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VANDPO§[EN

EB du sur, min ven
Så bliv god igen ... o. o o.

Sådan begynd,er en Saramel §ang, og der er meget rigtigt i de ord.
Er du kl.ar over at d.eter en l-et sag at overvinde surhed og depression
blot ved at tage sig en smule san::ren og tænke det igennen'

Sælgere lærer fremgangsraåden, uden hunør er disse ikke ne§et værd.
Do er luret af, hør bare

Trtek nrundvigene op til et stort sniL, koncentrer dig -
og se - resten fø1ger ned - lige pludsclig or nan glad og munter igen

Ligo i Øjeblikket syntes du, at dette or noget værre piat - men prøv
selv og se - hvor let det er.

Livet er kort - et sroil nere gør det bedre at leve

Men bortset fra det, humøret skorter d.et da heldigvis ikke på i vor
trop - lad os fortsætte den Iinjo.

3*9fl#å##P#

ER lektiel-æsning en undskyldning for at blive væk?

Et stort og klart NEJ lYser oPl
Den snule loktielæsning elever id.ag har, kan nemt klares ved. sid.en

af spejderarbejdet- eIlors er det vist a.ndre ting d.er trækker?

I(ort sagt - don forra for undskyldnin6 for at blive væk -
vil ikko blive tolcreret.

he11er ikkc når det er patruljemØdor det drejer

Dette blot for orientoring! s]-g onr

§Østævnet - of stØrre foretagende -
Det skrider fremad ned. tilrcttcJ.æggelsen af stærrnet.

EndtiL fLere gode hovcd.er er rødg1Ødende - og langt inde i stævnets
forrriklinger. AlLe inviterede troppe har viet stor interesse om

foretagendet og alle troppe har r.reldt sig forel6bigt ti1. Sldnu ved. vi
ikke dot nØjagti§o antal sØspejdero, der nøder frem - vi regncr ned.

ca. 1OO stk.
f forbind.else ned søstævoet arrangercdo vi en speciel tropsføror-week-
end son netop er afviklet, ner,rlig d. 5O.9.- 1.10.

Holbæks tropsfører mØd.te frem og vi startede Lo'§on og sejled.e til
Stego for at møde Steges tropsføror d.er. fortsættes -
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SkfbSsIdEn FoRtSAT non ikke

g6stævns 6eo 20 - 27 oktobcr

Lo's - sejlads fcrtsatr
Dejlig tur - fØrst i øscndc regnvcjr * dernæst i storncnde suå -
for at slutto ned køligt' rjlcn dc$ligt solskinsvejr - lørdag.
Lørdag aften blcv der rigtigt diskuteret sØspejderi og specc dct
konnenclo sØstævne. Dettc foregih i Bents hyggclige gerlakker på førsto
saI.
vlen Edeso niKKeS å1i DT - kan du fØ18c'ued. - prøv engang - dette
cn såkaldt intelligensprøve - oGD etble VENa FEcNs olf: fnd.eDB 0Sor:r

ATflc reAfS amrnesl A6sG odtKAnB ruG esBla$ dt0sS ØS pcJDcRE.

Det kan være nok - Der var incgen uenig{gcC or: bI. a. sØspcjderunifor-
rTren, nlen Stege og os viI prØvc at hoIcle sami,:e 1injo, da vi er i sanarno

clivision. SØspejdcrarbejdo kontra a1n. spejdcrarbejde blev også
bcrØrt, ncn hor hoLd.er vi os ti1 dcn ganlc linje nccl bådo- og.
Det var på tale at sniclo spejdcrarbejdet ovcrbord - kun at beskæftigc
sig ned sojlmæssigc sidcr og det tyder på a! d.cnuc sterirning.cr ret
fråntrædondo ruind.t omkring (so skippers artikel i ija6asinct) nen
hvem hcr i troppcn vi1le non undvære albe vore dcjligc "Iand]igc"
weck-ends. (såsom de storc 'rguIc" en 1illc sØspejdertur cn 5ang iucllcn)
Her kom vi ind på ct Iillc sidespoo - Vi har aldrig før haft så megen

kontakt ned' orag:ivelserzre , soin vi har nu' Et brcdt sa'narbojc'e er
igang de unifornercde korps her i byen inellcm - og har været det siden

"fa"f" Nytår. Dettc består i et udvalg (en førcr fra hvcr afd.cling) sa:l
jævnligt holder (udvalgs)nøder og son forclØbi8t arran;erede

Valdånarsdags-lejrbå1et på ruintcrrcenet og son don 7'10 afholdcr
et senior-løb for a1lo do 16 - 19 års uniforncrede i bycn.

TilbaSe til dcnne hyggclige af,tcnr Kaffon g1cd. sti1Ic ned.

Det var en sund aftcn - don n& vi have flerc afl

Sdndag scjlerlc vi hjen i krafti6 nodvind
ncn ankon i god bchold og erfaringcr

. /'rigcre til vor: -kære havn I i,
"Vordingbors er dobbclt skøn set Pi, l//
dcrud.cfra"-ikko? !o:roplcvelse li /;/;,
håbcr vi at vore gæster rund't om- p ,{l /lX,'dkring fra også skal opleve. { ==: Æ
SØSIiXYI'IET ja kort sagt; -*-''-- '':-i-:---*-.--' ':-.=:I'"' -'. 

.-.. .:-1 --
ind.endØrs overnatning - c1o.- spisning - do.- "å*ni"S -"
Fred.ag aften - indcnrlørs hyggcaften (fiIn, sall6o' hyggesnak ra.n. )

Lørdag - skj-ftevis sejlads - opgavelØb i byen.
i tilfær.rie af rågnvgååt-;g?tiå*iggSltvitcter t "|!}ilul:.

LØrd.a6 aften - udendørs stort lejrbå1 efterfulSt af (hvad tror f)
sØndag - Tovtræknin6 + stafetlØb n"v" prw"rieoverr'ækkelser

o$ afslutning ved niddagstid"
Nærnere ned tilneldingsblanicetter vi1 tilgå inviterodo troppe snarost.

Et kan sigcs - DET BLMR ALLETfDERS ----

§iclste - Fortsæt stil-en drengo - der er virkeligt noget der hedd'cr
prøver ooScVo fhorp,
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EØl-gend.e er en beretning om en arktisl; traged.ier o8 cr
ned.slcrevet af d.et enestå overlevend.e viclne.

"Jeg havile ald"rlg ventet at slippe fra d.et med. l1vet
i behold. Vejret var kold.t og frost]<lart, da Franl< Hayes
og jeg om morgenen d. 8. september_forlod. hoved.lejren ved.
polårkreclsen. Tre d.age seneren cl. 11" ? rejste en isko1d.,
hylende storm slg, neiop som'ori 5rø1 opou'den værste_ieg
eirdnu har oplevet. Vi havd"e lkke tilbagela.gt mere end.
ganske få kilometer, da et kraftigt vind.stØd. plud.selig
rev Ha;res omlrulcl og hvi rvled"e irara ind. niod d.e lcnlvslcarpe
isblokke. Det l;rkked.es mlg at få ham op på sIæd.en, men han
vid.ste, åt han var dØd.eligt kvæstets oB at han iklre havd.e
langt 1gen. I bevld.sthed.en offir i hvor hØi grad. jeg til=
slutter mlg hans vlclenskabelige teorier, erklæred.e han,
at han d.erfor Ønslcede at SØre slt testamente, hvorl han
efterlod. mlg sln samled.e formue, for at jeg lmnne vid"ere=
føre hans arbejde. Jeg prøved.e at tale ha.m fra d.et, men
efter at have f,unclet paplr og fyldepen frem fra lommsn,
inslstered.e han på, at ieg slcrev ned. efter hans d.iktat.
Han und.erskrev d.olcumentet og en tlmestld. eller to senere
var han d.ød.

Jeg måtte skyd.e to af hund.ene, som var kommet til ska=
d.e. Alle d.e and.re på een und.tagelse nær' slap bortr oB d.et
var d.erfor rimuligt for mlg at
lejren. Vind.en 10 jed"e af kort

I'ødselsda8e 3

2.1O. - Torben
12.10. - Vagc
20,10. - 01o N-L.
28"10. - Gebd

Nye spojclcre:
Vi ønsker hjerteligt vclkonircn

Tonmy Hansen
I{ogens Juhl
Erling Søronsen
O1e Brink

får liget
efter, åt

bragt
F'rank

tilbage ti1
var død..rr

(Underskrevet ) Joseptr Dennis.

Er d.enne' fremstilllng sand.faerd.ig eI1er e j. Begrund. re=
sultatet.

trØsningen offentliggøres i næste vandpost.
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Næste rnåned fylclor ærossiden (en H E L sido) act er kilart
dcn har jo ståct ton så Iængel

På ncd huen - ud i det barske intct - eIler dØ -
I dcnne krininalistisko tidsalder r:å alle cndelig prøve dct.
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Som n:rsten hele byen ved, blev der" den 2?. r ugo d.å. by6€:.t tl hø:fder
lent s ore Strr,nd. fnitietivet til dette byp,'geri blev tegct ef Turist-
oringeril der sendte indbyd.elder rrirndt til byens h.trubber o6 foreninger.

Den store deg mldte !l i.;oIC o , «:g dera'f I fra fI kn't. Vi, dvs, tror.ren
kerne (thorpådo, folger', biakner Cddvar, Trep og iiP)e tog, af st.rd fra
i,Tor dhevnen i6rdag eftern idclag o€_ se jlede ti , stubbestaden. senere sc jIe-
de vi til Ore §trerid oe, overnattede

Søndt"6 gik vi strakr. t L€ne med cpgev:l,- 9q resulteiet ktn ses på Qre.

§oirr bekendt b1 ev vi nr. 3 ved .rr *mteud-'erln5 't"

I1øfaernes formål vf,r at s; m16 §i;nd, ogl dot er stortset r:gså lykkedes'
ÅIlorede en uge efter uygnin5en he,vde de floste høfdcr sinilot send ti}
midten af hØfr1erne, så det si. Icvendc ud.

hEXl så skete der det i høfCeoygningens historie, rt der en fredag i
September mlgrned blev stormv(.ir i Vordingborg, o5 ome6n, og det resul-
terede i at en lille flck fra II kwt s6ndr:gen efter sejiedo til Qre,

hvor vi Bo&rt s,?'., hvordan det stod til med høfderne' Fpktisk vår do'c

krrr en ubesl<ediget høfde tilba6o. Det er vel overfløcle-igt at bem.ar-

ke, et det vrr vor€s. (?)

Vi fortsatte pr. gr,ben Inngs stranden, og s.r. cverait hvor'dr.n reterie-
lerno frr, høfå*rnå la spreåt ,rå strandoredden' Det kunne s€.nimenlienes
med en svinesti. li,{en vi kan kun håbe et arren.ørerne sørger for tt det
bliver fjernet.
/rf hlfder var der kun 5-4 tilbr.ger ori in6:en ef den si ud son: da de blev
byg;et. De høfder der fik I" cL 2. plcds v€.,r ginEk:' for svund'ct! !! !1!
Efter at havd betregtet disse rester fyrede vi op'.rnder kedlerne og sat-
te lsurs mod tievnon.

Dette har vist, hvcr solide hØfdertre ve,r, oA ollr de s}<uile htve værot
bygget.

r1vis ,ler biiver no1 Ie fremtidii.o }I-de,5e, bør de pleceres i e.rrii måned,

f6r bgCes,l{ronen for alvor bc"yndcr , så de ktn n{! t .4ernle ".nrr' I-Ivis de

bliver bygg6t om efteriret, rid.iker".r men et de 'fcrsvinder om vinteren,
ellr.r under en stormr §oo vi iigo hlr set.

Et entlet s.;Trgsrnil er, orn det bØr' være konkurrence. .-odømmetsen i ir
hel ikke været fo16od, da to Ef do tre bedst placere<1e blev skyllet
væk.In bedrmm 1se bør filrdt finde sted ct plr rni.neder efter { t høfder-
no er bygget.

Irvis høfderne skr I byi:;e,S .rå li-d.41 en, bgt det loregå- :i don demr kri ti-
ke måcle, at tiistuerie- får udleveir-;t stenres"dJer', så de ktn besterme ,

hvum der har bygget den bedste høfde.

II,J f de oyg3 emeda r b e i der
rIP.



Tropsmød.e 7/9 år L967

Vi mødtc 4,11o rsand Bå havnen kI 18"5o for at blive totalt
fuldstændig nederdrægtigt maskupcrct ved, en kaproning til
nyråd.sporton, §oIE alIc rocde mcd godt humør og i fantastisk
fartr v&-r6ro var det da pa.truljerlfe skullc ro gl6nstcr ro=
ning, punkt 1 : Patruli e f ørenc lcendcr i-kkc ordrcnc
prroLt i : Og selv onn dc gj ordc f orstod tlc andrc ikke at
adtrydc dcm, Nå nok kritik og ind i P1," hvor mødct slultcdc
rncd den sædvanligG "Åltid frcjdig"

1-a/

0oO0OO0000OOO0000OOObbbbbbbbbbbbbbbbi§ii 
I J "'tl*s3"sisissisJsii I-iYc*, ;-

xiÅpIEDø RUNDI (eodt os ver) i- , : liul I i : fl
Vi mØdtc altre for cI1 gangs skyld udcn ct cnostefafbud
f or at oplcvo dcn årligt ti-lbs.govcbdende tur " !

5å startode vi ondcJ.igt mcd. at gå bådcnc cfter det \
skuLle vi vist have siort noget fØ:^t for dcr val en dcl \.
småfejn son skul}c lavcs f6rst, mcn vi{tcom d.a afstcd.

Vi øh de Cik først i Land vcd siloch isydhavnen for
at l:ave cn 1i11c afstandsbedømrne1se, så krængcdq vi bådcnc
undcr masnedsundbrocn for at fortsættc'mod bcnzin havnon
på lriasncd6 f or at kort læggc d e nne dcr dog ikke ble v ti-I
no6ct på grund af-tid,t var tid, ja vi ikom ncmliig ikkc
afstcd fra havnen før kI. 9"5o mcn kom dog hjcm tiI tidcn

VI SNÅRT ER EN AF DE STøRSTE SøTROPPE
DER I øJEBLfKKET ER TOVVÅRK§I(UR§U§ (sp6rg mig olrr næstc gang)
VORNS HøFDE ER DEN EJ,IESTE DER ER HEL PÅ ORE
STABEN IKKE KAN LIDtr SøSPEJDERE DER STTILER
§TABEN ER YDERST TTLFREDS I.,iED JER
Vf IIAR LANDETS GRIivi]r,iXSTE KLUBHU§
SEJLLADSEIf ER IND§TILLET TIL BÅDEIVE ER TJP TOP
VI §KAL I{OLDE ET DøDVAKST Sf§T,EVI{E

MED SPEJDERHILSEN
ODDVAR

for at trædcaf. : . Irii\ Iillr"ttili'l
VEDIAT, ll]ii' --'7 " *1-:'-'t---'+t"
BÅDENx ER I DÅRLIG STÅ}TD } ;.,./ ,,/ .-.,' ..i.

},{øDEPROCEI{TEN ER FANTASTISK }IøJ
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>åIb rha1Lo I

I{er er Radio J.M.igen med nyt og spsldende stof til a1le mere e1ler mind.re tro-
faste lyttere.Der er naturligyis eket store ting inden for J,M.-patrlljens fi-
re hyggelige v€ge siden sidste udsendelse (d.er er n^n1ig go i denl ).
Der er blevet planlagtrlagt saromenrtrukket fralprojekteretrudtmktrgrublet,

apangeret...ja et par enkelte af de mangerstorslåede planer er endda også b1e-

vet realiseret - rnen det skal man nu ikke tage for tungt.

Har din patrrlje forræsten vesret på wpek-end. sideh*bommerferien??? Nå ikkei I i

Så er det på høje tidrdet kan endnu'1ade sig gøre at seji.elSelv de dovne;ug-1-

deligelslatnermed bilmave og hørgeøjne udstyrede jungmærd har aIle været detlJ

For tiden dr hvert sjak i fuld gang med at arrangere det store søspejderstmmet

der som bekendt skal Iøbe af stabelen iefterårsferienrhvor du vil få lejlig-
hed til at stifte bekendtskab med andre sø-patruljer og serhvorledes de arbej-

der - gå ikJ<e glip af den oplevelselli
tiden (aet er desvænre gået afmride at bmge store beglr'ndelsesbogstaver og at

ski11e a1le ord.)er ved at være udløbet for denne BanSroB vi skal til at s$111e 
,

vor deJlige kendingsmelodirdu rnå gerne nynne med på den - den går på denne-

hersens:da dumrd,a dumrd.a dun da da dum... osv'

For at gøre en lang historie kort:Græd. ikkerRadio J.M.vender snart tllbage med

nye r slutdende beretningerl

Da dumrda dumrda.,.

SLUI.

{..r u.,.--L-* i:P i sl.t-t*-azr'.r*\
kom op til St.Peter og spurgte

))) 
) )')

sin af-

)\tl

0g så var
døde mand.

-Ji"-r{

der den om konenrder

,/
efter

,,Hvad hedder Deres mand?r' spurgte St.Peter hende-

,,Jensentt rlød svaret.

,,Vi hardesveære så nang;erder hedder Jensenrer der ildre nogle kendetegn på han?r'

,,Jo'j svarede konenr,inden sin død sagd.e hanAat han vi1le vende sig isin grav,

hvis jeg nogen sinde giftede mig igen.r

Ved denne bemærlming lyste St.Peter op;rnåhrdet er hamrvi kal<ler den roterende

Jensen!rt



Havørnen: A1t veJ' i patruS.jcn, hikacl
Søhesteni men i stedet har vi fået en
holdcr dcn på 5 rnand " t'il vinter skal
skellige dueLighcdstegn i patruljcn og
at Vandposten begynder at kornme noget
jo ikko så rnogct at skrive on r så ieg
8ang.

Lund er gået ovor i
ny mand, Bent, så vi
vi jo igang mcd for-
tr oppen " De t c:' g odt

ofterc i mcn så cr der
siger stop for dennc

*-/';
../' ,,- ,/

,/ti' , /';:l ii n
Tic:rf inCÅ; Dcr har j o ikku

t4
, Vandpostcn j o cr bogyndt at kommc hvi,r" måno'd. I s6ndags var
-lroppcn traditioncn (? ( tro Idasncd6 rundt I oB vv jrct var fint

,/cflcr årstidcn mon det bIæstc cn dc1" PI.a" tabtc Haien rorr.-t
Dc to nye mand cr snart færdig mcd §pejd.orprøvcn og i.,ogcns og
Hans otto cr godt i. gang mr,d 2.1(. prøvan. Vi skal havc vorcs
materiel. i orden til Sø-stævnet hvor vi tråbcr at aIlc kommor
n.er mod.

ilicd Dclfi.n-hilscn PoF. Dormio

Haicn: Vi har cndcfigt fåct vores cgct patruljc-tr-okalc, som
vi har haf t travLt rncd at malo og gørc i stand, dcn sid.stc tid 

"Vi hflbcr snart at få cn mand merc i patruljcn, så vi kommor
op på 6 mand. Vi regner nncd at skullc på wos"k-cnd d"7 -S/lo-67
det cr faktisk længc sidcn patruljen har værct af stcd alcnc.
For \4 dago sidcn skul.la patiuljcn gå 6o kilonctcr: rncn da
vi kun mødto 2 mand blcv dct udsat" Jcg selv Gr i gang mcd
IoK. Brøvcn og jcg håbcr at vi får logtit at tagc nooot mcre
på F"F" mødcrnc" SIut for dcnnc gangc

P.Fo 01c

???? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ??? ?? ?

ST..[RKE PERSO}ILTGT

Annonce i Santa F6-bladct Ncw lvloxican: "Tj"l don pcrson, soa
har stjåIct min bill Jcg har dcn dybeste mcdf61"cloe mcd domo"

????? ?22?? ?? ?2? ??? ?? ? ???2?? ?????????2?? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ? ??

Pro1i.^r.a + s {. uid*i* Vn \to Pg 5T
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iP. nYt fortsat,

Søhoston: Sidcn sid!*' har vi fåct to nyo mand'
Otc Brink og iviikacl Lunit fra Havørncn" 01c N"
fæ.rdig mcd 2,k. prøven" Vagn, Lar§ og icg §clv
1.K o Br6vcn. I søndags var vi ivlasnoø rundt og

rf skadcr på voros båd. Ellcrs intct nyt fra oso
J

t
I

P.F o ted f

og en enketrt vits o.,
-t

\/t-nt-- + -.tiJ./ j\^__/

r,\ \'ri;-t
iL-:'\-l .\ tsatrUlJon,
dr næstcn'0r i 1:gang mcd
dcr skctc ingcn
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J .Id, nøde d. L1 .9.67 I NA'f §EJLADS !

Vi rnødtes på havnen kI" 19"oo oB eftcr at havc fyldt cn dunk
saf,t på tankon t6ffcdc vi afsted. Vi fulgtc scjJ,rcndcn ud til
to-koston hvorcfter vi hoId.t sydovcr indtil vi fik de to
grønnc lys i Xiasno&und over oot. Vi holdt ind mod iviasnc§und ind-
til vi fik de hvidc lys på 0ring ovcr eet, så drc jcdc vi ti1 l:ag'
bord og holdt d"r, genncn rcndon til Storstr6mmcn. Dcrcftor scj-
Led.c vi til Orohoved Fin6r-havn hvor vi gik i land og var rundt
på fabrikkcn ind.en vi so j1r,du igcn, Vi sattc kursGn msd §ort-
sø gab hvor vi styrcdc cftcr fyrct Bå Bogø. Und.crvcjs var dcr
gang i kortcnc niirdo i. Iukaffet, der Gr skam dcjligt at sid.d,r:,
rned ccntral-varmc, air-kond.i.tion og hyggc-belysning, Jo, Jo,
nu om stund.cr cr det skam ligcsom at siddc i en 1. k1. rygc-
saloon påQcon El-i zabeth, n nir Inan sc j Icr mod jt/S Lo§cn af V or-
di-ngborgr Underve j s f ra 3orts6 til Vordingborg mødto vi. et
fart6 j d.er f ø::tc cn hø j st bcsynderl j-g lantcrnof grrLng, dot Ii6-
nedc nærmest ct tændt jule*træ. Rcstcn af scjladscn forløb gan-
skc bcgivonhcdsl'gst, dct var c t vid.und.crligt scnsommcr-af tcn -
vc jr mod svag vj.nd og st j erncklart " Ef tcr nogcnlund.c ti11æg-
ning f ort6 jodc vi sliudon og gili hvort ti-1 sit "P,S. Hvis nogen ikkc cr klar ovcr det er Lo6cn nu udstyrct mcd
4 k].art-lyscnde og rcglemc'nte rcd c trantcrner ! ltyc Iæscro kan
sluttc her.

I{ed fodsvcil og hundcglam

SUBER PÅTRULJEN

En nybagt rokrut i Sandholm-lcjrcn fik brcv hjcmmcfra, der ind-
lcdtes rnod ordcnc: "Kærc søn! Vi er så gladc, fordi vi for
f6r;tc gang i ti år vcd ngjagtig, hvor d,u bcfi"ndcr di6..."

U c00;00 00 0 000


