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"VandPosten"
Tropsblad forf f kong .1oIner §Ø-Trop,Vcrdingborg'

Tropsrådsformand:Nie1 s B" Skude rDrosselvei 5 rT1 f2f.578'
TropsførerlKaj P, Christensen rliammerichsvej 59,'lL1'1830
==:=============================== =:-==
Siden sidste Vandpost har søspejderen forladt det våde og kolde og er kFøbet

iskjul på tand.le tåOe,som i *å**"r er blevet nere elier mindre mishandletrlig-
g"r"*, på pfua""n foran vor kære trlrIlog der skaf de blive liggende til næste for-
år,hvor- de atter vil glide i vandet.Uien den glæde/sorg"
--m,1 

t"gyr,der vi at arf,ejde med det stofrsom landspejderen har beskæftiget sig
mea neIL året"Vi skal nu på barske vinterturerhvor vi bl.a. skal lære atlave
lejrarbejder.Ganske vist Llir"" patruljemBderne nu hold-b inden dgre og iEke ude

i neturen ,sorn de jo blev i sommår,men detver absolut ikke ensbetydende med,at

vi skal gemme os bag vinduet i den opvarmede stue'
f ,,Spe jdernes lviagaiin" kan man Iæse om patrul jeduetighedstegnrson- åbenbart er

noget hå1t nyt.Vi glæder E,g os til at u"rt,ritk*n patrulje,der her i tro.;pen får
tcget et sådant duelighodste6;n fgrst'
Gå al]erede nu igang med at tilrettelægåe vinterens pro8rarnrog hvilke prøver

og duelighedstegn r iir tage,inden foråret komuer.r må jo huske på,at så snart
u§dene kimmer i vandet.er det dem,der gælderrog i den tid bliver der som regel
ikke ofret så meget tid på prgver"Der er kun få her i troppenrder har taget.
;;t;*;;";r"r,så fom igang måd prøven og vis dem,at DU også kan være med!l(!)

ivien for at alt dette kan blive organiseretrkræves der en vigtig ting;Nye rnænd!

Hvis ff K i? T skal leve videre,må f få nye rnænd i patruljerne.Der er sikkert
flere af jeres kammeratorrder gerne vi-1 gerne vil være sgspejdere,men som ikke
rigtig kan bestu;';; "irg 

tit at-meIde siig indrså hvis r 6nsker,at de skal få samme

gfJAelsom f forhåbentllg selv har fået,så er dot bare om at give dem det sidste
afg6rende spark!
oil-aen øjelrincelige aktivitet i troppen,ken jeg i-kke sige noget konkret,da

jåg 
"o*;å:-ntet 

**å ha, rned patrulieine at gøre,kun kan jeg sige,at i iu'g-
åarra"putruljen bliver der arbejdet meget energiskrnæsten. for megett

Ctæ6'aig,ni stutter ieg,men iiden ieg 8ør detrvil jeg 1ige.§pørgo de forskel-
Iige medlemmer i ff f tl; irom de *gu"tlig ved-rat der er noget,der hedder:"En spei-
der er stilfærdigr;fi, de sids'r,e iropsmøder har jeg fået det indtryk,at det hø-

jest er et par stykker,der ved dette,og hvad der er værre er,at kun to PF.er
i stand til at beherske sigi !

Ai,{}IONCE; Alrirrloi"jcEl lJ\irOruCE: II'LJtlNCi:l:

llvis der er en patruljerder i troppen Ønsker at få lavet en knobiavle,
tan ae få den Iåvet ui ;ung*undssjakket H'R-HP,nneste udgifter er
materialerno til fremstillingen! ! ! M! ! !! !! ! ! ! !!! ! !

Ved du ikke engangrhvorfor bre,ndbiler er rØde?Så har du forkiaringen her;
llår klokken er-tolv i Københatz,nrer den elleve i Skotlandelvår klokken er elleve

i E}lB Skotland,sejler Queen lfary midt ude på Atlanterhavet"I itlanterhavet er
aer Iisk.Fisk har"finner.Finnorne har banket rus§orreoRusserne er røde'

Jamenrhvorfor skulle brandbilerne så ilcke også være 16de?
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- r [r\ner er et skerna-, som med- forba.vsend.e nøja"gtigired- ka,n f,o]:=
'/ / 

"'\ 
tæ1le en hvorda,n vejret bliver den næste dag"

I (Pa.sser d.et nu også? I };a-n jo prØve)
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antyc]-e und-er irvillle omstænd-igheder d-is=
se vejroirsl3-" indtræd-er og iovev iklce,
a.t d-e incl"træd.er i disse situa"tioner"
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TRIISTUR d.3.cg {'sep" ti1 TROLDBJERG.

Iet skulle have væ.et en sejle;-rreek-endrmen ak-' jurgrrimdene Yar der,:'gsårog så blev

det noget andet"
Vi stillede op på hav-nen,hvor Tholpe-"lo tog ordet rg iror med den kerlei-ige me:'.J"el-eJse,

a-t 1;i ikke skqlle på sejler-rreek:e.'.:'-rme:t rl kou Clg rr-d at sejle.Ef ter at have rebet -l:.lg

v-i en tur over for-bi- Farø ig Ce-':ef';e;'hjen igen",-a v. iicm hjen kørte vi i"agagel.r op 'oi-

?F Jørgen"Jensel'kør'ue hjem for at få tøri tø3 pårthi ilatn r;a: bl-euei; våct'
Derefter sln-rlle vi v'æe på harmen k1"17"'|o"Yt kørte så t.l Tlol.dbje:'grderude z'ejs-i'e YT

teltrlavede bålplad.s og affalclsh,:,1.r:å leged.e vj-rom af"henen lau'ecle vi lejrhål cg g*i; nc

get senere i sengrom natten var der nat]øb"de-t var de:.lkke re'i nege'i; ved"reftei'min nre

ri no

wæsie clag går som regel med at ryd.de op og lave mad.,Vi t'ar hjenne l''1"15

ør{sEIøB d ,11-9.
Vi mødtes på harrnen kl.8.lorderef'ber gik rd op på ruinernerhvor der l'ar opstillingrog
k1"9.15 beåyndte 1øbet"Delf .sku1le før'st på Teælastenrrlerfra v-idere i;ii GSunasietog
til teortlokalerne på Sadstuegaderså slm1le r'i på en Iængere spa.dseretur ti1 ekserplad
senrhyor yi ringed.e tll L44B og kas'tede med lasso.Så kon vi t,',11 P.lfuudsen,d.er s1r:11e vi
rejse telt med sæk over hovedet - GYS.Efter det gik tua:en til brand.staticnenrhvor vi
spiste,Såop ti1 Gjørup og Andersen"SÅ glk tr:ren til ruinter met.Derfr:a på l4arienberg
;å hvaa så-så st<utte vi nea tiåYordingborgkøkJrenet,so m vi fik set"Derfra til ØAd silo
trvor ddr yar afstandsbedømmel§e og 418 trin"Så gik vi oml,ord på !iHv67"De:'efter til fri
ttd,shjemmetrhvor vi lavede drager.endelig sluttedes der med prea:-leorrerræld<else.

TROPSMØDE d.6-1o

Vi nødtes 1 de gules hytte kl.lp.Efter indl-edningen fik vi en opgaversorn bestod irat
yi skrlle lave en avis på 1.5o tim.tr avisen skulle stå noget omrhr.ilke bekyrnringer
foræld.rerne gør sigrnår de sender deres dreng ud på tur.Det'blev hr. Henriksenrdet gik
ud overrmen han tog det med strålende humør.Endvidere skirlle der s';å aoget onrh-\rorfor
junguætdene altid går med korte bukseo,Så slmlle der stårhvad der gik i bi-ograferne,
åer skulle også vme reklamerrv'ittigheder og meget andet
Vi sluttede som sædvanlig af ned Åltld frejdig...

STANDERSTF.YGNING 1o . -l.o.
yi mød.tes på hharrnen k1 l!-Jørgen kl l5,lo.Efter at haYe meldt klar tog ri hue betræk
kene af cg så holdt lg1j den berømte talersora vi snart kan udenad.Så blev det hr"S§des
turrhan fortalte lid"t om tropsråd.et og dets arbeJde"Derefter kørte -i'rldvar og Makne e::.

tur med Treprmen inden de kom hJem fra fhz-.returenrvar v-i andre kørt hjen
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HAJL;N_$EtDER:,

Alt vel i Patruljcn I For at
bcgyndc i"ed. r:ærkerne har Torben
fået korpsnærket og EoL,an har taget
Il-klasscn. Med r,:atricllet 5år dct
r;:eget godt, for vi skal aflevere det
i d.ag, da d,et skal sYnes" A io, de r
er lige cn und.tagelse, fordi en 5ryi1e
er blevet skar:rferet af en TA. Dct kan
desværre ikke blive ti} riere , der
er flere efter nig og kuSlePennen
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kan ikke skrive. ?F OIE (Oreyr)

SØHI{STEI'{ iVI§}.DE-R :,

(
?!

Jeg vi1 starte ned at si.,e vor nye rand
01e velkoniien. Egentlis cr det 1æn5e siden han
kore indl ilen der jo o5så Længe nellcu nur-
rene af dettc ellers så fantastislte blad.
Lars o; Vagn er li6e blevet fe+rdi6e r:ed Anden-
kasxxx klasscsprØven og 01e har fået korps-
],k?rket. Ilardsels:-rærket er vi blevet færdige
r-ied. EIIers tror je.i ikke Ccr er nolret at
berette. Farvel oS pa Uensyn. pF Leif

;

DELFINEN MELDBR:

Jct: vil skrtye iicd- det san,-e , li;osor
ivtrni, alt vei i",patru1jen. 9"t hjæIper
itni." Lian s'iger oet ti1 d'en (ier ?) 9? -.."-*&+derfor v1l' je., slrrive clet her o; så håbe -s" 

nr"""' --'' -'
at de læser det. Jeg synes at re spekten 1L-,:'o'; ,: ''--:' 

\{

for Pf o6 PA er for dårlig o4 så snart \' . "..*,-:-- 
-

i:ian vcnrlår ryg5cn til, be3$nc1er d'e at sIås' -*""''

Angåencle r,:atåiialet bedcs-de.æ1e..]e Delfiner r e- f,-.! :,
§e efter en gang til. Duelighe,lstesn e ja se d'cn 6år dct ikkc
."t.1odt ned. Får d.et første havde jeg lyst at lynehe 6ddvar
forAi han ikke har sa3t noget ori clct t1l lvluggi' PA Kjeld

HAVØRNEN $ELDER:

."*- *.fI*;: Her i Havørnen tjår cct godt" Stig er næsten
r yr -§ færdlg neC ?.kL. prØven ot Kaare er 1i3e be-',i-*.'' 'r \ 6yndt iied. stu-r,re prØve. Til vinter, eller re ttere

" \a '. ii i. Åagt nu båclene er"oppe, skal vi tage nogrc
rlYi.j i r. dueti3hcclste;n- Måska holder vi snart et kaper-

,-*-.. i i,; ,., .ntu; fOi, ikka?
''Vi( det vil si,;e Stic or, r-,ig) har været pa tur i:ed Haien (no-

uan)-i efeerårsfeiien. Først krydsedc vi.til hytten ol; roede

resten af vejcn ti} Petersværft( vab]gr ). Da vi vå.;nedc næsto dq,

havd.e vinden vend.t og vi krydserJ.e filba6e uod hytten' Da vi vi}
Ie stikrc til Cånensf vendtl dcn i,-en o,4 vi 5ik ind til hyfficn '
N"al" da6 , da dctregnedc skol-,agerdren,l,e, skyndte vi os 01. vJ-

uojr"O." [3o,, for rrrt,ikøcls. Nå , nu cr der ikke r-rcre papir
PF Irtlni
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FØdsel,sdggege:
10/lL Karsten trtng

\L/ll Nlels c. Kaas

5/l? Leif N. Laarritzen
3L/12 Keld Gerdrup
KorpsEærke:
0Ie Nørreskov L"

november:-T--*fropsmøde
B. P, F. -J, n{Smøde

19-20. Løb
22 P. F. -J.M.møde

Duelighed steg!.:.
Poul Eriksen
01e L.Andersen
Bo Jensen
Henrik Skud.e

F. N. mærke
Lej rsport smand
Dyreven
Lejrsportsmand,

rbej d er

19,00
19, 00
?????
19"00

?L7 .4'
LLT .4'
LL3 . >O
81"05

L43 -30
9b.r,

93,2A
30.1,
L9.?o

9 "2019,20
4.4'

PROGBAIVI:

19.00
19. oo
?????
19.00

Dyreven, Illetala

2 "Klasse spei der :

Roman Sokoler

Oecember:-f----ffiopsmød.e
b " P. F. -J. tr{" møde

10.-11, Tropsweek-end
20. Julemøde

rP Kaj Chlstensen 57.4,
Tropsassistenter:
@ån64.zo
J, Bloeh-Petersenl2r,3O
Karsten Bing 6Z.ta
Gert K. H. P, 84,30
Pet er t. 20 .5O

Delflnen:
76?EEE--§Eud e
K j e1d Gerd.rup
Jens-Erik
Hans-Henrik
Havørnen:

ItrffiIilE-EEude
Poul Eriksen
Stlg Hansen
Kaare Christoffersen
Aøhesten:
IeIT-il=f .
Lars Nygård
Vagn Nørgård
01e N. 1,.
§øpigerne:
ttfiafrAnne Easmussen
Hanne
Jane Johansen
l/larianne Schultz

L23,15
t6o.z,
89. r0
25.L5

Niels C. Kaas
Age JØrgensen
Jungmænd:
6Te-EuAe
Ho1ger Ring
I{p

I Oddvar Lindsel
It Bent lrlakne

JØ,rgen Belling
Haien:
dffidersen
Bo Jensen
Roman Sokoler
Torben Jensen

00000
21.00

%.6,
6,a.30

165 .45
284,65
22r.05
L3r,4'
t29 "3O94.o'
108. 55

l-6,30

TROPPENS SAI'TLEDE SEJLTID: 3.O2, tim,JJ mrn.

flubrikken latnr-licnyt fortsætter her i"ed

*
i,,
§

?laclsen er så trang her, at L:an ikke fristes
til at skrive en }æn.;ere rol.ian' Derfor blot :

alt ve1 i JM-patruljen. Od.ivar er d'esværre på

ior"o" i øiebiikket, uen bortset fra dct dår
det stille o; rolii,t her hos o§'

Skude Jlvl-?f

i\'-.* 4\T /\ Y-'



på tropsrrødet 6llla frk patruljcrne i.i-'rt opiåvc at' iav. eII tiYr-s"
Dcnne åvis akulle bl" a^ indeholde et i-ntc:"vrcrs ricd cvt

søspejderi:oder /fad"er, divcrsc anilonccr, fje i'nsyns oa raJiopro-
arui, åar:t endnu et interviewrn€u1ii i.cd en ir-rn,,i-,anC, d-er

E-fn.,rff" bcgrunrle, hvorfor jun,r'rænclc.nc al-trr1 gar i kort,- ilr-tl<se r.
Sol. r,an rråske kan regng ';ed cr rcsuitate.:rn. af d"enne OpiaVC

en blandet, ucn absol-ut irorsoi-' fornøjeIsc"
Her skal blot pIr'rkkes enkeitc tin,, ud'"

Først ct lnte rview l-,ed §t1;s iior:
,'Har De banje anelser, når De Sen(lcr Dc::es søn pa Spe jJertur?rt
"Noi, cet har jel ikkc'"
"Jarren hvis han sulter.. " ?"
"Det bliver hans i5uo S&5. Kai:,-.eratcrne hjæ1per ha;: nok"rr
I'Savner De ha.n. når han er på tur?'t
"lrlEJ d.ct eØt je,, 1kke. Han 1æn-, eS ikice hje,-, j".. vccL han

befi,rder ii5 3odt blandt sinc kal-''e råter' "
;Synes De, åuI "" rLyrt at have en dren;, de rer spcjder ??21'

"mf.f, det trr cn bil1i; fornøjelset b19t han holcur si; fra
OL ,rårr.,o bøder. Den siørste udLlft ] forbind.olse. i;uti spe j-
clerlivJt er faktisk ucli,lften tr1 s..-ibe , nar han skal vaskes

rgn. "
"Hvorfor skulle Stig være spejder ?"

"Jo hans i.,or syntes tropsføreren var så pæn"l

Tak fru Hansen, vi er takneni';c1i;e'

- en 1iI]e vits, o;så fra SØ81\i, Havørnens blacL?:

Hvcr da6 uncler kri5cn i Tyskland kol cn [antl og købte en avis'
så forsiecn o, *.r*å bla.le t væk. Ti1 siclst blev cict blaihand-
leren for uei.et. En tla; spur-tc,han :f'Hvaei scr De e;cntli-
ef ter ?', ,,Døt1åannårr"*ri "iauln clø.lsannonccrne e r inile i b1a-

det. rr ilNe j iki<e rren døctsaniionce " (Hitler) '

- olr "Le korte bukser : HP intervi ewes af Haicns korrespondent "

,, JeU skal =o;-j;;"and. fore*1 ,fc sr.å r'red' et 3o{it eksei'pel"

DesueLen er aei silaT o; beha;åti-t ?t. *? iie r'L kcrto bukser

en vail, 
"oo.,.urra"u, 

oa ået vil væie iciotisk at;å,,eJ- ian6c"

Det cr L.c.,et pra[iisk hvis i:ian fx. støi-ier pa lrunc oo i.?*

hoppc i balJuå, O' i:an j-kkc behøver at s;idc tle lan;<-r så-

itåt,t ,-on bår"i et par kortc bukser'

d.iversc udpluk : , j ^! 1.. -+,..,6hc,,
- Bliv .r"p*iå*, lå Kor_r i søhesten o3 riist lu.tesanson;
_,,Muggi på til"iii-rråiu"; i »ot cr d,tn 5/6-65. i'{ug'i o(,

Torpeclo skal [r iå"u"' ]iu1;-i er ban-c ' han ryster i bul':sernc"

clet er klart iåt r'"" u" :ol9us" :" l?":*renL' Deri:''oil sior'-'

ned"o han går Xåit--i"a i [abi[en o., si-,.er : CUttgn' Ko;" nr1 i kxe
-*åttrJ"oritiluggi'Li;cføtaffy::ing*nskal-skcnårlviu;":
li ,e at få {,ivåI sin ior oi kt;: Da-tie kor-i,e r j nrl -i kab:nen e '
c.et Torpe'Jo, 

'å;; Ir 
-p:-ve-t-' -Så"uåt'ynaer han at ville hjeu -

selvfø1g.,1ig, uen så "r t,Ius]I åoi"uoel.Je nærkcI.-..,t nok. Da

de lco--er op pa Lianen ot uiå"g"t1 "llYi. 
e: Iavct af {':øn

ost, ta,r e,, åi stykke ied.-hj6r o.; sprscr clet på r;aden

:,*t*i ff Mts\ L ls Tt K {

*,g
:

:!1#r§
-

f!.
§fi

næste c1ag. ti i-r


