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Nr, 7 11" årgang l{ovenber 1967

VAI{DPOSTgN

TropsbJ.ad for II KgSg_]&1gsr_§ø-t"op, Vordingborg

ltopsrådsformand3 fng. I{iels B. $kud.e, }rosssfvt; 5, t1f. 1578
?ropsfprell læref, faj ghristensen, ganmerichsvej 59, t1f. 1830

ooooo 0 ooooo

§ojLsæsonen er slut, og vi nå raed venod hive båd.cne på lend eftor
deres endnu hårdeste sonner. Det har været en moget fin sæson i år,
der er blevet sejlet meget og igen i år på vellykkedc ture.

f parontes - icg har alclrig oplevet on dår1i5l
Pinseturen - Jar der var sejlads for a1lo ponEcna - og flere til'

Derme tur fik ct nogct sundt eftcrspill
§orunortogtet - hvor det er fast regel - at a1le koraner ned forlØb
igen i år yderst tilfredsstillende - bådo ned Srgn- o5 rØd saSosuppe!
Det sejlad.smæssigo bliver dcr berettet on viderc frcmme --

Vi går <1et mere laadlige inødo, ia, vi er allercde goCt inde i d.ot
l.ørst fik vi sdstævnct overstået - udfØr1ige referater længer6 fremnc -

vi overbringor en tak ti1 Vordin6borg kasertre, Stcovrider lll&ssard og
flere andre for dea veLvillige hjæ1p.

Så var der Ect. Georgsl6bet. arrangeret af Sct. Georgsgilclernc i Vd.b6"

for pigS- og drengekorps. "De 6u1Q" 1øb af metl rejren, o6 vandt sØ1v-
pksen, havde o6så de bedste to patruljer, Vi bLev nr. 2 af troppe6e'
nrens 3elfinen gjorde sig fortjent ti1 cn flot 5" p&.ads, tillykko!

Kurser i Vinter
ffiØdcopti1mindstetkursus,detersjovt,d.eter1æretigt,
det er nog:et for di6 t ,
Førstdhjælpskursue; Hver onedag kb. 19.00 på sygehueet

§avi6ationskursusr MandaS på Marienbergskolon'
forrrårk*arbejdorl Mandag + a.qden hvordag - fastsættes nærrriere. Od.d.var.

Skibskenderl Afta1 roed Jm Be1Lin6.
§porjæ6:er3 do med gal:ne.

t{. ot { -J-, o, "ti t dS.:
Der er røster frer.mc on navn'eforanCrin5 i

\Iordingborg SøtroP

Hvad har vi qred Konr3 Vokser at Eøte?
Hvor nan6e sætter KonE Vohncr i forbindelsc qied

Kong Volmer a,nso§ idag af neniSaand for noget af

Je \r o \ d,e s fu, ,il..
troppen tiI: I å

.__e*:!!f

i stddet for If Kong Vohaer TroP

Tropsbåndot sku1le da bestilles i sort k1æd.o med gul skrift!
llvad ncner man onr dot?

Vordingbcurg?'en 
laite"iLg p""uori*

Thor]P "
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afl Brrombær, Ilyldebær, Iiodelyng, Kanille, Hindbær, Kirsebær,
og l$ben fra roser'

§j"vnigsr Velsnag'ende ,'gpinat kan fremsti[es af: A6ersennep' Mælkebptte,
Br'ænCenælIer.

§tppgr Den bcdste suppo laves af Brændenæller eller af de vilde rosers
hyben. prøv også rired S1åenbær, dcr helst skal have haft frostt
for ikke at snerpe. Orange Havtornbær er glin::ende og raeget
vitar,rinrigo ligeson hyld'e- tytte- og b1åbær.

Nøddert Er tur ti1 et sasselhegn er altid. en god id6.. (som handicraftæ- tan t frer.rstiLle patruijens egen nØddeknækker) I skovene kan
man også være heldi6e at finde vilde pæro- og æbletræer,
der kan danne grundlag for kor:rpot eller §rød'

§v.ggpgr Keqo dn^nne grrrnd.lag for helt_ superbe rettor, nen 1ad være ned'

at eksperimentere på jer se1v. Prøv fØrst on as.boens huncl kan
1id.e retten !

Tilsætninger til a1n. lavede retter' ,

For at gØre retter aore spændeude og krydrede kan ued held
fø1gend6 planter benyttes: IEelder, skovsyre' næIkebøttet
gran, fyr, bøSeskud og lign'

Som I ser, er der altså store nuligheder for at frenstille måltid'er og

,rr*u ariife af de spiselige vilde planter, son alt for ofte bliver
overset, nen so1r det nok vår værd at stifte et nØierc bckeadtskab med'

fijrf,
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Vi nød.te aIlo i hytten kl- 19 (burde have gljort) - Nå, til løbct
som skulle havo foregået vod at patruljcrne sku1lc have fulgt
nogle kridt pin-o som egontlig skull"c havc værat morsctegn Bom så
skullc have dannct c t cllcr and,e t ( nok om" skullc travc " ) o

L6bet havde også gåct rncgct godt hvis dct ikkc havde været øsende
rcgnve jr, men tle t gik da.

Dcsudcn var dcr også noglc dcr havda gjort sig fortjcnt
til korpsrnærkat d.et yar : Ole, Bcnt, Tommy og tr81-ing, de s j oske de
så frem og aflagilc sBejderlØftct og fik mærkot.
Ti"1 sLut"B ang" vi 'rÅltid frejdig".

VANDPOSSEN TøRNER OP HVOR ANDRE TRÆKKEN }IE§

TIIORPEDOS VÆRELSE EEDDER FRA NU AT' '' Bøtr'tr'ELLOGEN''

TOVV.ERKSKUR§US vil i fremtidcn bLive holclt i d.c gule spc j dcre s
hyttc 2 gar,ge om ugen (le dcr kan og vii. komncr den aftcn dur
pas,ser dern bedot, I vil- §encrc få at vidc hvilkc dagc dcr blivor
tale otn. ) 0a jeg i moget nær frentid skal på skole ilå vt springc
c&c en måned over, IBCrI jeg håber at I viI mØde op bagof te r r tal=
stærkt. Tovværk cr en af de ting søspcjd.cren arbcjder ncst med
både vintcr og $ernrtr€rr VeI m6d.t forhåbentl,ig, ,.,)

i''i ?: '-' i'i F E'$o*
o 000000 ooo0 000 ooo0o00c 0o0c 0 0000 oo 00000000 odo oooooo0 o0 o0 o0 0000

tr.ANIA SMAGEN §Å GODT A? DET ER §JOVT ÅT V,URE ??????? hVAd
t6sninger indsendes til en JIVI

JÅMEN B§DSTEI\,I0R IMR ER ULVEN,DEN §KøO ?????? hven
Eventuelle LØsninger indscndes til en JM

laanafi-f-fEiTr** brugår ?????? hvad er dat nanden brugcr
Søtrv skal samlea §6ns man er ?? og rnåske on Li-IIc sctule 2?l{i ud af ti filnetjerner brrrger ??
Det kunne nåske være dårli.. ?? (høre1se)
Personen i verdens e j oveste ugcblatl hed.d.er Andors
Knes knas hvad knaser alle ??
Ekstrabladet tør hvor andre ???

Å.. ??

Hvilken avis cr l^cvendc ?2?
Hvem vinder den hvid,e sejr ??
I{vad gøT rent son en hvid tornado
Ilvi}ket middel har bIå og grønne

HÅNEDENS §LÅGORD:

K*o ]
a2

kraf tBorI"or ??

.'ir:vD ituD og

B\", fl i\q

§E i"

vANpEg§28§._IøR&gR_09 gy.g&_a§lIE_gE,xKEIB {E!
vi*,o

Oddvar



/ l-'t, . f'":{ \;'; '-'r. i
\tr

-T*Iii \r {* ii
*§rt

F.,Y; il'}
.t:;r.:: r

\)*.****ql,c re . -id; &"'-, !l s t, '= fir,r..ltå:';.it"urx4 -hi6»{ t-.a-L* "i,t<-,ijf€

--'t ,- . l'\ .- : ?, ,rr ,'., 1] , '....3 *'i-rl b +:. "
Er-cde; a.;;; ;=rot,"I'.,r: J;""'u,l.*",.o.ra*. ;E trr;rn:efrie sJspc jcere f :ran i te.-
'iionen for i 3 dage :-t hygg., sig, meci hjn:nden. Uftc: a'l r,ære 'i:ievet indd,el .t a
patru).jer begav a.i,fe rnand. s-,g i:l I{asg::nen, hl,q.r vj- blev inCiogeret i et, hus,
hvor v.i kLrn: E opf;ire os lf-.L-'= .,"1 scn -r; sel* r'iire.

)ei, p.l"1s pruoukt:-r,.e vi forcLog: os. 1r=r" at iå til"sprsesaien, hvor rri
hurtigt i;ømte n'.aoforråde';. Ieref te:: scrrieoes ',ri i aud.*toriet, hvor vi så fj-l n
( selvfgigetiE om ff IAfli), na eri sodavand var skyllet necl o5 et par sange sunget
vendte vi trJ-bage til scvesal eine, hvor pa+.rul je rne rrnderhcidt sig, nedens fgre r-
ne hyg5.ede sr;; -.- forsanlrnS:estuen.

L@L{Q,;
K1. 6. J0 blev pa"iru"i jerne pui'ret og eiter vas:ii-op:r"yCnin6-fe jning stor.-

mede alle over til spisesaien og spiste norgenirrad"
Da alle havde tygget af munclcn, blev patruljerne sendt på 1gb i Vording-

borg by. Løbet var arrangeret son op,:e.ve16b og af de forskel]ige opgever kan næv-
nesr Båndopta6er-kimsteg i §pejderhyiten, konpaspejlinger fra Gåsetrlrnet, cletektiv-
opgeve på Cringehalvgen ( aet var selr'f,J1glelig tselling, d;:r var post) e ;uselær--
cler ved SleCteriet (musene blev i.'ci<e s?:a.gte t) , inieliJ-gensprøve på LiasneC0 (den
opgavo måtte Muggi kiare ??! !), bal.ons'lafe'u 'ied S'bad"ion(det er ikke alle der ve-
jr:r lige megei, "K"ip_:,§) , sejlsynin6i ved i(irkeengen (desværre var der ingen sye.':-
ske imellem) , Knobopg;a\re ved Vordingbo:'ghallen (kan sgspe jdere heller j kke bj n-
de an<Le t end k-ællingeknrrder) og endelig tilbage tiJ" Spe jderhy'r"ten, hvor Oddvar
legede ned en såkalCt Eltra-bå.ndoptr.ger(den stakkels rnand ke;nder ikke Philip").

1,lens det ene hold var til lands, 'rar det andet til- vands (kun L{akne v€rr
til lufts i Gåsetårnet)" Patrul jr-.rne1 der sejleie havde fo;'sk:I1ige gvelser sorl
ballonjagt, mand ove:' bord, kapse jlads m. m. , osv. , etc. , etc", "

KI, 17 var alLe tilbrge på Kacernen, og vi :ndfandt os hurtigt i kantinen.
f sirlet flok 5ik vi til lejrbåI og på vej 'i;ji deite blev vi stop,,et af Kaptajn
§tclrm, hvis skib var blevet over falCei; og sa'; p:i gruna. IIan bad om hjæIp, og det
fik han af de altid..'j-11itre -"pej,Jere. lisse fandt en sial-rnai"k, hrrc-rr'Cer l'å l-l
mænd, der va:. mere cløde ei:d levendr:. Dogl fik de sagt iii- spejiere åt rg'vspte havd.e
cverfaldt dem, og var ]6be'i; mod fist" Af u,.dlagte spor fandLt de ud til Dehnshytten,
hvor Ce overfaldt i'øverne og aflevcrede disse ti} Kaptajnen i næsten hel tilstand"
Ejernturen gik gcnnem en jungle a.f væltede ti':eer til liasernen, hvor allo hurtiSi;
gik i senl; efter en iidt anstrengende da;1.

§.fl-i[!.Å§s

Da al]e var va.sl:et o; rnætte bcg.av vi
tovtrækning meilem troppcne" Vinierne bfev
inddelt eftr,,r eldcr " ikke ';::3;t).

Ved efslutningsparaden frk
af , blev vi enige om r,t sa.ml eders

uden tsrylcreem).

os iii Spejderhytten, h-ror vi hevde
G,-,dborg ( tilder:es hel-ii var hobdene

de:: viniende patrui;c præmier' og inden vi tråd.te
i Nlkskov næste fLr for at Sentaige sukcossen (dog

,it.fg tti ,i#,.;F>:i fr" Jij å7r- 
-, '.
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-_ 

j:

- --.-t --- 'T --

Og endnu engang: mårrecens v31'- sDi"og , ;i-,
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Betragtninger over et søspeJderstærne.

Ca 5o søspejdere og ca.Zo førere har været saulet i Vord.ingbrbrg en he1" lang week-end.
En mærgde speJdere har stiftet bekendtskab med en nmtgde andre søspejdererset og hørt
hvordan disse arbejder - og slapper af.
§e1v synes jegrdet gennengåend.e var vellykJ<et.Jeg opleved.e mange smårsjove situatio-

ner rundt om på sovestuernerpå post på dagløbetrlørdag nat o.s.v.Jeg har f. eks. a1-
d.rig før prøvet at kravle gennem trdcronerne for at komme ud til spejderhytten ad ve-
jen gennem skovenrltarpet rrig igennem en soldater"madpakJcerfanget så få mus i så mange
musefælderrset Dormio Iøbe så meget eller hørt så mange dårlige vittigheder på ån gang.
Hvad synes du forresten om søspejderstætmet?

Du vedrat ordet er frit i Vandpostenrså jeg glæder mig ti1 at modtage et ind1ry fra
dig omrhva d du fik ud af d.ette forsøg på at få et sanarbejde igang mellem de for-
skellige søspejtLertroppe.-Ied nu være med at grine fjoget og sige:,,Je'gid.er da ik'
o'skriuw så'n no'ed p)-aaadder i Vandpostenrd.et ka'de søm da sæ1 'gøre."
Jeg fcrventer virkelig at modtage en masse ind.1ry inden 14 d.age er orrme. Taki I i

I'ørerstaben var gennemgående enig om at grtrangementet var vellykket og besluttede fak-
tiskat gentage det til næste år i Nakskov.Hva'siger du ti1 det??? Ku'det ikke væ-
re sjov at se de forske1lige igen? - Det svnes jeg ogsårdet kunne! I
Selvfø1ge1ig har der c,gså fteret dårlige sider ved stærnetrmen dem In:nne vi (au nø-

rer også med til ,,d") jo prøve at und.gå.Det kenb jo f. eks. noget med at leve sig
ind i natl-øbetlmen det kan jo hhave så mange årsagerrsom jeg godt kan sirld"e og phan-
tasere nig tilrmen son jeg meget hel-1ere vi1 høre fra d.ig i næste nurilner af Vandposten.

Med højagtelse

HOIGER.

NYI FRÅ RA}IO JMJ: .!

Ha11o rHa1lo.
Her er nvt til alletrofaste lyttere - og and.re.ÅIle kan modtage Radio JM's udeendel-
serrogså selv on T.V.-antennen er l<nedrket.Gå iidre glip af månedens show.
Der er som sædvanligt sket mange nye ting i jungrnandspatmljen.Undrer det dig?Nålmen

det kan vi jo slås om senere,Hvad. der har beslcdtiget d.e s1øve jung!øId meet t den
sidste tidrer- gæt engang - ja netop:Søspd.stsrnet.Men det er der nok ingenrder gider
høre om.Med andre ord:Det springer vi altså let og elegantriflyrreflugt og Bat Man-stil
hen over.
Vi har entividere fået kastet et et blik på patruljernes material-er - sikke dog en

skuffel"se.To patrulJer havde lidt at frenvisermens to andre havde neget lidt at frem-
visei de to patruljerrder havde mi-ndst atprale af fik tilned endnu mi.ndreridet de nem-
1ig til1od sig at komne ta = 2 = II uger for sent.Jeg granmes.
Iad det værerhuad. det errat man ikke har ret meget patmljeudst5rrrmen det skdlle

da i så"tilfælde vsre så neget nenmere at holdedet lidtrman harni ordentlig stand.
Allerede på 1ørdag har I chancen for at viserhvor godt I har gjort naterialertre I
stand - grib denill Ood fornøjelsel
Nå forrestenrjeg må hellere slutte nu.E1lers når udsendelsen bare ikke at kome med

i programmetlJ
Lyt andqtigt til nr.1 på Top 251:Radio JM's kendingsrnelodi.

Da dumrda dun...

SLUT? -nemlig.
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fremstille etr rund.t skjold., lcan man ud"mærlcet henvend.e
sig ti1 træIasten, og f'å skåret et sh-jo1c1 ud. med. d.en
an§ivne d.iameter. Deiefter kan man sel-v lave håndtag
og-d.e@rere d"et. End.elig er der vll.cingehjelmen. IJer er
Aet kun patruljeføreren som må" bære horn (Assistenten
må ilcke irave någ1e f,or:m for hårn, heller ikke et halvt.)

Det næste i pogrammet er kappen og koften. Det bed.ste
er at have et Ltånt<t styklre siof (ensfarvet) ti1 kappe,
ld.et der så er bed.st eø mu1lghed. fo4 at rlelcorere den.
Den må gerne være stor, d.et varmerr oB hvis man tilmed.
laver clen d.obbelt kan d.en bruges ti1 overtræk for sov€=
posenr oB om soameren som særskil t sovepose.Koften laves
enkelst ved at man tager en sælc i d.en passend.e stØrrelse
og klipper huller som anvist ned.enfor. Hvls man_vi1-gøre
lid.t mere ud- af d.et, kan man tillclippe to sæklcelærecl=
halvd.ele og syg dem sanmen (også vist ned.enfoæ).

A11e tlngene d.ekoreres efter personlig saag, evt. Icån
patruljen have et fæ1les kendetegn på d.eres ting.

Be111ng.

Der k15.p=
*77 qffi/
'*/ i
/ jutar.§r
/{r!

/ i \/li
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HøRr r EN lsromv_oomj

læreren: -HØr, mangler De ikke et par br111er?
Eleven: -I{æh, d.et tror jeg i-kke. 

-I,æreren: -Hviiket nummer har d.en 16 tons lastbil d.er
foran os? Eleven: -Hvllken lastbll?

!

Der sys hele vejen
rund"t" idet man selv
fØ1ge1ig springer

pes ef,ter de
punlcterede
streger.
( fkke her i.

bladet, men
i sæklcen).
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yort klld.efriske vand er blevet sejlet tynd^t - neget tynclt og i dette år
i større ringe end hid.til oplevet i froppen!

Evis 6n mand skulle sejle for hele troppen dctte år i cn Å1borgjo}1e,
kunne han nå ti1 Kap Horn (Sydar.rerikas sydspidst ) - og. tllbeee jse*,
vc1 at rnærko"

Det viser lidt on (hvor negct vi egentligt har sejlct i år) cl1er
= hvor langt der cgcntligt nå værc ti1 Kap llorn, - der oretrn ,iet

c1]er ej temmcligt lang$ ti1 dctte sted når dcr sejles i ålborgjoliui
falt er der scjlet 4967 tj-n:er og 50 rnin" L L967

Lidt statistikr
1957 - sa.nlet

1958 -
L959 -
1960 -
196r -
t962 -
196' -
1964 -
1965 -
1966 -
L967 -

tirnetalr 94O.3O

1B45.OO

5?O7 "OO

2215.OO

7725"50

2575.35

4\r4.10
77_28.55

1772.AO

7025,55

4967.5A

Bedste sejltid r

Hans Bli:scnkrone - 88.00

Boye Emsen - 148.?A

Eans Blixenkrone - 165.45

tr'user r - 207.12

Erland Rasnussca - 167"O0

fhorpcdo
Muggr

Thorpcdo

Oddvar - 522-150

0ddvar

Bel1i-ng

- 169"00

- 185"15

- \77,45

- 2e4.65

- 249.AO

. o..-------. o.. ". V/III!TTf IY WWW " o o-----o o o " o

sidon ],grT - cn stigning af tirncr på ca. 4000. - ncn ellcrs op og ncd.

Ti1
1. -
2,-
5.

HEKORD sejladscrno -
MøN RUNDT i Lo'sen - for halv kraft - 18'50 tin' 2'6'6'l

SJÆLLAI{D BUNDtr i plimsoller - for kvart Iæse- kraft. 107.45 - 10.7.

rLET{SBUBG RETUR + FyN RU}IDT u}rllo - i Lo'sen - for tro! 90.00 - 5.8.-

IIo

Å, zl Å, lo Å fr Å' qz Lo'son ffoses Andro

Bådetincr, 576.?O 276"05 225,?5 225,OO 275.25 12.45 18.45

III r

Moget ligeligt fordelt,-når*der tages.i betragtning at længcre JM-

å"5iå4""i-pa"roe tin. iir e5, og 5o timer til 50" cr foretagct"
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Placeringl
Jm. Belling 249,AA
Jm. Oddvar 255.OO
Ta. ThorPedo 225.L5
Pf, Mini 2A6.55
Pa. Kje1d L97 "O5
Jm. II-P 194.10
Pf. Donnio 182.20
Ole $Ørskov-L, 18L'55
P&. Poul Bich 175.00
Stig 165.50
Ta" G.eb6 165.L5
Pf " Iæif r-i, 157"oo
Hr. Iiolger L47.4>
Vaå,n lIørgård. L42.L5
Pf" 01e Andersen 159.55
Lars Kliving 116.10
Pao Bo Jenseu L55.O5
tr(ikael Lund 129.75
Torben l{ielsen 1æ.45
Ronann L26.15
Pa. Ia,rs NYgård' 125"25
Mogens JuhI 1O7.OO
Jm. Makne 104'40
Hans Henrik tr'riis 100.45
Ta. O1e 5fieude 87.00
Hans Otto 85,55
Ta. ntug6i 80.00
Tf, Kaj ChPistensen 7I.15
A1lan Pedersen 65.55
Ta. Karsten ftingi 62.7A
Flernning Ls.rsen 57.20
[a. TroP 55.50

tfyer Bemt }tasrr'u§sen 22'25
Erlin§ SØrensen 19'20
ToanY llansen L7 '2O
Ole Brink 11.50
Kaare Christoffersen 7"O0

pnoGBÅM pBOGnAt{ prograra pro8ra§ PBoGBAIÅ ProgBaro pRoCrAn Pro8re.n I')rogrsxr
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Lr - Lad os sora

,: :l:u*'lli*,;,-åffi:
til at fremme sejlsports-

interessen.

\ri bliver nødt ti1 at skærpe
kravet til opnåelse af Sejlsnoren,

da det syntes for 1et
- udgåett oftertrånden, oE da

det stad.ig skal værc no6et af ea
pr:æstation at tage denRe.

l{ovenbere
d,o 2. kl. 19.00 [roPsmØdo.
d. 4. - 14.00 Standerstry8ning
d.. 5. 9'0O BådeoPhaling
d' ?. - 19.o(§ Pf. nøde.
d. 9. 19.?O Jm. nØde
d.. 1L-12 pf. tur lll
d. LB §pejderfeot i §tege!
d. 2L 19.00 PFA!{
Co 25- 26 Lg.OO KoLonnoløb

arr" af Roverne
Jm mØd.er laves fra gan6 ti1 gang?

t'ra sæson 1968 kræves 150 sojltiraer
fbr opnåelse af sejlsaoren.
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Decemberr
d. 2-7 k1. 14.-15.0O Tropsweek-end.

i Vikinsestil.l I I
do 5. l_9,o0 Pftrfi
d. 7. 19.OO tropsnød'o !
do g/la - Jtrf. TUB.
d. 18 19"OO PfAmørle

d,. 2L 19.00 ltON IICCE . julen6d.e.
nærnere on sted!

Jarluar 1968:
d..7. pytårsparadc (Ny stif)
d.. 11, 19.OO TroiismØde!
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IIAIEN: Dot går nogenlund.e hos os me n der e r dos et par f.vre
dor bliver væk ret ofte og soln rege)- uden at melde afbud i:n-
den, Nuer både §østævnet og ffkse1øbet overstået og vi nener at
det var en god ide at blande Os i patruljer fra al-le troppene.
Pi ØkseLøbet var det jo Delfinen der bl-ev bedst af sø§pejdcr-
patrul jerne og det ee oogså retfærdi-gt c f ter§ore de :-.øb ruten
igennem på den kortestc tid. F6rstehjælpskursus er også bc-

gyndt og denne gang rnå allc der er fyldt LZ år komme nedo
Det begynder eftorhåndon at blive svært at find"e §+ stof nu da
Vandposten jo heligvis er blcvet et månedsb1ad." (Vo'.3 ) rea"

]'ie d P.Fo hilsen 0lc Å.
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SfiIISTEI{: Siden sidst or der ikke
sket så meget.0l-e tsrink har ta-
get spejder prøYen og har fået
korpsnærket' Vagn, Lars og ieg
går i øjeblilcket tiL førstehjæLp
hos Carl Uffe" På dat udrnærke-
de sø-Løb bl.ev vi nummer 9 g"go3.
turn out6n. L6rdag d. 28. var der

"u[";''''sf"'

det vi;r

jo som bekend.t ØkseIØb, vi blev dog ikko blandt de Io fgrste,
lrods cn stor indsats i"o natriq@qns side, Ellers a'ilr det mo-
get godt her i §øhesten.

I{.rVfRNEN: Alt vel her i Havørn€r"
Siden si.dst har vi bL.a" tagct
Fåtk og er gået igang mcd Brand-
værn" SØspeider-stævnct synes ieg
var væ1di.gt godt, særtrigt d.et med
at blande os i. patruljerne fra de
forskellige troppe var fint. På
§gt" Gcorgsløbet i 16rda6s kåLredc vi'
f int a"t DcLf incn blov nr " 5 . l-l " K "'tT "T

Farvel så 1ænge. P.Fo Leif

/h \rl.r-.r /a
i

de;

t,;**t
n1-und.e ,
nr, 2

os noge
" blev

Med sØspcjdcr-hilsen P.F. MÅni
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DELFSIEEN; Nå spidJ n, irenll får' nu kan supcr p,.truljen. Alt vel.
Son sikkert alle ved har der v;eret lksclpb o3 vi blev kun den an-
åcn bedste top I nå skiåt nerl clct vi vinder jo næste år. ilvail an-

6år arbejdet i patruljcn er jci;5ot1t tilfrcdLs. Hans ri ]rar har værct
v.:k i en rnåncri Len aci kunnc han jo iklte Slrc for, §on sikkcrt a'1-

1e vccl bliver prairuncne o6 1" 23 hcvct på land på sØnda5-, fv' Son sikkcrt
a}le vcd har vi 1i;e afholdt c,-b kænpc søstæwrc hcr i bycn. Ti1 nrs-
te år skal vi til Lrerkskov og Cet;,1;;rlcr vi os allctil" ldå nu kan der
vi1 ikke vtlrc ilgrc så je." nå ti1 at koni,rc urL til j'ilakne r:cd':ict"

L{cd Søspcjdcr-hilscn Kcf d P.Å"
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TEDESPALTEii

Dct cr snart l{orten"s aften, nen hvorfor ikj<e urlskifte dcn
pap 6ås med en lill"c 1;,:kker ting, f .eks' dcnne herr

Tag 2oo 5r" valserlc by6gryn i 4oo i:r. vand. Lad clct ko,3-e i ca" 1/2
ii,r". Tifsæt lic1t salt oi §crvcr det necl ct let suk'1;erdrys på'Scn
apcritif anbcfales aPollinaris.
gntcettc fanatislrc Sournetdr forctræklicr cn 1un suppc af havreSryn, oa

dc }:.evder, at den bør indtagcs li;;-:encle"
vcd at bla:rd.c lidt 6rØn fruStsaft i supstascn kan dcn oi;så servcrcs
son stikkelsbær8rØd. Pyntcs cvt. ned flldcskun cL; rcvcn pcbcrod.

VELBEI{ON{XIE ! ! !

IATRULJ3 4$rrvrTEJEB:

Har i nogensinde prpvet at spille kort på pat
utrrffu i prøve at spi1}c §ortepcr ncd trc blinde nal<lEerco E:: af
spillernc har fKKDresscr i støvleskaftet. De andre skal gættc hv"n.
filcr turneringsspillet. Der anvendes natadorbraat. Det gældcr ora

at komne fØrst rurrat og knokle cle andre ncc. tkke no-,en selskabe-
li.;hed und.ervejs, Cot er ct alvorlig't spil c::r prsti;c'

ntc:!.gtttn PATRUIJENYT: For frcmtiden får hver patrulje ud'lcvcrct et
ffildning. "De-bte udfykics for det fØrste uerf

d.et almindelii;e patruljcnyt i udvidet fom, do vo sr der skal stå
neget, me6et oor.o. FØrst ta6ne prøvor og duelighcdstegn, der:ræst

fortæILes om patruljens gang, set og sketr og ncget vigtiSt olg
progra&net for næstå måned (ciette tilrcttelæggcs af Pf. + Pa. cn inånod

i forvejen, så ddt viLlc væro neget naturliat at tage ned her!

Det hel-o krydree med nasser af te6ninge.r -og p-{hits oå holrærkninger
af forskellig vis b1d. a" om ttoppens lndre lrv' s'6'

God' fornØieLse -
vi er spændt på resultatet I

ffi
t1

N
{?

s

f=

L}r
f\J
#
P

sædvanli-9" 
N


