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giden siclst - for ca" 5 måne.åcr sidcm - ha.r vi ikke liggct hclt stil-lc.
yi har værct vid.cn orokring, også i rlclt siorc vcrdcn, nen kæ::c Læscrc -
cventyrcne bliver åbenbaret i de'Lte blad, velkornncn til at læsc viCcre!

Her må vi bsrctte om F0RJJLDREDAGE1r i Dn}XISHTTTEN d. 1. scpt;" son indg:ik
i 3.ertj-l indrettet trops-week-cnd, sotn halrrt oin hal-vt også rcferercs
1ængere frenme.

Ved mid.clagstiC ankom troppen fra petcsværft,
ca" k1 " 14"00 sar.rle dcs spejderc og foræ1c1rc
flagstangen og flaget Sik til tops"

Førstc punkt på progra.mmct 1øc1; TPoFSFy''nERSI{fFTE.

6aj som nu har trukkct ct stori 1æs gcnnem firc år, været den altic'.
d.ynamiske og forståendc ,,n-ød.1øsning", clcltlgct pi" flcrc barsko sommeg-
togter, været bindelcddct oucftci" og iÅcget rnegct mQrc, fik vcd 1cjlig-
hcden sin fortjcnte gu,nstbevis:tir:6i" Først vcd vor tropsrådsforr.:anC, son
overbragte tropsråclcts - ofi spcjCcrncs Eave - cn kikkcrt - og sa;rtidig
bad 6aj holc1c et rågent Øjo r:lo,i små os. Dcr:næi5t ved. ærcsgæstcn Bus§or,
som takkedc på divisionr:ns vogile"
gvcn på rlette fik faj o:'clet " i,Jege'r; rørt takkcCe hcn for ga.vcn og for
iø"u"Ltotrcns ind.sats (nran blcv helt flo.r) gamtid"iL{ tav han ud.tryk for
c1c mangc glæclcr livct itroppen havde givet han, for clet gode kanmerat-
skab o[ sanarbcjc]c i- troppcn som hers]icr, oS €lav cndelig vor nyc rrnØd-

16sning" preben Jerl§en et par ord. med på r'ejen.

Så fik undertcgnecle ordct for ct par korto bcnærkningcr undcr cnnot:
iW. p. mecl i Dercs rlrcngs fi'i-tidsbcsl:æ§tigelse " Ilerundcr overværcdes
en "ba"Ilonjagt" son cle firc jol1er glimrede mcd'

Eftcr dcnne anstrcngelse bø<l fcræ-l-'lreCe på lcaffc-og kage, vi skynder os

at fortæt1e at alt var frycl og ga;nmcn - solen skinnerle dct bcclste, dcn
har 1ært - Der var cLcjligt vcd Lrytten" Under kaffcn prrescntcrcdcs
vor nyprojektered.c tropshus, o{l Jørge}x 5kr.lrle bcrcttecLe; ola sin svcriges-
tua^"
ticit fØr fem, Pakkedc vi
vellykket eftermi d-da6.

saniilcn og kØrtc hvort tiI sit cftcr en alclclcs

14cd spc;dcrhilsen

hvcr vi havcle overnattct, r;6
(son var mØdt i stort ta1) on

t h.:':' f+.$ t3
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Ienne må.neds patrul jeopgave bliver en enkeltmanclsopgavet
dog vil resultatet ind.gå i- patruljekonkurrencen på den måC.e, &'i

a1Le løsnlnger bliver bedømt og nointene lagt sammen med patru--
1j ens pe'J-nt .

Opgaven 1-yder: lav en,,skede tiL en do1k, e1ler lav et bælte-
hylster til et kompas, el1er enclelig lav en

pung til at anbringe'1 bæ1tet.
Grunden tilrat netop C-isse opgaver er valgt t eT, et vl har

opdaget, at frygtelig mange ikke lnar dolk, skønt det er en spej-
d.ers mest nødvend.ige følgesvend. Ydermere kommer, åt det er et
særdeles billigt redskab. Selve dol-ken fås ved at gå" op hos en

isenkræmmer og købe en brødkniv, Brødknlven er sæ::deles bilJ-ig,
og skeden laver man se1v, Så den koster ikke noget. Næste SpØrgs-

må1- er så, hvordan man laver en skedep oB det flnd.es der mange

svar på. Ens for d.em al-le er dog, at skeden skal kunne ru:qlirie

kniven, og at den skal være indrettet på en sådan måde, åt kni-
ven itrcke falder ud, når rnan løber med den i- bæltet. Sel-ve udform:
ningen og især ud-smykningen af slceden er cverladt ti1 dig seLv

at f inde ud af " Jeg r'rl1 dtg anbef ale , dt man bruger I æd"er som

materiale. Hvis skæftet også e:: udsmykket vil det naturligvis
indgå l bedømmelsen, - Hvis d.u er he-!t udgået for ideer, kan d-r.a

silckert hente lnspiration i " nen 1ille Speiderbogrr.
For ikke at de få, som allered.e trar dolk, skal være arbeids-

Iøse, har vi som tillægsopgaver givet, dt man kan l-ave et hyL-
ster ti1 bæItet tj:I sit kompas. 1 vi1 sikkert hurtigt opdage , at
det er dejligt at få aflastet de tungt bebyrded"e brystlommer.
Qpgaven er i øvrigt helt fri, blot vil ieg anbefale, at 1æd.er

benyttes som materiale "

Det sidste valgrI kan træffe', eT at lave en pung til d"e penge,

I har me6 i begyndelsen af en tur. Denne pung skal være beregnet
til at sidde 1bæltetr oB det vil være klogt at la.,re d"en af 1æ-

der, ellers flyver ttplovmændenerr vist bare fra ier'.
God. arbe jdslYst a+< ,'/t//qfi/

NB: Besvarel-sen skal være PF t hænd.e rred første patruljemød-e i
Oktober.
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Deltage nd.e båd,c: I,{S trc sene Å 2) , 3L, t,Z, jo.

-SuA q Pf"' L'"*+-_-{

started.e fra.vorcllngborg nanc}a.g d.en 1" ju1_i kr. b" vi(lo'sen) toq si::a"ks_ .iSffeine p.i"-Ee"b--og tdffede afsted.i retning af Fyn. I-ieie cragen ia-ng d.asååe ;i-i-.orÅli-"net,
med-ens d.e små. piattgd"-, errer trvåci d.e nu }:unne rinae på.
Da. mØrket sænlcede si-g hev vi joll-erne op -tii I,o'sen o.gfod.rede rovdyrene, Iil-" 2)-,3o ånl-r,tb vi I_,unAåi:orå iå"f,y",hvor vi- nåd.igst firc lov iil a-L sr_å teltene op-iJr'ån nærlig=gend-e lejrplads mod- at bet,a'l e en kælckerr55 

"oå.'"-'Den næste Prg trarr vi igen a"fst,ecl meo. jorrårrru" Det varstegendLe hedt, så uci fo::. thur"ø ct-roppede ii i.;rågånr"gih -i.vandet og spistc.. ;rf'te:. L-:r._-om(ga"ng åiie:,: to med. hååd.Lvingetsejlecle vi vicLere mcd. SircpdSo:1gr-hvo:: vi pror-in"i"rlA". på
d-en anrlen si-cle af sr-endbo:"gs,-rnå'fi \rind-eby, r.;;;-rri'"rog osneci for natten.

Onsda.g d-en_,s. _oT_morgenen bagcd.e so-jen sr,adigvæk fra enskyfri himmel" Jollerne hrnr,e e'toc, c"i\ €r
småle vind rra åøtpåi-i,;'ffåi.[åå"tå,'-3{ ;f,iir8".ti'uåAå,åTmen kom dog tcun til Avernel,:yJ, fSrcii det pi"auå1l§*iiæste opfra d-en gale retning, Korsltavn b::o hcd steaei;-;E rrå, ,ru,langt til den nærmeste lsboil
_^Torsdag d,en +"-9 vind_igen. r,{askinen i sang og i_nd. tilFåborg. Anlcomst lr1" lt,rSo. Resten af dagen gia åed at se by=en og slå telt op på "ccmentr'.

i'[ed" en l{Ø:lig viåd l-3'cog vi- afsted mod. Ærøskgbing" Hvaddet så end var ],runne jolleråe ilche føfge med_ lousen den dag.Vul og mærket på krydå og + genua
0m lørdagcn l-å vi- over i ÆiøskØbingr og tidcn gik mecl atse clen hyggelige by mcd_ d,e r-ave, mal6ri=Fn("t;;";-§i*åål-'-

huser. samt havnen mecr. alre cr-ens'tysrce rutsriij.a;h;";.tetted e kl. 9 ,3o i næstnq 
^ 
ingeh vinc1. . "ir,telei pruaseligtb1æste-det op fra vest med. hård. kuling og resnryåer. trrd"r,vi nåede at afværge det rå 23 inde ps""voir,*""stiå"å.tåå*ååtvar vel og mærke ingen badestrand, ilu, en kyststræknlngfyldt ryed store sten)"nt undsætniågshold ståg i"å-'io,."r,om bord- i 3l og gik til hj?lp. roisen og So"rorisuit"til-vind""lrl sencre kor:r ogåå +z noriir. 6nder "i iå""øg påat lette l_e d 3l sanme skæbne som 23 

"- Pggg" både 1å her natten over, med.ens en ud.valgt ska-reholclt vagt, Den Tp"!" c1aE, mandåg-å;;--g., bi;v-i8;rår, ogd.e los_joIler sejlet over sundet til svendbors liså ved_ vort,lqgi. Efter middag hent_ed.e selcs ,urra å" to forliste båd.e
Iil svendbogs, hvor de blev_hevet-p5 råna "å Gt;;i. srcønt3r var den mest utætte var^det a_11igcvnr ge.Et-rrÅråå"t ud.over 23. Den havde fået srået nosr_c"bo;A ?-;iy;il;";g mistetroret. \-ll] 4>lilL --

\./------i-i-...-'--- ==-a+=.
så sik vi-TTådact tl å*" '*"oÅ-";;,;-::---? [,y ,,i 
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somruertogtet fortsat )

Tirsd.ag d.en 9, tog vl jollcrne pi'sla:b t11 Lohals, hvo:: lotsen
gik ind. og provla.ntercd.e, meCens jollerne kryd-sede rund.t uden
for havnen. Vind.en d"er var j- vc.st tog til i styrkcr oS for
en plat Iænscr stak vi ove:r Storebælt, syd. om 0mØ. , nord. on
Vcjrø, oS derefter ind. 1 rlen forblæste I'ernØ havn(hvad. er et
sommerto§t uclen FemØ ? ) ,

På togtes sidste ciag forlod- v1 EemØ for en svag vinc1, d"er
hurtigt forsva.nd"t tota.l't. Dereftcr startecle vi ..... c., og
d.et glk strygend.e. Å}ligevel lcunnc vi ikke nå hjem til tiden,
rnen blev et prrr timcr forsinked.e(fgrstc ganE i- mange år).
Selvfø1gc1ig stod. d.er mange ,.. o o. d o på broen, d_a vi foytØjre=
d.e efter cndt togt. 

\icci spej;l-crhitscn
6c11ing;
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kI. 18.50 TropsmØde - havnen - b1"a" sejlads"
9.15 glkseløb" per ng,des sko1c6årc1cn i 6pg1gy.

L(adpakke med.bringes + kompas n"n"
afslutning sanmc stcd. kl" 16"00" l}

8"OO - 16"O0 ifasnedø rundt. madpakke medbringcs" $gotografi-app. (so rtThvid ) skaffos. T'urcn .1 ,indføres i snuk rapport (raccl" billcder) 
\,y

S}EJDEN.II&EI,P ! ! (

yortrokkersvaart for pf'cr og enner"
19"00 p1;.I{ - hyggestund hos thorp"

pF-TUR i 1,o'scn.

yropsililcle - havncn
SØSTiBVM I NAJ(SKOV

r'-f .l!r o

Tropswcak-enad - sejlonde (siclste tur fØr
stenderstry6ning )

iiiiiiiih aaaaaaah

uc1 - at du vcC ciet ! I i
halvår er startct 7

1,o rsclag
§flnda8

SØnda5;

t6-27/9
1gr-g6ndag
lirsdag
Lør/sønC"

9KrOEEB
lorsdag
!'rc/sØnd..
yirsdag
l,ør/Sønd"

15

hcdder clet i
d. 2t/22 ?

24 kl,
28/29

d. 5
I

N
b

..\l
;\,

,$"

cl. 5 kl. 18.30
18-20 ?
22 19"00
26/27 -

\$
\ I' tlvY*flilp
.\ ,\!

t',J
\J

ooooooooh øøøøø$iisJh ååååååååh æa:{:ieææh

l,irsrlags og torsdags-scjladscr fortsætter sæso.ncn

Ear pIJ opfattet
A1t - næsten alt

lidt visdcmsorcl3 Vrs forståclsu o5

pa v:i-1

at patruljekonl:urroncon fcr d.ctte
- tr:llcr ncd 0G§Å DIN f$DSÅTS

prOv at rcspcktere anCre (og d.ig selv)
rlu sclv blive respcktcret !

(du har vc1 anskaffet rlig; clen goilkcnd.tc vest)

i-

Fat nod. - sclv orn biiclcn synker
ghorp"
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SJÆLIAND RUT{}T
AIte \rore for'ælda-e var rnød.t op for at tage afsked med

Deres børm, de orntalte hørn naaede dog J-ige at tage
en tre-a: n I'biffcnil ti-l- den sene forestilling i følge
med l{olger, sonn dog }aavde f'aaet l-ov af sin moder, efter
cndt fol"reøje}-se og eit l-ille sl-tlddtr med den lokaleland-
betjent i- h.ovedgaden r:ær gadelrætct'
Efter at teave 1;age-b pæl:i afsked meC vore famil-ier endnu
e& gang CIg re1;tei en sæl-lJ-g bak til- sØens folk i f'anm
tog vJ. mod vcr venslrabsby Kalveh.aver rr'i nussed,e ()p tj-I
IIøgaeeæs og opclagede at det er dem uest rJødsyge by paa
d"en svenske vestlryst, Yi r,nar al-le tv:e røat ti} taare
o\rer erLigl:.edel1 om «lem smulrlre svenske ayffa-brtlr at vi
tog tin Gj-lleieje .,hvor dor tinfældigvis var byfest,
vi-kom ind netop s':nr borqmestea-e]1 var ved. at rette en
ganske særtig talx til sØelfts f'ollr i Fanm, rri ble'r enige
om at tage aktivt clel- i t'esten, §om vi regnede mecl blev
holdt titr æ:re f or os.
Vi saede pænt farvel til gilleleje (C) og sejlede i hqi sz
til Qdden-havn hvor byens-Cegn tog inod or rned tre rodspættr
og et farvel. Vi startede fra d.enne travle sommerby næsten
såmtid.ig med at havnefogden kom (tran naaede }-ige at faa
er,t fenuaer) .
Vi sejl"ede sennem det bakkqde frTfiV KattegqLt tit.Se jrø
rla vj-"l,ar vdd at Lø.tre tøt: f,or vaad-e saarrel Som tørre Yåreir
sik vi op i den l-okale landhandel- Hprr jeg gle4te at nævne
åt-"vi*rå6 iør-i"i- sprut ( tir motoren) oå lrdvecle at ligge
med. siden til §torebælts bø1-ger.
Vj. beærede nu Lt[lddelfart med vort besøgr oB efter ai have
handl-et snørrebaand gik vi ud og saa o§ om efter en bio6lraf
eller en saakald,t caf'e - Vi vendte frygteligt tilbage
m,ed- nogle blad"e og et franskbrød ti} halv prls-
Skelskør rrar den næste danske lrygd der blev præse,nteret
f,'or clen gode gamle sktlde ,ued dei lifligt rislende stævnrør.
Oerer iøvrigt in,te-c at berette om denne flække.
Karøbæksmi-nde o byen meil den kolo enorxle strøm og Cen
ha1-vgnavne brovagt, ieg kan oplyse at d"en ellers trofaste
motoi satte ud netop som den omtalte brovagi ventL-de
med en aaben bro"
Vj- prørrede stedets 7 ædesteder(en saakald't cafe).
0g ef'ber en højtI-delig og r.Leget rørende afsked med
biovagten vendte vj- hjem, og med inddelte vagter naaede
r"-L vox" ]<ærc h j crbS'..

Delta§erc paa turen: BeJ-Ling ,

Ps. ]'/Iødc'r n en havm-efogde ned
I ikke os.

HP., O,ld,var.
en ehset cykel, saa kender

0g saa \ra,r de:: trongen der f-ige akkurat
en særtig tak til- sØens folk i Farun'

naaede at sende

\

0d.dvar



Bent og undertegned-e var son før annonceret i Scotland. fra d.en 3. juli
til d.en 2,{" juli. \Ii havde d.et p:ragtfuld.t" net hø:: i."ævnes, at med-ens

d.ette skrives, .i,ar Bent ikhe til :rt opd.ri-ve1 han var cptaget a.nCets-bed.s.

Derfor er disse bemæ::L<ninlqer om 
"uren 

kr;n mine egne.

Vi forlod, Vord-ingborg ved. -l-2-'tid.en o:n onsdiagen og rrar i Korsør kl, 13.

Vores første måltid- på tu::en bestod. her af en pølse. }il. L3rL5 steg vi
på toget. Det var et l;rntog o; ned ca" 1o km" fart, kørte vi om bord, på

færgen. Da vi kom til Nyborg, blev hastighed.en clog sat op fra d-e 1o ti1
12o km. j- timen. Det var en væsentlig forbed.rlng" Vi kom til Esbjerg havn,

hvor der kun var Il minutters ophold." Her ha"rd"e vi tra.rlt, for vi skulle
både nå billetkontoret og gennem told,enrind.en vi kom orn bord-. End"elig

kunne vi så forlad.e Danmark for at sejle til Eng1and,. Fra ltlewcastle tog
vi toget til Ed.inburgh efter en times ventetid. på grund. af togstrejken
i l,ond.on.

f Ed.inburgh blev vi hentet af tropsføTen og en fhv. patruljefØTey, som

ikke var spejd.er mere" De havde måttet vente 1ænge på os, da vi efter-
hånd.en var blevet stærkt forsinket"
De første to d"age vi var i St. Andrews, brugte vi til at se på byen og

d-ens omegn. Derefter tog vi- på lejr med d-e scotske spejd.erkammerater.

Lejren var henlagt til Loch Tummel, d.er er en sØ og ligger ca. 6o km,

nord.øst for St. Andrews. Det meste af tid.en her brugte vi til at sejle
kajak. Desværre regnede det hver dagr men mi-d-t på d-agen var der som regel
opklaring, så vi kunne få en omgang nonstopkricket - d.et var et naeget

morsomt spil. T,ejren vared.e en uge, hvorefter vi tog tilbage tll St.
And.rews. Efter få dages forløb kom Holger Ring buld.rend-e - jeg var ellers
gået tidlig i seng" En aften blev Bent og jeg inviteret ned til Ilolgers
værtsfolk, David- Strachan, for atrqnlse til aften" Senere på aften var
vi ti-l fest på universitetet, Lrvor møJ-te mange and-re ud.enlanrlske unge,

d.er var på tur i Scotlanrl" En stor d.el af tid.en gik med. yd,erligere at se

på byen, men megen tid. blev også brugt til at spllle patting og golf.
nen 23. om morgenen forlod. vi atter Si" And.rews for at begive os hjemad.

Yi blev kørt i bil tit Ed.inburgh af l,[r" Thomson, d.er var min vært gennem

de tre uger i St. And"rews,'

I Edinburgh så vl d-et sto::e slot, hvorfra d.er senere i september vil
blive send.t et stort tatoo i TV herhjemme. Efter at vi havd.e beset sl-ot-
tet og andre seværd.ighed,er, tog fra Ed"inburgh med l[evrcastle som må1"

T Nevrcastle forlod. vi England efter tre ciejlige uger.
I\tled" spejderhilsen Kje1d."
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Der var kun flre nedlemler af Kong
Volners Sø trop, dcr slog til, da d en.-
ne cncståenrie cha.nce for at 1ære sØ--

spe jC'erllrre-t, a,i kend.e ,cgså i andre
iande ,bød s1g.l4en da der foruCen os
kun var tifneld"t 5 f ra "liiels ;iucl "

Stockholn C sai.u:e aftcn I stralcnde solski-n"l{cr 'bl-cv inakva:'ter.et i
en spejderhyttc tr:t på stationcn"i{æstc daE drcv vi rund,t i blrgn 1
sydlandsk varne;kl.15oo ;-iødi;es a1le ucilc;nrJ-:-ngene på Si;hL: C fo:: at
b1ivc transporterct trr tralct,, Y å s s a::r'Oibeli;,1cndc 11o Iu l1\r
for stadenri dct i-,ilitærc olrådc 1 Orcgrunds skærgård.Yi ko,_r hcrlil-
k3'.2o. Jo, s}æbtc bagagen op til- sa.,1i.ngsnladsc::r(;cd ishr.isl )o; vid.ere
til "Svca AB"-i-cjrcnrhtror vi koi, i båd,cl-agct(af stø:"rclse sorf, cn si;or
t rcp ) " Enanucl Hd.;bc r; " s a-,;.,c- :-c rL Yli.s t c rås ( + ) oi-, Eskil s ir-ins,"
N;astc dag indrcttede vi 3-cjrcn,o., o-- cfterlj-ddaSen yar vi- til offi-
ciel j-ndvielscrhvor alvcr"dcns landcs fla.;6i1c til top oa1 hvor 4cr
blcv iroldt talcr på svcnsk, cr-rgcl sk o.; tysk . ral t rrar d"er 14 -l- 5oo cle l t "til dcnnc førstc uønstrinal på sa,,lingspladscn(=fodbold.ai'cnaen) 

"T6'rsdag L/B var bcnærkclscsværdiu på flcrc rader.For føi.stc gand val
vi ude at scjle(scoutsnippa=å.1borsjo11c)og for førstc og c n c s t c
Sang havrle vi sltyer på hir-lcttroncnd kun i ct par tj--ier.O-r aftcncn
spillcdc vi vor l.fodboldkarp(5 -and på hvcrt hold)o,1 vandt 3-t ovcr
ct andet Svea-hold.
z/grOrt- ior-iåaarrcn var ne dc i "Dj upha;ncn', -, \ {} Hz V{}yc-/ozUt lul'ul-Oocl,acll Var ni? OC 1 "UJ Uphå;ncn" nlfor at sc "Slscayattl stocholi-.sØspe jclc::ne s {

skær,3årdcnrfor uit vcctk. i cn pi-ratjoilc-

aua clv i:)v ,-LDL,cl,Jaj, , tri uuurrul_'.i-Ø§liuJLl(.ji'I1us i .--r. 11. tn t,,t
skolcslciir, stillct t1l råc1i,1hco1 l"å,- næi- "'r.. I U lc{l
ten alt andct hos sospe jdernc hirisidan, \ {,:,fl l\
i:^:.i;'å3'å"t3]:::;1":?i:1"fi'.;;*";å:"I- 1...) od;,1§+a1*n -

skær,3årdcn,for uit vcctk. i cn pi.ratjoilc* f{,"-tJ{ \ ' *r',r"r.,
Iigncndc båd("S-jollc")O,: aftcncn vandt -..i i \§r U i

\71:;"'r;;"';1.;i:";:";Ufi3lfl"; var karne- I / fi I tlul,:i}, JN,',
I-f,.I L,, ,*

igcn i fodbol-d,B-J.Vi tabtc do5 r kvarifi-- I {"-- '!t \ l'l:Z{Hå

1:i:,i":?,T'#;:l:å"X,ii';ffili:"';3:,";;åli*- il I}-r h.'s,isknt-
lavc cn lcatlher vandt ct hol-d. fra pi1,ele;1rene \ f- t;.-iL gT:
Ellcrs for-§i}< alluhandc lconlrurrLnccr L,"i. \- - { t-{j^llr_l-crs lorcgr-K ar_rcnanoc r(onlrurrenccr ii-._i. ]\=._/ Llåcio
4/SzDcrtnc dag arr"lvcrcd-e "skippcrtr, dan§1,i sØspclcur'lud.e r, sai,i-lcn -i-*cå' -
et hav af fori:ldre,ho.rcdsai,cIi;t fra stockhohrde r jo har 18 søtrop*
pe(i:cd bådc drc'n.,,c o5 pi-cr).De r var nc:;l1g foræ1drcd-ag.0i-: af tcncn
var dansltcrnc ude 1 rrNorddan", endhu- e t spc jdcrskib i skole skibdi;cn-
sioner , 5/8: Da;en var prægct af Løb, først e i traditloncl-t spc jdei'1øb,
dercftcr ct forhindrinsløb i lclippcrne ir-'cl. ?'bjer6besti,rning'r, tovbane
BigpErbrocr .r-r.il. 5/8:I d.a1, sejlcde vi d,agkapscjfao.s i- sf,,ergårdcn(t o-fe
ååi"Vi in;cn -ad havdcrblcv dct cn sior o-:lcvelse at sejle runclt ihelfr;ir
skærcrnc..Dlstanccn var ca,5 sø-il-.0i1 afbcnen var d,er "ievue"i førcr.l-uj
ren. 7 /8:Da,-cn stod i afslutnlnl,ens te1-r.En sidste paracle og d,creficr
brydnitrg af lcSrenrsoir vi forlocl næs'bc di;3 oi-r iirorr)enen fo:at scjJ-c
hcl-t til Stockholi,hvor rri trlbra,ltc en d*g(1 sai-re hyite )lnde,n v-r,-

f.icn bavde dansk jord under føc1de'ne' i1vilor:-rio=.JØrtr,en sku-d"e
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Dette første møde efter den for nogle lange og andre korte sommerferie indled-
tes traclitionsmæssigt med en klarmelding fra patruljerne" Efter lidt snak startede

patr. på den traditionsmæssige ballonjagt, som blerr afvikl-et på traditionsmæs-

sig vis"fkke alle var med på ballonjagt, nogle ryddede (ikke traditionsmæssig)

op i fM under ledelse (ikke traditionsmæssigt) af Muggi (manden med Plumrose -
deu gik op i rgg - å 1å O" Skude)" Efter denne traditionsmæssige fg'sdag, b1+ev

man enige om at afhotde festligheden senere, Iæs nedenfor.

Desværre - intet mere har jegt at sige, da jeg p,o det tidsitirnkt holdt ferie og

ikke kunne deftage"

END 3t-8. OGl-9"1968
Ei{D 51 -8.0G1-9. 1968
END 3t-B. oG1-9"1968
END 3t-8" ocl-9.r96E
og 1-9 " 19 68t"op 

"weekendtrop 
sr eekendt"op sweekendtro 

p sweekend

Som afsejlingstidspunkt til denne tropstur var bestemt kl" 15oo, og dette blev

usædvanligrris næsten overhcldt af patruljerne. log ikke af Lo'sen, der måtte ven-

te på et par besætningsnedlemroer. Som må} for turen fik de denne kode:

OLLO 0 L O OLO 000 OOOL 0L O OLO OOLO L eller oversat:

prik.streg streg prik (p) prik (E) streg (T) prik (E) prik streg prik (R)

prik prik prik (S) prik prik prik streg (V) prik streg (A) prik (E) prik streg
prik-(R) prik prik prik streg (F) streg (T) e1ler Petersværft"Denne virketige
udtænkte og gennemarbejdede morsekode var sikkort svær at' l-øse og derfor ville
jeg |ige Iøge den, da selv en ulveunge viI1e have svært ved at klare den. for-
bavsende nok fandt alle hurtigt ud af koden og for fulde sej1, dvs, storsejl og

fok strgg alle både mod øst" Dot sejlede Lo'sen for rnotor og var snart ude af
syne for de fire ålborgjoller ( L27, Å50, Åfr. Å+z ;"
Ved syvtiden var aIIe både fortgjet i Petersværft, og teltene blev s1ået op"

L,ejrbåIet blev indledt med en san6 eg efter dette en ølstafet, eller, da vi er

spejdere, en sodavandsstafet" ver patr. stillede 3 mand op og hver fik udleve-

ret en sodavand (sukkerfri Lenash cg Valash) og på givet signal trak den op og

drak rlen så hurtigt som mutigt, hrrorefter den med bunden i vejret blev lgftet
over hovedet på den stakkels person" I{erefter trak næste mencl sin sodavand op

drak'de".. c6oo, herefter trak næs. og til sidst trek næs..

pen patrulje, der var hurtigstdrikkende, vBr vinderholdet, forbavsende nok"

Senere på aftenen var der natlpb, som uCartede sig ti1 en større tævepvelse.
Resten af turen, se andetsteds i VP, eller evt" i patruljernes dagbgger.



k*rl ** -] /Y
K:ras , lctas, skrat , }a:as. . .

- Ja kære lyttere, så kører radio JM igen.
Efter en 1ang, varm sommerrhvor telcrikere, speakere, producere og a.ndet kravl
tog til Scotland for at feriere og samle nyt mod til efterårets store opgaver,
har vi nu den g1æd"e at }«;:rne nieddele, at alt atter er under kontrol i studie
15t 19r 27 og l5a (På første sal).

Først vil RADIO Jlvl bycte TA Muggi verkomnen tilbage i de aktive Jumtamedlemmers

ræl<l<er. Det på foregående linje gmialt: ar"edc med"lem er nemlig for en tid flyt-
tet tilbage til Hammerichsvej .39- og v:l dcr.for i dct næste halve år være at
obseryere i troppens l-edel-se (omtalte k:nd.es nemmest på, at han altid medbringer
en pakl<e plumroså - e11er hvad det nu hed-der).

Siden sommerferiens ophør er 2 Jumtamøder l-øbet af stabelen.Ved disse 1ejlig-
heder er b1. a. programmet for dd næste fire måneders arbejde er blevet frem-
lagt. det er meningen, attroppens noget lave stanCard, skal hmres betydeligt.
Dette skal bl.a. fo:me sig såIedes, at Jumtamedlelnmer deltager aktivt i patrul-
jernes arbel.de. Således vil l4uggi tage sig af Søhestenr P vi1 væne at finde i
Havørnen, Thorpedo og Oddvar i Haien og Holger i Delfinen.
Dette er selvfø§elig iklce ment som et barnepigesystem, Tvært imod håber vi
at gøre søspeJderlivet mere levende og interessant end tilfældet er i øjeblikket.

iungpandsarbejd,et i- troppen vi1 derimod desværre blive meget stilleståendb i
ddt næste halve år, idet jungmardene for tiden kun udgøres af Jørgen Skud.e
(a6as Dormio), der desårsag vil virke på lige fod meC tropsassistenterne. Det
forlyder dog, at omtalte jungmand brmrder efter at deltage i den kommende

Skorrmandsturneringl
- æ

5t{{ §fr &/Y{ :
Det med.deles fra påtiaefig kilde, at jungmøtdene i Kong Wolmer Søtrop:
Aldrig skutdes ,

Ilclre holoer noget skjult for hinanden ,
og endelig: at deres
Foretrul<.ne kortspil hedder l{abale .

Kære lytterel
Telcrikere, producere, speakere os\r. er fuldststdig vilde efter at berette
om alle deres spærd.end.e oplevelser- i sommerferien i Scotland r hvor de har
besteget bjerge, sejlet i Nordsøen, roet lGjak sammesteds, kørt bil i den
forkerte side af vejen, spillet Golf, 'rist amerikanske turister rundt og

i meget andet, men desværre tillad.er sendetiden ikke slige udskejelserr og
d.e vi1 derfor nøjes med at udtrykke ønske om, at I har moret jer lige så

- 
god,t i ferien. ft €

r r- l*i I

,



Delf i:renL Organ for nelfinen

_ 
Vord.ingborg:s søtrop

ner er i-kke ud.kommet nogen, Yand.post efter somritertogtet, så her er l-id.t af hvert"
- na der sikkert står en hel d"el om togiet and"etsted-svil jeg und1ad.e at skrive

noget på d,enne side
,iæ,/*/*,/*F*{*/a,/"v

Hele august måned. har vores kære skiv Å 23 været

ud-skiftet de knuste bord o Den er nu helt som ny
vand men d.et bliver forhåbenthg bedre"

/*./*t*/*/æ/*/*/*

hos b,ådebyggeren for' at få
, selvorn denr tager en li]1e smule

,

Trops lTeek-end d-. %"-
Yi afsejlede fra havnen k1. 1! med forsegled"e ord.re mod Petersværf'b hvor vi var

kl.19" )erefter lavede vi mad. og da den, var fo:itæret fejred-e vi troppens fødsels-
d.ag . d.erunder fik irgen ud.leveret søIvbæltet og vi ønsker hrarn ti11økke.

Senere va:r der tæveøvc1se hvor Pfterne + Od.d"var, holger og EP fik så nange

tæsk at d.e knap kunne gå tilbage til lejren. Den eneste der rar helt i orden

var IIP for han stak af og gernte sig ti1 d"et ]rele var vel overståct,
Næste morgen stod. vi sent op . K1. 11 sejled-e vi fra Pete:rsværft til §tten"

und.e:rvejs var der en kapsejl-ads hvor rr-ri b,lerr rLT.Z,

K1.23ovar der tropsførerskifte og efter d.et var d-er-balonjagt hvor vi røg ud. med

et brag"Så kunne man se tegningerne til clet nye tropshus eller d,riklte kaffe som

man rrille, Vi var rr*jermte kl. 16.

7*ai* */*/*/*/æ"/@*

Kalenderen:

Der vi1 blive uilangageret patruljetur d,22-23 hv-is d.er e11crs e:r

skolefridag om mandagen o Nærmere senere

/*/,a/*læl*/æ/*

Yi har fået. en ny mand i patruljen og jeg vil hermed ønske ham velkonmen,

Hans navn er Jørgera

Lad os håbe at i fremtid.ig vil møde op som i gjord,e til trops-
turen (:-oa /,)

I/led spejd"er hilsen Kjeld Pf

DELT'I.NER }EIFINER DET KAIBLI' FINER"


