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Tropsrådsfomandl fng" Niel-s B" 5kude, Srosselvej 5, t1f. 1578
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Vågner, vågner - d.anske helte
springer op og spænd.er bæ1te!

yi spænder det en ekstra tak ind o6 går i krig.
Xle kormnend.e opgaver er nindst eå store som d.e plejer at være på

denne årstid, vi må pakke juledvaskhed.en ned. med julestadson, kigge
i håndflad.erne og benærke at de ikke er sær1ig barked.e og egned.e til
de komnende opgaver" De nå hærdes!

{ §§'

- desværre falder
går det vel!

Srgrst skaL alt IØst grej ord:les og afslibos - nales
og samtidig klares a1t patruljegrej - så aet skinner

Kor:a i gang rned det sa.mme tid.sfrister vil frenkorrme!

§å bliver der salg af båd.c korpslod.sed.ler og vore e6ne
det oven i hinanden, men vi nå gå dobbelt til sagen, så

Selve det store felstelavnsarrangenent bebyrder nest for^ældrene, nen.
vi und.går selvf@}gelig ikke on stor tfirn, især da vi arrangerer ot
stort optog Bennem byent

Eele vor økononi afhænger af arrangenentet, så alle nå være ned. og sØrge
for at det glider bed.st rauligt.

SKAL VI OGSA HJAJLPE FOR FREI,iHANGEN ?

:j:i§åI_gan har fået sLebet kanterne af, er d.er ikke ncgct igen I ? t

Thorp.

Ved siden af alt dotte svigter vi ikke patrulje- og tropsarbejdet ne.d.
hensyn til friske ture og hyg6elige
npder. ge prograramet 1æn[e"L-ir"rrr. O _.?iltlrrlr?T_""t o

?ir: ars i"sl"enhcdcrne oE nød ,rB+i#*+t**l$STu+t+
Patruljeturene er i høj grad blevet ;E+t ,,,, :^t /
svigtei, så vi indfører faste T+* gBH ot?- 

,l
patrul jeture-week-ends frcmover ! d 4rw v fiyrU

Nokomdet.-e.:"::"Æ;l "%,wffi*fl#fla*
§g§XI{?fHT*+.*{r## #l 4p'*-i'o 
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Pr. Nov. 196? - sanlet antal af sgsp. - Jm, + fdrere uffi;orae 529 stk.
disso i 25 afd.elinser. o"*"å"å1"ålborsjolrer - 

f; :**. iart B0 stk.
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;,j år. vi :ru skriver L96a med t.iiic.h cg stcndardskri-ft, betyder det, at encnu 3'i; ;. 1' 'J:; 8t".-
et Si. vil man rnål:ke tænke trlbage på aet svundne år, og spø'P,e ::Åg ee) ',' r,n Cet ha:
,:æret ei: tilfre,lsstrllenCe år, spejaerrrræss:-gt set" Iette kan ikke afggi'es af ?n per:.-

: .,i alr.ir., da det : hø jeste grarl er :-iri.i j.:.eli" &Ien set fra en .'ir,{" s si.de ha: Cut j relr.
r:,.t.ll-g gr:jv'Li træk været c'l god.t år, fo::sr,ået på Cen nåde, at der har væi'et i:;le å,::.

f-i-rr nor ,iæret af e:: lidr andel I:l:'ak'r,er"
''. r' -r- -^ ^"-! Å^n s-lore tilga.ng 'ui1 VS ( Vcrdingborg SØtrop) af nye, frisl-e c- f,:;-,:nt'-u .t, iiv !i ugi

;,ii.1.,.-=fu-!-cie gutter', kan man e:'fare, at s1 s,:ojderne og måske nele spej6L:rLevæge]se;r i,lsirc

': ,iddc'i s:m vissc i'uennesker er gan:l:e for"risse b om.

.i;,i.:.-.' iiclie a b blive scntin,ental-e i,rå vj hcl,.:.ere i hårde facts se på, hvao d-ei' er .iri':ndu os
:!.:reis 1øb.

L,'rstel av::rsfesten gav et si;ort over:skud,;1rm hurtigt blev formindsket, grunCet Loåens
::';o'Lcr, eom i vir:tcrc::s lgbvar bleve--+, repar:eret til den helt sto::e Guldmedalje" De-i;le
i.,,,.-'r-'t- vi dog ikke fortr;,rric, d,a cn båC med motor er en nødvendighed for er s;;-trop si'n
',i):,?s (VS)" Det år1ige somrnerbogt bler, k::',drei medet par skotter, som vi-st i-i;ke bc.rg
.,,u.,',&i..fte:.,r omt,1e" Takket være Loåe:rs moj;or. korn vi i år helt tii lfrrars'lal_, tlet }æ.eg-
sicrCe ffesbe havde værct.
,.,;st:lvnet i Vcrdin,';borg i olctober må siges a.t have været en sukces, son vi håber',ri-L

u,^ t,i,(c Sa. i år (1968) .
A t 'oådene før st i novenber kom på larrd , betgd ikke, at vi lagde os i hi, næhhh, vi er:
j furld gang med et indhente ile pr6ver og duelighedstegnl sorn vi ikke fik taget i sejJ-
;æ ilDn efi "
;.g57 var det år, hvcr vi sl og alJ-e andre rekord.er m.h" t. sejltimer,'langtuire" Al-l-r tro1.,-
,;,r,-'s både har været så langt scm til- Ii,iarstah, sjak f har været over Storei'...Ii, 2 zndre
,,,. hir rrpro; siæl-land rundt og TÅ'erne har med \i/S Lo6en af Vordj-ngborg vaeret i Flens-vLurL v pJ;

i,.,,-g og i farvandet cmkring Vejie" ..{11e sejltimer sammemlagt ville vi kunne været sej-
i,;"c l- I Sydarnerikas syd.spi.Js og tj-lbage igen i en ålborgjolle! !

jK.:I der f;emhæves en dårIig ting fra 1967 må det være bådenes tilsi;and. Den vcr neti
r;:::rnsrie almin;elige borgerlige or§, d.et værste , (ka.n selv udf;1de*") 'Jer er set j.

,ireris"Gan6; på S;"e ,ur Uåaår,e l'lt-de af ranci, ingen bår{orden, en kla.mpe, åretoide, stjær-b
.;:r.rcle, fatd, fI ag o.1 allc andre nulige og umulige ting manglede hist og he:.I'ie:i ciette
oi. e11 ting, som rri aile har vitrsb og ii:ke behøver at kommentere nærmere.
i)li. i-ar i lang trd i-kke væi'et en pryd for troppeir, men dette i;kul]e clog lske være en's-
bo,yden6e med, at man lader den forfalde endnu mere, indvendig som udvendig. Iet :-:
i.o5., iloanens enesie samlested. on soulmeren, og et nyt tro,r§hus kan vi ik;ke forvente at
,'" glæie af de nærneste par'år (-tier)" lerfor b6r vi vise, at vi er i stand tj-l aL
'i,,-:-"1-åe ilen ren og o::dcn, selv om vi ii:se har de bedste forudsætninger"

Iien lad os nu sise tak fcr det gamle år og med friske kræfter begynde på

Å t:
_ t.

d-: xtLl.

' at :kaffe flere med:emner
. c,.i ena -i like et nyt 'r,ropshus, så at PL! får en tiltrængt makc up.
-aL f-,ncle en lgsnin6: på vores førermangel.

r: r li dt stø-.r::e aktivi tet fi'a forlll ci:'ene s si de
* r-:cgl e mere ansversfulde spe jdere , der ka.n behand.le bådene , som de fort jener oet

tr,,ild cl.:i"Le kan ikkc gennemf6r'es ui;n hensyntagen til dette slogans TT CAli Il;1 DONE

p.r-A:. y0riR PJiIt'l , eiler rcsul'ua+,e:: opnås kun ved at hy-gr gØrsin indsats ved a-b sama;'-

,"J-e cg oS gøre si:, ti:";tl,1" GØA rE'l'" Med nytårshilsen HP",.':.1\
vir-;.-'



.Q n] ,.;. 'i:' qE) {'"-, {- j r-
nyrÅnspano»E T/z '; ,,\ 4',*' 

i,,-, f"i i*,i li .l",rF:,,i'i ;ii i:' J *.J H i,,,I' 1,1c1 \i. ri'; *i irt-;r!,l ,a'\.j \:.
gy!{pppgrede, jah hvad c: dei;.. jo st;r r aii er'doir'tag;tLvår altep'/euuE'" eir F.DoF: crc nidc:: notL cl--l-e r urlc:r efbud i r'aiauniforn
på ae resf6ktivc nØdLcs'bcJcr til- t-,-Ccn ifør't ctorc vaiicr o.-5odb
humØr, Vi dvs sOspejderne m0Ctc i d.cn før' nærrrte udrustnin6 dog
ikke ti1 tid.en, yi bevægode os nod vc:' trops::ååsfo:'aani1 ved navn

.- Skude soEr er bosidd"ende på nrosselvej rræ;trere br:tcgnet i nro 5
Ci-t Efter at have takket for clenncs vi.rkc bevæ6;ede .ot os nocl vcr T.F, o;: sludrede lidt meC ham o6 æclt de flestc af hans f"L0clebollcr

stepped.e vi videre noC Kirkci;crve'L son lii:i det aftali;e mpd.cstcå.
Vi stillede op til en kcrt r,)erad.e fcr d.crcfter ai 3å i-nd. i kirkcn
og d.et behpver jcg vel ikke b'c::c'bte on,

Vi stillede atter op på }ii::'krtcur:ct oe nød cc-b Cejlige vcjr
med godt hunf,r. Allc r,r.c:: i6 år gik nod pi6;espcjde::iryttcn tiL et
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Gr0nland for at

TROPS],{ØDE
AIle startede på et 1i1le b;r1Øb io:' ai kikke lj-i.t
og må1e d.iverse grader og vcje " Iftcr at have talt
husker ikke anta1let,. Dereftcr to3 d.e en tur ti1
tæIIe dc forskcllige ciyr" tallcne val' d.flds;"gco
Jeg kan ikke skrive merc d.a jc6 ik}:e 'v'ar d.er"
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JUtrEI,[øDE
patruljerne ncdbragtc et pyntet juletræ , o6 sktilLe d"creftor pyntc dcres
bord r så 1æste Kaj en julehistorie under en liviig snaJcken, d.a

a.lle havdc grinet af begyndte åe at vikle en rnancl fra hvcr patrulje
incl i oon Så var vi klar tj,I at grine lidt af en Icg son blcv
kaldt ffi\rE SPøRGSI!'IÅ.L. efter et sii,i<i;e tid d"a ingen kurrne se på
spejderne at de havde spist r'isen.;rdd scnclte vi Cern hjera i seng

Mvo d bt4{^ r*i

HYIS VANDPOSTMI FTi'
TILBAGE.

Et supcr b1ad.,

STøT JER SELV
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et mØd.e med en ,:*kan c,n lrord. på theklipperexlEn beretning om

"Blaekad.der".
Den a-nd.en maj fald.t barcne"i,cre'i; s'i.cli' ombord. på "Blackad.d.er'j

tillige nned en frisk sydØs-i:)-ig icuirng" Vejret var gråt og
skyet og store bØlger koin f-'l Sø" Den 7, i:-l-., 2 or:r natten var
ve jret båd.e truend.e og vc] cs;':rit.. og bø]8e-,::ire cg vind.en t11=
tog hurtigt 1 styrke. Ba::o:re'rerei var ia.l-cet stØt fra ?55mm
ti1 748mm 1løbet ad d.e 24 iime:r. I(apta.jn Bissett kald.te al-1e
mand. på dæk og gav d"em ord:re til at inind.sire sejl, såIedes a.t
d.er l«rn var tre klodsrebecle mæ-irs:;ej1. s.:n'b forsejlene tilbage.
1(1. 3 va.r søen blevet mege"l sio-r oå,. regnen fald.t tæt. Kl. 5
viste barometeret 732møu v'.i.no,cn rra-r st::"d,igvæk i SØ, og d"a
vejret blev værre for hver'" rrinu'i,, der giku blev "Blaekad.der't
und.erd.rejet på styrbords bc'v' r-'Lnd-e-r eb s-uor€und-ermærssej1. Kl
5 om morgenen vlste barome-rcuet "i2i:tmr o8 d.et faldt stad.i-gvæk.
Storga"ffelse jlet blev nr-r sa'1 . c1a sl:;j-bet vj-ste en tild-ens til
at falde afr Da kl var 9 08'Deirone-i;eret stod på 723nm, tiltog
vlnNden fra Sø plud.seli.q 1 s'i,yrice s oB ind.en længe blæste en
orkan. }/led en vansl<eligheo-,, som ,goo-t ka.n forestilles, Iyk}<e=
d.es det aIle besætningsmeclir.)mner a:.b pakhe storeunder!0ærssej=
let sammen. KI 1o, d.a slribet liri-'iaexmextr)ivafidxøyøxxstg var mere
under vand.et end over, lykkecles d.et ved en kraftanstrengelse
at surre en pressening fast t:-1 ngsanrigningen" Positionen
var om formidd.agen 21" 3c 1,I,.,, !4A" 20 E, ro8 barameteret \,'ar
ned.e på 720mm. KI 2.3O om eftet'i iilctagen. miclt i en forfærd.e=
lig byge af vind. og regn, blev'slcrbet krænget over på siden
med" vand.et op til de 1æ s1c6id-61g1rrjlper og d.ækslugerne mid.tslcibs.
Dækket blev skyllet rent, siry-Lighiet blev revet af agterd.æ}<=
ket og jernd.elene tll 1æ vasl<eL b-rt"

I stedet for at 1øfte sig selv op ti1 l-uv igen, viste
"Blackad.d"er tegn på at blive liggende, hvo::for kaptajn Bissett
gav ord-re til at hugge d.et fivers'he e"f masterne af. Da d.ette
ikke havde nogen viflcning 'o'1ev d-et næste styklce af masterne
send"t ud. over sid-en. Men 'rBtackadrier 1å stad.igvæk på siden.
Det var helt umuligt a,t b;^:-::;ic noget, a"f vraggod.set bort, På
grund af vlnd,styrken og d"en hØje sØ. Det var umuligt at stå
ops selv ikke ved. at hoide fast i::ælingen eller et rebrog
skumsprØjt og regn drev hen over skibet i en såd.an mængd.e, &t
man iklce ln:nne se ford.æklcet fra ag'berd.ækliet. I denne despe=
rate situation brækked.el.sto'rv!,.en p1lrclselig å"f , og råb efter
Økser ti1 stortaljerebet gik fr'a :rund. til rirund., Så snart
taljerebene var skåret bo:rt, ilræklcede rna-steit tre fod. under
d.æksbjælkerner-{ev et stort ilurl i d.ækket og ramte to red"nings=
båd-e i d.ens faId.. En tred.ie biiå blev vahket bort fra sin
p1ad.s af en sØ og smad.re-[ ti]- t,,nilebrænd.e på d.æk]cet.
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Politict be-
B1a61.age un-'
C.cr pozT rore.z*
:i":ren lo.,ooo
elisenplarc:'
r f lJn:rr-r H-i I :-

'-fi*nli r at d cr er så nc:r3c pcl-i-';icrc.l

I iY ii"q SI*R:ETIIilr,j
"iI:- hr:' i hve::'; fal-d et si;anc.1pu:rl;t he::
i Dclfincn"vi g-i.r"e.r' nemligrli-gcson
t'Røde hksel't. iicl l-cr i]:;kc 5 :,'-l aclc - i--,
r.csa a (und.skyld) 5 våae ø::. ' (nåJ
iil-tså 5 flade Ørcr cl1er 1 våi liines:
er for l{avØrncnstU't 1'orcslr.r-1r.. siG'

ovcr alle"væ1s stridig t. Yl *) t-l f:'
PF JØrgcn S;(ud.enrc(Lo af"

\
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i c1c:' b0r ajOr'cs cn ckccpticrel incl-
l', ;l sir i. s vcc', ioclsedCcIsa)-5ct å.1 i I I
i I i \ at Schestcns standc:i' næ::rne: sig

j d.r--t uanstænd.i6e på 5;i'und af den
1 stedLi; svinCcnclo f;;t§tlcå*

Grundct clen alierede næv:ri:e sperll.^l:o-

tic1,nå vi hel-lcrc stoppc hcrefflr
vi- xxdrt får roclct os inc'l. i for
I.tcg;ct.Hcrrnccl slut-ber dct afkortcclc

DE;+ pli f for januar,valiråne<1cn
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;lY',;årsParaJc -
PFirl. i "1u'gae'b "
TropsnØde.
in + fJrernode

15"00 Tropskuldetur.

prog:ran P:06F-..1{

ga1Ia på haimoni
(1ukaf'et )

i BøffcL:i-o$en.
varn belil:.:c|nin;i

.Iå{liåB:

SØnd.ag do

TirsCag d "
Torsciag d"
Torsd"ag C.
Lør- sønc1"
Ti:'sdag c1.

LØrdag d."

7" kI .
9,
11.
18.
20-2]-. -
-qd)

27"

12.00
19, O0
19 " C()
Lg,?c
15,00 -
19" OO
19.00 ?

irrÅM.
De gules tr'cpsfest. (50 å:'s ;ubi1ær-un)

-t''EERUAFa

Torscla"g d." 1
SØnda8 d" 4
Tirsda3 d " 6

Tirsdag d. 20
SØndag d" 25
i februar
nesuclen husker

k1. 19"00
' 8.3o '

19.00
- r9"0c

TroP snØderr:r
L5.5O 'iropstur ud i det slr;jnnc vejr.

PFM
P§ÅJ,,["

IASTELAVNS5'EST 4" 0pf0c- e2<)2222??

rfa.sser cf -"1-o.1sedi1eLsa1g

vi Navigationskursus - FØrstehjælpskursus - skibskercler -
Tovr,'ærksarbejiLcr - Sporjæger -i+'l r:gentbg pair.aft:,ti)

I{\TEB UGE !:!

pAS pÅ ÅFSLoBIIE HJøPNER OBS PiiS P.Å AFSLTIBN'J r.[JønNEn
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Hva, heder d.et; SpyGAT ; åbninger i rælingen, som Sivc:: cb;kkeis vand aflg';..
N/r..IE E rran najer (bi-nCer) et flag fast til flagJ-inerr"

Brug dem. f'horP o



DE? er s:1vfølgelig sLce'i marrg'; og mege'b i jimg:rnmrdenes egen patlrlje siden sidst. §-
\*-

Før.s-t og freinmest har vj- afholCi; en he]-u fantastisk week-end,som gik: Ud i det

blå: D.v,s, ri star"LeCe Iørdag d" l5/\A L967 k1.71"1o - vi kom mår;ke nok lidt
no:e ai sbed, .;aen alilgevel. Desvei're må';+;e','i undrrære m1;stiske Mr. H?P? (HP

,åa deirne (s'bariigvæk H?) skr-rll.e cp -i:i1 eksamen få sekuncler efterrforuden clette

ged,e han også for at anskaffe sig en l-i1le hjerne-rystelse (der var ikke nogle

de s'bore trrbage) og en rnf-Lue.]:a - i undskylrdr,ingerJ Sig lkke, at en JM iicke
,-.(F;g:und-g, '#{o

Vl andre,som endnu var hele og sunde gik mod nord i iltempo.Vi kom til hovedveJ

2, hvis biler betrag-hedes nøje af os- ide-i; vi naturligrris glædede os meget over,

a-r,,let ikke var os, der sad ind.e i varmen og kedede os bravt.Derefter fortsatte *A
vi gennem Bjergemarksskoven til- Ørsleve ef'ber først at have skubbet en stakkelu _
mands staki<e"l-s istågegangende automobil iga ng - den §ik dog snart i stå igenl " \

Tntet kan rlog stoppe en JM-pa-lrutje. Næste holdt var Korsgården (på Præstøvejen) t

ller::r.øvede virom dei var m'uiIlgt at købe en §Iling - de havde desværre ingen.Vi-

de:e til Lekkenoe sko.rrhvor vi pga. de mange væltede trærr ildce kunne få lov til
a"i-i;ænde bål .Videre til- Præs'i;ø, hlror'.;i prøvede at få fat i nogenr der havde en

nøgle til spejderlg.tten,i hvilken vi gelne ville havir overnattet - d.et lykkedes

'rkke. Det lykkedes imi-r1ler:iid at finde en flink mand (gammel spejder), som kørte +
os ur1 til- en anclen gammel spejrj.er (it-int< manC). Sidstnærnte boede på en stor gård, '-
hvor vi overnat-bede. Før';'t på høl-oftet kl" J frøs vi imid"lertid og flvttede - ned (J
i svines-lien. SKØlrlT, Næste mor';en3 norgennad hos gårdmanclen, mange tak, farvell
gver Nvsø 'uilba;e ti1 Pmestø, Besøg hcs en bager. Besøg på rutdbilstationen.So- L
der';and og chokolade.

Ii,rd-b oter mid.dag ankom vi på forunderllg vis tiI vor hjemby.

Skøn Tur. Prø'r d.et selvJ

Den ?i skete e:rdmr en begivenhed. r-clei i'\/S i,o'sen blev trukket på landrhvorefter q
ia l.ne1:laclsen blev finkmr..net, uden s'b vi a f den gnrnd fandt vore§ klodser. des- §
årsag måtte v'' lade det gode .,ski'nrn stå på vognenrmens vi sel-v dansed.e omkring \
julelræet. *
^.JuJ_edaq,g:lev. ir-dlertid.{?.L.*I",.,<e1s skib i passende stl1 ført ti1 sit vinterhi.

\' i. 'l§z: .--v,}å,. f:§ ,..0.r\'1. ,;6 frru'
l$unf" W ff4Y, di l; + f fflIii\* Y' {" f1 '* *lLrÅL * ! rI n;l'
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Ogsai i år blev tre-ciil;ionen hoiiLt necl ei; julei.røde

,.,t f orcl sl;ed,e ;tar fulclstænCigi o1r+
siugt af hinand,cn:
ri3en: l-eter, tror c':u dcr ieve:'
rrlcrlncslier på ilå,.nen.
i anden: lic j, iten for en siirl-,erhccls-
sl.y1ci. i,rå vi hclicre tr.ll-J<e ga.rcLincr-

11 .11-!l'il----:-: --------

1'."**fr. "-. ,$.', ,i ,:,' , .,- ;,

{-i. .

t(1 7 var den fastsatte r^røcieti<1 , ::ren cia iici;le af
Je irøje hcrrer iiavde lic1t a-t lave inc]" i nytt"* .;: §rrbe.,';ri.ld-3e riiødet fø:.st en halv i-ine se:rere" I for+ , ;,,!; -7 d.
vej:n havcle hver påiulje. fåe,u bcsl:eiL pjr at mecl+ [n ".t., = i'bringe et ju] eira:. og 1:;rnte clet e.i,te;: bedcte evne. .r. .1...."..
Se.Lvon:nog.rencre}igned.egi"eneeildtræer,b1ev!f,i:..
de t dog negei .ies'tligt a1:'.i61eve1 . 'L ,

i;odets hø jå.e1:udrt var utrrr,l-sont" c1a- ,-:isengrøc1en ''\* j " "' *:

l;oi: ind og ned vishcdenr o,.i a't rLer. fancltes 2 r,rand* 'lt 
*"'

1er i, bJ-ev cler spist irelt opr :3o og Tonny blev c1e d''' o- ''
helc]-ige , og cLe bl-er. be-]-Ønlr.ec i:rec1 cl-po"" Llik. å-i - r i'r- r
Desuclen 'iste 

rrl.luggier 1;is,bi1leC.er fra 
"o,r,r""iået"t P- j 'lJ 

-^*l't'

og ind iiaeler: var cl.er sni,- l:-onl.lu-rancer, hvor hvår 
'-*+J*''

6jorcie srt be clste, fo:. at 1å en velfcttjent slill+
pose' Ved j:-lv l-o-tiden sluttede vi oS var fa:rdigc ncJ s1:ejderarbejdet l_9G2.

01e.
In nand sid"der inde på c:r liro, or{ ---:-'Y------

'Jjeneren: iiej, hr, vi l:an desv;:rr.e ,,i . i Igen i år var der a-rrangere't
ilii.le servere for clein, De ser e1obbelt,*-**. ,'L en n)rtårsparad:, hvor vi fo:r
Og er beruset. ',-.-', VOreS veCllommende møCte
irinden: Jeg ser al-dcles j-1rl-,c dobbelt l1effede ]r1. LZ, irå l:avnerr,
pr'øv se1v, at se på den llat cer . 

da vi som en forandring^s1;r-,.11e op rog'
lionrner ind dez'henne, cien har 2cjne :,1å" tak til vores tropsrådsforr.tan.
hvis jeg så. clobbelt havde den rråine Yi trarchredc fra havnen. og 6ik i ea
Tjenercn: Den i;at giir il:ke incl hi, no6enlunde pæh riJike (hm) cp-ti1 1:::

.----- ;::3"":;;:,';;:,:?f3: il:f:"r,xlit,,,r
tiiioi.lU.,j. rirbte et til.Jcelildcer. Derefter tat_Le
j'b par næsten ubrug'ce ishcclieysi<ø.it"l]l }.t"d" ' Da han var færc'iig gili riv
si.:lgås bi11ig,';. (står " jg) u ----! --Stadig i vores flotte ræl'Jic op til T..r'"
v/ O1 . ånderlen -i.!nud I;jor.tøsvcj 6,her."3i.hvor den store trop bra6ede ct
qrt r'. 11lL) .F: r, tl ,*f - llravo og cftcr hans ar,rukke talc, fi'lL( tco

",3Å -u .5j ; *" ;å,;: Iå:f.::i::.::li:";:,1:,';l;u;lr'.
--staclig i vores pæne ræ1ifte, ned til kir-vi huslcer: iren. Da vi- Iiom var dler }ioiai:ret c.n trop,At j',omrae til patruljciirød"crnc, møde og Iidt efter kom de aldre troppe.procentcn er Iav, og clet er gcrne de indelig kom vores trop ti1 at åiaac orcLen-t-sajilme'rc1er bliver vi;l<?;lac1 os håbe dæ}igt, efter de tr.e år jeg har været rted*

1::_:T:_::::::"" 
sis i cr.ct nye årr. Da-gudstjenesten var fe:råig, der vareiLc

------ ca. J livarter sti]lcdc vi op på .iirl:ct :r.ivet, irvor F.D.I'" s fører sagde ct na,r orc}.
og deref ter, bl-ev der givet fri-e tø jJ-cr
Og de fleste havde noll det for: at holller
hjem og løbe på sLiøjtcr.

./' Ee. +o-
' 41 1.\

1,. 'u, \.-

l:

ilu bliver dei jo spæirdende at sc
hvcm der blivcr vorcs nye 1, .ir.
Itåbcr C.et blivcr en af sa:;rilc støbni:.rg.

'' ,t- L.ii:. . r,-, ; '1: . .
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\ L. t>uar<) / ' \v'-o - ---a f sin forf etnings-ren j- l'rlie::d":er:fået nogle klag'.:,r', ./i synes ; ;::-.:---^;^-- s. ^^-r-- Å^+ fl Kender CIe Jackt Smitht s ad"ressskr;n ogåå selv dei er en su- i leno"e{ $rle JacK Umllrn"'s aoresse
bare i rr r: . €, St opPå f o::trånd- tak St op IIj ^-rt el
fi;;";;"åi..t en masse sid.etr * r*F=l 

, 
logelin stop

ii-a=t , brune fåger , i øclekager , I YSgtten tel-agraf erede omgåcnoe

LEIIEB-: 7 /t-og
N;-;4. jug .sl<rive Lec,erar.tileel{ der ikke er noget at gl'æmlres ovs
igen,det--er d,er t::ac1itio" iåif'*o- o=
iE,- År"s) . ir.a) vi :nar irci:e t* Ii-rI:::Y:?*_:-",1:si'i:1-:*:^ilt

,,,. ffi f r* i:I {*: f*- § T r {* h- +^

initrument ) " -gocltcl' , onl el * 1.1]' -l *:1= 
-*''. \i'' rr

i;g;r;:iyi"$på:;,,:f;llf;_"^f -. '-'''., 
- E+#--t , .,,','

ånoesteg, ri=-Eiå'råta*t ",( '* tirbage'
iea o,.siver clen forblndccet' ' fl -' u-' " JA "'
iå[fuååir"e Oen--f inåes; så vid.t € ]Iasherforbudtaf statensf ilnscensur
j;e k;"-åå ii.x" på. dette I å '! " i' ' F'r'' -" t
instrument )--goc,ltcr', onlr "L"'" * 

*i l f *::i' {r'. ''T* -'
rl-'eOO.O{'§ 'J tl}e .l-U6s , J Lt-Lt' t/ r' æ', t a 1

iiyt årst oisk , r[aiar 9q ba liade f; -'' -- \ ' :ti
men ind.en f or søspe jderarbe j -tu , I ! u'"r" '.''
d"et har det eg,entlg vr;;'lt cir | ,1 t,:" :

'ret C-o,^j t1d, cler fi i,r'kl1,t ',i,---: i r_ r rr1i..,.,, _

Jltlerned.e, rleld.s tur ti- y':rt- fl,,,,+i'r,,'r,'r'tri'lltl,i,!,-,oll1,t,i',i,',,,
ten o.'.r nu- i C'q3 'rytårsparade 

iirrlåneOens Kriminalhistorie. Gjrsg.y-s
( forrest+n r::li Jei', helit'-rr : -ønsXe i.:Jle fyrår:re et facrl-- tDet var en kold- oktobernat,d-a Bru
agtlgt Nytårimen d.et kan d,e:': tl:-9 Johnson kom hjein fra en
ve1 læses om and-re steder, oi:,..-'spadseretur(sagde han)'Der var'
har lkke ret meget plad.s '" *Blod- på hans frakke,men da hans
Glem ikke at A,E.s" er- u.po11-å,kone spurgte,hvor den kom fra,fik
tf*t, hylendene grinagtiåtoS 5Plyg" mord. i blikket.Hans hånd. fl
blodårylpende - t' fIøJ ned i lommen efter en gensta
;t"å Låbå, lkke det her over *uq"-hæved'e ".i ' " " o

(i*f<å Hos ) ståenae cr fo:: ke-f Afslutningen bringes i næste nu.m-

ael1gt, seiv synes ieg det ", 
&.mer,hvor mysterjet.o.!.G-åÅ*tiåGeiicr-i--iiii Ert", * (fortsættes __-;teir

n/rin Søsrers BØrn på Bryllups-S.etersåskønt,vidunderligtatlevefor
rejse) atskrlvetilicr" 

- 
-}g{l,la,i_i

* r,'Tirt11'\ 4
PS" Oddvar Ønskes trJl-yicke :' i' -1 ,r$hjem. T '{:f 

n. U* *' -' .\

; i ' , *.-o '-'T\"---rn.,-

p.F. i\irIlTl(mle) e t :.,. ,i'il,* ;.r T o-a I ,.
d, tÅ,

på dænne si je ær dar ingr tyrkfejat r;' ' '1'n , i' : d. ,......I
En cigaret er snart ikke andet i .. . '.,L",

end en skatteopkrævni;rs,hv'ori i ttttil tiT((((r) )))))))))))(((o ))
der er stoppet en smul-= tobak : DE HAR LÆST AT FORESTILLE SIG91,

*,
Det forlyder i dette Øjebiik €, YOU }{AVE B4S ELOSIi{G YOUP' HOLII

at der er udskrevet valg.men sfal f JEr
man tro d.et for man tager et stand'punkt

til man tager et nyt '

GI I R IKI(tr FEII FLAJE ØRI1ii Fll

-AT FORESTTLLE SIG-



SøHESTENS srDE ///// srDEN sill§r
Julemflde jo rdet var meget

gorLt. Sphesten f ik oa lege'b
meci- lSrsene o. s. v, Sa -- naah
ja r-et var clen mocle1 1912.
Saa er der n;rtaarsparacien.
Len forlib jo ogsaa n'f sten
e,odt.0m det saa sk;rl6"s at
sr-rhcsterr ikke havde huirde-

Broppr med ligesom sidste
aar eller hvaC.ilen var jo
ogsaa den mulighed. at folk
havde forbed.ret sig i ganhnc

aar.
PAtruljeaktiviteten. er det

vist ikke værd at rlævne.

Ellerrmaaske kan kunne faa
folk ti1 at tænke over det.
Ilgentlig burd.e cler være en

stdrre interesse for at
tage duellghedstegn om vin-
teren. som ets5oS"s ir:rvre at
der 1 Sflhcsten ikktie e taget
eet dueligheiLsten siden hele
patruljen for ea. et aar si-
clen tog færc.selsmærket.
Altsaa der maa være aI

mu11g grund tll at tage sig
sammen og ikke mindst pa-
trul jens led.ererPF og PA.

Nu kominer fastalaursfesten,
hror ciet i htjere gracr end

de foregaaencie aar gæIc.er

lodse dlerne.

Saa kan jets vel ikke fin-
ire paa mere plar..c.er. I-
stedet bringer jeg til
underholning af fiine 1æ-

§ere en række mer e1ler
mindre gotle hlstorier:
;; - -T=-;7-':-T*=+-i+T+ ;T=:-i;T

I en 1111e amerlkansk by
forlangte cien nye borg-
rnesterrat man skulle oyer-
holde lovpanaerafen omrat
der ikke maatte findes
ba.r:ter. ELT,ER RESTAUranter

inden for en afstand af
5OO meter fra en kirke-
bygning. rtilenighederne f ik
1[ dage tt1 at flytte
deres kirker.

:LfiflfPræsteh stots-paa talerxt
stolen for at tale om

spirltus sens forbandel-
ser.l)esværre havce na-
turen skænket ham en

næsersom e11ers ikke er
populær i afholciskredse.
,,DE.Rer 57 restauranter i
otxlne by og jeg er stolt
af at kunne slge at jeg
a1Jr,lg har sat mins ben i en
af dem .... It

Da 1ad der en stemme
fra en af de bageste
nækker:,,Hvad, er det
f or en?'t LEIit


