr tage et ini-
tiativ !

.,flre være dets minde"
Tidligero redaktgr af bladet,
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DEITINEN MtrIDEN

Ja, så er d.et første gango jeg slcrlver
som delfln. Fra mand.ag aften blev pa=
truljerne lavet om oS nye patruljeførere
blev: leif , Mtn1, Old.yr, Ego. Vort før=
ste patnrljemød.e blev ilcke langt, da cle
ærede med]emmer skralle h"jem at spise,
(havde været ude at sejle faa f7:19)'
men vi nåede at lØbe lid.t.

Nu gæld.er det Økseløbet, d.er løber af
stablen d.. La/g, hvor vi ger.ne slnrlle
BØre en god. figuri så på fredag håbes
d.er på et nyt og længere mØde. 

-

fren 26-27V8 skulle d.er have været-v- tropstltr, men den er blevet ud.sat

Desud.en er der voortrl*§f#å#t?B?lJtu, L7/s, den årlist til=

t*/-----z
-' -r< I

bageVendend.e begivenhed. for patruljef,ørerne i'd"ivisionen.

Med. sØspejd.erhllsen
Dq:eiq.

{\-, , / -'
'S t{t{':'''tt ii;' *.';v å-

HArÆIr-METDEB

ÅIt vel;bdltset fira båden, d.er jo mans=
lel et ror I som vi Ønslcer at få hurtlgt .
Vi hail også f,'ået en nlr mand., der hedd.er
totrbent og han er godt i gang ned. sØppej*
derprøven. lian er bl-evet materialef,o!=
valler, da hatr hor tæt ved. harlrreil. Nå,
lkke nere med d,et pjat.

Som a1le sikkert lkke ved", ud.kommer
HAI-IiYI iklce mere, ffifrund.-af at d.et
næsten ingen ind.tægter gav. l/led &ue1ig=
hed.stegle.le foreligser_ d.er lntet pf}.

at det ikke bliver llsesomD3i*3t('ui"*3å'ng5t3*98: fiå åi t3n3å=
så blevet a.sslstent, og vi Ønsker ham til lykhe'

På de to stdste patrul jemåder har vl haf,t o'bassegi1d.e", så
vl er lkke rigtlgt kommet 1gang ned. det praktiske arbeide.
i\Tå, ieg slutter tr1år for d.er er jo ikke meget a-t skrlve oor
nåi d.er kun har været to møder med. patruljen.

\ -_. '.fr
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Ja, så er vi her igen. llos fdx5æx, os er
Jørgen flyttet,r oB jeg selv er blevet PF,
lars og Vagn er næsten færd.ige med II kl.
prøven. Der herstrcer end.ntl tvivl on hvem
d,er skal være assi-stent. 0g så er d.er due=
1-ighedstegnene d.em skal vi vel også i
gang med.. Nå, nen farveL nu.

sØhestehiBsen

-lit

L§t*iILr_

.t

{ii
ii '

Med

n@i ,fl
.Alt ve1 i patruljen, som &an siger,For a.t sige det li-geud, jeg
ved ikke hvem d.er har t.aget hvadr oB hvad. der er ta5et af hvem
af mærkeri

Eavørnen har fået to nye med"lemmer: Kaare fra Delflnen og Ego
f:ra Haien, med.ens Stig og Paul stadig er I Havørnen.
Vi skal på weekend. d"en 3-4 septemher
ligesom jer and.re. Vi skal sove i båd-ene. Bl-oh
blob; det bliver sikkert sjovt 06
vådt; Tjah hvad. skal jeg nere skrivei
javr, nu Ved jeg d.et, Makne har holdt
afskedsbassegild.e, nahmm. Vi har tænkt
os at hold-d patruljemØd.e om onsd.aten
som ha.vØrnen også tidllgere giorde.

Nå, nu lran jeg vist ikke f,lnd"c på
mere vrøvl. Farvel,

,,ÅLir.l
@r
Endelig er cler }comrnet en slagkraftig jungmænd§patrulje, §lagkraften
afhænger i nogen grad af den enkelte" Lfml det skulle nok kunne lado
sig gøre, at få noget ud af det" Vi har aLlerede holdt et nøde, hvor
vi plarrlagde fremtidens gang i Ji,{-patruljen o5 hvor rrogle filc afløb
for deres pilflngertrang med hensyn til varneventilen på nit lcarnmer
Der holdbs nøde hver 14i dag og de etrkelte sjak skiftes ti1 at holrle
det.
?ure sker enteu i forbind.else med trdpsture e1ler på jungmaadsbasis,
0g det bliver barske ture. Vi sltal jo i tr"ænihg til land.sskovnands-
turneringen, hvor vi helst sliul]e have et par sjak ned" Selve turne-
ringen foregår i påskeferien, således at det ilrke kun er si<oleelever
dor kan delta.ge. "{r .*.: , i
Sjalikene er: Makne/Ocklvar, lto},ger/ -L
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