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spe jCerarbe jdet. Efter juier går v'i igang med et n;r{ hal-vå-r,
i. d"ette halvår skal der slre mange ting:lrj. skal, ikke mindst
have penge ind" ti1 ræste års arbe jd.e. Sagerne liggere som I
sikkert ved, sådan at, hrris \"i ikke sa.ml-et til-st:række1-i:g
nange penge ind, har vj sinpelt hen ikke'r.åc1 til a.i sætte bå-
dene i stand ti1 næste sæson" Derfor må I skrive jer bag øret,
at det er hver enlcelt spe jclers Ansvar, at vi får tilstrække.-
lrg ne'nge penge ili. -:iI rlet ;e ior,nå} I - Grundpil-l-en r d er-
ne pengeinds.'.m1ing er vores lodsed.ilelsal-gr og d.ei; eu tr,:in-
gend,e nødvenCigt ?it ,\h,li SZi en 1iri-iftig -indsats ..HIISK XET: I

I Øvrlgt vi-l- ar:l:c t,1ci i rlct -co.nlL,:nrle i': 91*Ce si;t rante
gang" H,alvå:^sp,crgrammet ]crmiqer i næste vizndpost, og I bedes
notere .ler det, sfi 1 ikke b,[iver forhindret i at komrte ti1 et
af de pl"anlagte arrangenentei'"

led,erne i det næste halve år er son sæd.vanlig .TUriTA, Ira,
1" feb. rejser jeg, og Cerfli-'har rri l-agt ar"bejdet fid"t om

i JIIVI[,|, såled"es at arbe jdet sku:I1-e icunne gennenfør'es med en
mand mind.::e" Jeg u-nd-erstreger blct at en nand mlnd"re betyder
en størce arbe jclsb;r::de på d.e res-lerende ,ir-rltanefileinmer" llen
h.jæ}prI karr 116,s i o.e:r anl;clnj-ng:,.er sinpel'1; hen: lln gorl spej-
dermæssig opf ørsel .. sål-e,c."es: at 1ir- ikl;c iår probleiler ud over
d"e al}erecie el:siste::ende .

I anledning af ile'u n;leligt afholdtc gS/S-føl vii jeg s1ge,
at d,et natui:1igr,'is g1æ1r;:: riii-gq at I{AIEI'T blev nr, 2 " Men jeg
kan ikke skju.l-e nin si.;uffelse 1)\rer et para"f c1e a.ndre patruljers
placering,, da hr.rer']ren I el-}er jeg kan undskyl,de med iaanglende

land,spe jd,ermæssig er-l'a::ing, f or I cbe b ...ar jo slet ikke lagt
an på dette. - Jeg iror CLesværre at mange af jer glenr:ler åtr
hvis man nØd.er med" en negativ holdning, eu der tol;i-nge inan

( fortsæties )



kan være helt sikker på: 1) at man ikke får enrtdiss,e?r ud
af arra.ngemente t, 2) at tran kun snycler nogle få stykker,
nerrlig" sin patrulje inclusive dein, der eventuelå godt kunm.e
tænke sig at få en oBlerrelse uc1 af ctet.

F/
Trops-,røcle c'l . 3l/ao 53 

"

Vl trød.tes på. havnenr og afholdte nødet i se jlklubbens
lokaler. Ier var f orsk. .=rnåkonkurrencer, b1. a. om sømands-
ud"trykr og clet viste slg, ?,t vi rnåske ikl<e er sa garved,e sØ-
folk enclda, i hvert fal-d var det ikke art-e , al';{uoJn3!?og"tu
mystiske gloser. Til slut fortalte Nørskov- lauritsen ridt
oflr krrrord.an trskovens folkrr forventer at spejclere og andre op-
fører sig i skoven, e11er hvoeC.an de ikke T,øt opføre sig"
Konklusionen blev, åt vl nå huske, at "ø1 er gæster,og at
skoven skal skaffe udkonne til nange mennesker. iTeraf følger
rent naturligt, at nan opføi.er sig, så man k?"n \r.ære bekendt
at konne igenr og at r,ran for alt i verd.enen ikke ødelægger
ejerens værdier.

Or:ienteringsløb. d . 24/tl-ee,
froppens nest rrakse og vå.gne necllemner møc1ies på hav-

nen kI. !.oo, hvorfra nan begarr sig ud på et to-mancls orien-
teringsløb. I{akne havcle I-ag;t l-øbet necl 12 poster, }rvo:':Lf 4

var rrlevend.err, her: stod nenlig pf rer:ne. De 4 opgaver pfterne
s tlllecie var : F.etlningsrel)sk:Ls t , pe j linger , sple j sninger og

svar på spør:gsmål v. hj, a. tipskupon.,

-f 
Troppens hå::ue kerne var færri"ig ned

r / , ./ / o.-, 1øbet 1{1' l-2 ' oo ' så nan kunne nå
Vtn L;i;i y i '*- 

n j en til,, f iæskesteg & rødkåln I

/i;' 'Y ./tf f g, 2Eq- det er da godt, åt de:r er nogtre,
:[. der vil u1e jllge sig op så 'itid"ligtrt

el-lers ville vores !'tEruttelæggelsesarbe jde og telefonon-
ringninger da rrær'e irelt spild.tl

rned SØspe jo.er"hilsen -44 d .
/{.frir:rr_: t"-//'



R F/fr,t
necenber

torsd"ag d,. 5 k1. 18.3o Trppsnød e , havnen
Lørd.ag/sønd"ag d. 7-B kl. 15 " oo 15 . oo fropstur tiL

Storstrønstroppens hytte " rrViklngeturrr .

tlrsclag d. L0 kl. 19"oo pf-nøde på hovedkontoret.
tirsdag d-. L7 kl.19. oo : jUIEMØDE, Valdal

Da det rrye hal-vår'sprogran er endnu ,n\,ino", lagt kan januar-
programr:let ikke skrir.es her', blot hør all-e at \IYIÅRSPAR.ADEN,

altid er den første sønd.ag efter, i,,t skolerne har påbegyndt
und-ervisnlngen i clet nye år I - Der konr,rer senere beskecl on

tid og sted. IIUSK AI,]]E SKAL i'iØIE 0P lIL NYTÅRSPAJTÅDEN I REGIE-
roenteret UNIFORMI I t I I

8(,&,&,&&,8r &8c 8c tt Sc&.,& 8t&, & &:8r t:t-,:t,J 6: & && &; I Ec&&&

NYT FRA JUMTA:

TA for kartotek & nærker: IIP, Oreve j 126, Træffetid: 1sær

når hir.n er hjemme.

TA for indbetali.ng af kontingent: Tz'ep, lLI. Hansensve j 26

ttf" z 254

P"S. Tidsfristen for ind-betaling af konti-ngent er den samne'

som tidligere, hlot skal nan bemærke sig d.et nye indbe-
talingssted.

PR[r *

01e N-l: II-k1.-prøven, Føs'ste-h jælp, Færdsen-, Svømmer

Tomm3r: Il-kl-prØven
Ilans 0tto: Iyreven
trars K. : Dyreven

SEJISI{ORE;

I: Flemmrng , John f 1 : Mini-, lllichael, Poul
IY; Kjeld, Be11ing, 0ddvar V: HP

fX: Thorpe I do

Fødselsd"age:
d. 5 pf I,eif, d. L7 lars W.

d" 10 ta Karsten c1. 1L Kjelc1
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Ietto løbr" arrangeref af l(ong Volmers Roverol Vordingborg, på Ulfsur-d Kolonnes
vegne, fandt dette år sted i tClinteskoven på Møn. På turen deltog patruljer fra
Stege og Vordirgborg. *

Da GS/G stod for GIIID §PRfT C0NTBA GENDXRIÅER, kan nan nok fatte, hvad løbet in-
dehol dt,
Det hele blev styret fra hovedkvarteret, hvor patruljer::e opholdt sig, og herfra
blev d.e sendt rundt på de forskellige poster. Når hovedkvarteret pnskede at sen-

de en patrulje af sted, blev mandskabsbarakken kaldt op ved hjæIp af lyalkie-Talkies
og så gik den vil-de jagt efter forbrydcre o. lign.
Det drejede sig bl.a. om en indianersgn, der skrækslagen kon styrtende til hoved-
kvarteret for at fortælle,ai hans fader -krumn're tå- havde fået ildvand af et
blegansigt, o8 en patrulje blev sendt ud for at se på sagen (dog uden atvs66.g6

p:i vererae) 
"

En guldgrever var ved at uaske guld (han blev kaldt Sveuska Slim) og gnskede at
sæIge det på }ega} vis. 0m vi ville undersøge, om det nu var ægte.

Nu fik vi en morsemel*ing; Sergeant Srnile ønskede hjælp til vadested vest" En

patrulje for af sted.

0g så en radiorneddelser En nØdstedt og forkomnen manC 1å på ptrnkt yz 272 v B og

krævede hurtig hjæIp. Af sted rned en patrulje,
En grun handelsmand (groser Jack) havde sIåel sig nod lige i nærhed.on, og for at
undersgge hans ærlighed, bad vi et per patruljer o5is6ge han. De kom skuffet til-
bage"

Fra en smuglerbaade havde vl uskadeliggjort en mand - Black Oliver - og flere
patruljer blev sendt af sted for at opsøge ban<lens lejrplads, nen desværre fandt
kun en patrulje clem" Det var Søhesten. De blev efter sigende varmt og bjerteligt
modtaget - måske var de de enEte der fahdt ded.r

Men for at blive sendt ud på disse manlvrer, måtte deres skydefærdighed på prø-

ve. Dette s6rgede løjtnant Bird (Beardt) for, og ofter hans udsagn skulle man

kun passere I koefterladenskaber f6r man var på "pIetten".
Åf andre ting kan næymes bå"}tændin5; ned stål, flint og bIår1 hejsning af signal-
stander, undersggelse af skovforekomster, transport over åbent hav (en lille bæk).

LØbet startede omkring kl. L75O oe posterne lukkede kI. 0200 §øndag. Godnat"

Godmorgen" 8.30 stod vi op, ikke-friske og ikke-udsovede og formiddagen blev
brugt til at lave ikke noget i"
Endelig. Efter lang tids venten (90 min") blev pointlisten læst op og alle kend.sr

vel efterhånden placeringen.

MøDEPROCENTEN V"AR LÅV OG DERFOR EN &ERLTG TAK TIL DE}i DEB GII} MøDE OP I I I ! !
(o6;så en tak til de stal<kels 'krutter fra fV Kompagni, der måtte s}å teltet op og

ned for os) Bent Hyldgaard Pedersen 15 04 5A 0619
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L4L"2a
L29.55
L26. co
a24.Lo
L23 "1o
L22.o5
A2o.4o
LLZ.)5
111. 5o
Llo.35
1o7 " 5o
Lo7.2o

4. sejlsnor
g " -"- ( ;uf itær-un i 59 )
A -fi_
a ?lJ.

3. -tr- Du ved- veJ.rhvad der
4" -rt- bl.a. €r gnrnd-en ti-l
5. -?t- at c1u i k k e får
2. -r?- snoren i år,Du har
,4._ ."lss været sl-øv O. S rv.
1, -ii: (irete smørcn) rmen
Iii -}= kravene er sat op, så-

. ledes at en bådfører
. , +/ ^r-,.-r L- r -i tr i1r'-^L . ur'.rl har ilo e en ik(e-

bådfører mind,st L25 t.
+)dispensation af d.e

nådige4 førere(und-
skyld. l led ere )

22.frep(TA) Lo5,45
2J "Muggi(p.t, over?.A) Lo1.L5
24.Ilans Otto 1oo.1o

å
'$ ,,\ lii/cl

,r/ 
o-*- -,,/

Der har i år gået rygter om en ---ilike riårl:-grså dog halvsvag -seiler-
aktivitet.Ivlen 

-"or 
,',."åenståend"e vi.1. vi.se, er clette absolut ikke tilfæl-

det.Det er faktisk vores næstbed.s'ce åæsonri al fal{ kvantitlvtrsiden
L}STiiii Kun overgået af sj-dste sarscn(57)uea rekorcen på 4'957 t')o m

Her er facts, sort På hvid't:
-57z94o"1oeeaStei.nd.i*rid.uetle:BE"oc.}I"B}i.xenkrone
-58:lB45.oo :l-4B"2orB-oye.I{ansen(Sovsen)

-19212o7.cotL65'45rH'Blixenkrone
-6o222L5 roo 2o7 "12, "Fusertt-
-6lz1321.5ol67.oo"Er1and-Rasmussen
_52 22573 .35 L6g .oo , tt,o,pedo (kend.er I ham? l )

-612 4L54 "Lo i 7-83 "-'l-5 ,Muggi d.o 
"

-${2JL28.55 å L77 ' 45 rThorPed o

-€,5t1i72.oo 322.lorod"d.var fta Jylland-

-6623o25 .35 281'65 , -rr-
*67 24957 ,io 249 'oo,Belling
ogrhold fastrgutter
-58:4575 "oo

l.Be1l.ins(åffi rl) QZo ."s5

2 . f irorpedo ( over-overTA, fhv) 254 
" 
o5

l.oaavår(ra) 227 "2o
4 .I'lemm j-ng ( l",ittebror ) 2L)- ,1o
5.Mlni(-s[ude) (Pl) 2o5.'5o
5 .Kj eld ( PL)
7.IIP(TA )
B,PA PAul(overPA)
9.Stis(Pe)

lo.John
11.01e ltrL
12.Lars 0.NYgaard (PA)
lJ,I{ikae1 L,und-

14.01e lynge-A(PE)
15 .01e tsrlnck (ud-gået )

16.Jesper
L?.leif Nl(Pl)
l-8.Makne (tl, Pt HoJ.men)
19.8o Jensen(PA)
2o"lliogens V.Juh]-
2L.J øigen Skud-e (JM)

Se1vfølgelig ros til Ce "gancl2"r'rhalvgamletl-knarkercler nu har fået et
betragtetigi antal snore,men også til de helt^nye'!å!t,B**"* få lrill.oror)
o' rrrten for listen oE til de ud.ensognsboende TAer,dei''fi.år gjort d"et godt

*&bfiM
!./.it. {!"iu *tl,-
ir,.,"-,1',* t"-

._ . , i
?-., r,. l{t' , , {

iimers-f

(behøver jeg at næ'\ru]ee

at d.enne er en fan*
tastisk rekord =
på vand.et i over 18,
ja,l8 d-øgnr= 5/, af
1958 er for B.s vedk.
gået med at sejle I I I )

.\
i,l I \I | [,r-,{/(.}| '/

oIk
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Som utallige gange før skel det sndnu on gang nævnes og sIås fost med 7" søm(I?r8cm)

et jumtapatruljen i tal er gået voldsornt ned." Ien tæIler i gjeblikket en styrke på

5 mand med en tolerance pe !?-7"
Åf aktiviteter kan nævnes utaJfige. Skal vi holde os til det rent spejdermæssige,
ken vi straks fortæIle, at vi har hotd,t 4-5 juurtamøder, hvor alene de 2l/Z (dvs.
to og en halv)blev brugt til at tæI1.e sojltimer sammen. Derved. kunne vi ikke undgå

at lægge mærtce til den måde, som logbogen er f6rt på.Det er forargeligt, skæmnreligt,
skrækkeligt, væmmeIigt, afskyeligt, afsindigt, hårrejsendo, Faxor provokerende,..?!!
§z!!?3§%& (strpget af eensuren (dar forekomrrer eLlers ingen censur på dette blad,red
Nok om det, håber at f hører nere om det.
Af udend.ørs aktiviteter må vi venligt, men bestemt henlede opmærksonheden på, at en

sk6n morgen (lgrcag den 25 $OV) kI. 8oo m6ldte 2 nedlemmer - Muggi og forfatteren
af dette - op på havnen if6rt kampuniform (blandt sgspejderer wrangler, spanske bjer
stgvler, bussoronne) for at rigge Lo'sen af. Senere på forniddagen lrØdte Trep og
Makne op for at se, hvad vi havde fået ud af morgenen. Rigget af blev den altså, den
kære Lo'so Nok om det"

Den 16.-1?. rnobiliserede vi os og stak af hjemmefra for at tilbringe [feek-enden på

Møn" Hvor skgnt. Læs referat andetsteds. §krevet af forfatteren af dagens tekst"Nok
om det.

1,ad os se bort fra de svundne og tænke på freutiden" I hvert fald for d.ecember måned"

Først er der tropsmgdet, der vil ske en he1 masse, som er sketr [[: hvor, f, ]æser,
bladet. Så kommer det. Årets begivonhed. .8.rets seneation. Den årlig tilbagevendende
begivenhed" En af traditionerne. Kort sagt" VfKINGELØB. Tiden er inde, hvor f skal
vise, hvad I duer til" Det er.nu, f skal vise jeres styrke og kampånd. Det foregår
syverrde og ottende deceuber. Må vi se 1oØ mgdepligt. Ir1ok om det"
Ellers kan vi her fra jumtapatruljea kun ønske jer e1}e en koloenorm festlig og af_
sindig glædelig juleaften med håbet om at I vil komme ti1 rigtig nange familiefro-
koster, hvor f vil kede jer til hudløshed" Glæd.elig jut,
Og sidst og dorfor allerstørst en knaldfin og saaftiig ny'årsaf,en med, masser af tøm-
mermænd dagen efter. Og godt nytår. Nok om det. 

np *trtr
ldNEluivs lvorro: I{oK Oiri DET gælder især i denne ju}ernåned (?}'.

i"'*1 E r
', llrJIt
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i,eel-r*r ^sg1-e!-s!iel g 
- 
jsl: lreg!: ---Som d.e fleste sikkert ved. er vi nu

honnet til december månec1, og c1a der
son regcl. plejer, at være en ju1
(dct er der for øvrigt også i år)
har H.T. lavet en fantastisk jule-
lcoaiiuri'ance soiil 1yc1er :

it sagligt spørgsiirå1:
Iin sncgl loegynci.er en urorgen at kravl-e
op arl Rundetårn i København, son er
)J r,:cfer hø jt. Den lcravlcr j r,rcter
pr. dagr riicn glidcr hver nat 2raetcr
tilbage. i{øjagtig hvor lang tid går
der, ii:.deir. sneglen når op på toppen
af Rundctårn?
j]l1 gadc:
En nisse var med. ti1 en olyrnpiade
sidstc år. ilan vandt i 4oon. hæl<
da han liom hjem tj-I nissela.nd l-,øbte
han straks en stor kolonihave" Hvor-

En julekocle:
9 nisser og nissedaner hcC:
ÅI1an, L;jzL, lars, Jensi Basse, 011,
01a, E1lcn, Gortrud. Hvilket land"
lion a1]-e nisserne fra?
Itrår I har løst aIJ.e spørgsnålene
scncles de ti]- H.T.'s reCaktion I(.
I{jortøsvej 6, Vord.ingborg. Den helciige
-rind.er bc.Iønncs ned en. fantastisk
jril,cggye. _§idste frist for indlevcring(i 

" lt- ii_l . oo
8i i 3. -' &&3,8r&&8,&&8&&&&&&&&&tS,&&8<&8*&&&&&

Vi husicer:
at ALIil nøc1er op på patruljenøderne
at ÅLLE komner på week-end d..7-S dennes
at (unøclvencligt at shrive aI].e ) ctcr
cr juI.enøclc d. J.7.

i, !!r,r1,r!!i!!!tttlttttit?tirr?!!?

F6']],S[ ET DU
JfÅR IIAR GODT ER EN

DU }iU}{ØR HAl

Så o.n vits (el].er 2)

JIn paticnt havde f;ic-L c'lc:i r:lis.
at han var c1ød" ldu .ric'lr:;t,, ,

tilfæ1digvis, at cicn tl-.gæ. ',.:.;,. :

ne vrikke raed ørenc. Han loci" så ,.,

tienten stille op foran et r:pt,,ii- .
gen'bagc hunCred^e af gangc:
- Døde ila:ircl lia,n il-J;c v:::jii,; i".,.t ,:

Da dc hundrccle ganflc vi.r o-"rrst-Lu':.
sa6cle ovcrla:gcn:
- Prov så. at vrikhe y.1gil. s1s1:i-. !

Patienten r.rilclccdc ]r,-: - , -, ' l'
Ørenc.
- Der lean cle sclv sc 111'1-r:i1:,:1 ,

gen triunfcrcnde"
- Ja svarcclc paticntcn lige ,.,-,

ultf crende. Død"e r:a:nJ, ha:l ','::'i-.'
ørcne.

I §!§: §';'-. §:s':§§§§{i§S§ §li§s§§l-;' r -- -

I stecj.et for vor nårnccllige :., -,-i.i.
med Prøvcr og duclighec'Lstcgl (: ".

ef, ililce taget nogen af d.cn) t.rii.,.
ger H.T. noget der et' 'iiftlr .-:, -lc:. 1,

ligt neml-ig en tcgr:.i.ii; ..-" c : l'

.,ii
.t+ i.

q

**' sl: t '§.'-. .. r !,, 
.-\]o_,,-"i l\,. . ,

t
il"l,Iifi,finqlwl,rJlrI,.i.li,rllfr,.rltrrllII,rlI..[.nn.nf,,J1,.jr,.nr I il^r: . 1,r r

Det var i USA i trcclivernc. .--. ;:.-
jurist slculle for første gang :1r..,:. :
re son clonrmef og '"-:J-lc gernc h.".

r o. ,nogle råd hos en r,l-i'c lcolc;e.

whisky. Hvor mcgct, silrl jcg gir,t-- -

- IIøjst halvaadon do1-1a.r p::. fl-a:;i

D"r er vcl i]<lce
- llvorfor det?
- Jo for du er
forlovet nbcl .

overtroisk, sl;r'l- ?

nuilmcr Ii jcg cr
,;a%)3,q/S/riSiii'",,,,i,'"?',f//r"//"%,'tilti',r;'-''o'"rar.,/'.'/.''/''/'
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BLÅ ULLERR]K EB FÅ FRT FODCnej punktum
Som or,'er ski:lfien antyder var Cer ved at være nøf-nøf på på Menings-iø9e_ Lr7" gendurrni<orbs da derna rteJClng ank-,m pr f-Laskelosi"Derfornøbiliserede man merl Ce-; vups,}l.r:-lket åed-før te cn rnumleåde bemærknlngfra en ældre !?,1 gg venlig dame orrr nogle forb(censur) næf c""Å".jt-hostr,'leningsløse Lri " gcnc.urnkorbs , ir j cn.,nehørenoe i n4enlngsløså "tiS" 

- 
genaumkorbs vil dog ikke ucttale sig nær'niere om hvorvidt rian iiar iångåt BLrillLLERRrK,men vi f ormoder de b oa mØbrliseringen er afbtæst o 
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Nær hoyser, så er det ve-d at yære ju1.l.4en derfor'er der i-k_
ke tid til at slappe af . For'cler er nenlig rrreek-enll d. ?_Bs c1ennes" skal vi ikke være'enige oh at alle aØder rp,' Ko::t tid efter nytårsparad.en ::ykker jeg clp sorq jungni-rnrl.

- der- er siadig ikke funclet no€{en afløsei" for nig , rren jeg
håber at d"e:: snart vi.l bl1ve fundet.en

Herefter slutter reclaktionen- for i Ånricrr=a=
Slæcletig (ii ) juf og godt nydtåp. =.. =. =
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GODNAG, SAA ER VI iiER IGEI{, I,4ÅÅ JEG PRÆSENTERT
* '!re i::;:f "*1

DtrT cRrGri,tÅrriiq- t.. ; '-ål rl':n

Nu tænker Irhvorfor staar der rlet orl-gina)-e Iit.Det s1.,y1{
C-es at en åf cl* andre pietLrui je;' ogs:14- hal åei".*r1i;11-s srde
HT.De'fi vil- vi rnege,t €ierr,,e ilave, os frabedht rii"ei rri lader
dem sli-ppe fr-'r oir.5a"J e lred narruls næl,ne,I$e, f,r:rd1 det cr .]ule
ra,:ned"r.rr' ti ti ,-:
Kær'ei I'larskoltier st,.l f,ør næl,nt er det jåurru.oi.åo- ,ttr, i maa
ikke lege for nreget medlysrs:pise jer: smækfe.de fc; thirl-'l-igb,
ng blive skuffed.e ovef riinte:resserede FEar,/er.

!r
L.

T IIIY]«E ]UED

Bent var titr- patrul;1emøde for i:11'1i9"
nlutreil kcmmer,"

T\rm r-/i 1ioluu r a -u
Fa:r h.ror:for grol cJ:er ikke blnitste:: -r:aa trppen af ØA siloen
Det er fordll. C-e e:, }-''anqe for a"c springe ud,
Ilvad forskel- er ci-or iraa. elt gil-af
l)en gaar hverl,:en iied s1ips "
IÆS IK}IE DETTE.
iTer st::.ar inte;1,,du har brag fo::, o',"erhor"edet j-ntet af in
teresser. I{er l' i;.::ar- nerr,l i.l luEeriting i sammenhæng. Saa
hold dog op d j-n 1,aal:,e ,hi:r' du o./erlrorred"e,t ingen viljestyrke???
Fg har intet ud i;f at læse dette" Sl.ral jeg vi-r:ke}lg genta6le
" "and,s din fo::rna.aIsl,øse læsnlng.HlilTI)SI!F.Ø3LIl,iG, Laaser du
stadi-gl,æk???llvis du ikice srrart liolder: lFo si6:er" jeg slemnie
sandhed"er om d,ig" _ Naa_du fortsætter:?Det er for tlaarligt,
kan clu jlrke ',rI: j, .ler h::i. r,i Ce t, drr kan iklre engangbeherslre dig saa riegetrsom ti-l At holrle op med at 1æse....

. . ../iK,hvor e:r Dllslø-.-. .. " . . .

OBS. OIS . BØi'i IKKE IÆSES I]BS. ORS.

flO tosser f:raB, det varlkke så vellykket, jeg har ikke noget
hattelakrmen jeg prøver igen"
To tosser fra et hiem på lolland møder vi på vej tll Nord.sjæ11and-,
hvorfor gør de mon det jo hør nu. IalJ-e land,ets aviser kunne man
læse at, chr Hansen i Nordsjælland sØger to karle gfiter ai have
hørt C.et sti-kiter 01e og Jens af fra Tosseanstal-tenrcla de når Nord.-
sjæl}and ringer de på hos cnr. Hansrn og spØrger:ttE.rd-et dig der
sØger to karle" "Jo d"et er d.æ da" repliserer han, hvorpå 01e
siger', "Vi vj-l- baresige i:t os skal- i1u ikke regne mei..,'
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Aktiviteten her hos ,1s €r
f in, sel-von .ii. er konyl:.1; j.

gang med d en d er le "i:.plar] s .

I/i har skarl fået incl-regnet c1e

forskelLige ting på en'plade
og et underlig't nonÅtrun af
et spisebord er o§så bl-evbt '

flikket sammen.i'ilen dei lrniber
altså med at samle os orn 

'op-

gaven og lkke slas alt for
neget.lad os håbe at'det går
beclre næste gang,hvor ll{uggi
er ned.

trt and.et problem er. basse-
gildernersom vi holder nu
her i clecemberreller skal rri
sige her i ef ter.å.ret.lor hvis

-iman skal l-a.r'e Ie jrplaris på, er
gilde,så blir det vist ikke
til ret in'eget.

1{å - andet er Cer'vist lkke
om vores aktiviteter.

Og så var tler' Hans'en,
arbejCsfbrmanden på den store
byggeplads.

{/, t'/

}{en så -rrår. det' altså åt
bal jen med inChold var.
tungcre' end. hannså han'
strøg lige til ve jr"s.UO.'

f cr 2 " sal nød-te- h.a;r' Ltal-
jen og flk et ordcnt-1igt
gok i hoveciet.Nå ',han fort-
satte obad tll han -rante
loftet' i skakten.Santidig
gik bunden ud af baljen
og cterved blerr lTansen &

altså l-ettere.Det re&Ll
terecle i at han fik' al-

1e tid.ers kæberasle:.
veci 2" sal.Dernæst
liiircleCLe han heclepå
.j orclen'. iVir kunne'
hah h'ei-r-er - lkke' ilåre "

Han ,s r'ap tove t', hr.r;r-
bfter han f ik ha- jen
i . .h n-rrovl r. *

Tak for opr,:ær'ksrmhed.en

f_{/tr

Er patruljea mon helt død l
Er det hel: unur 1gt a,t h jælpe
pat::uljeføreren ned at skrive
in rllpg" ti _ d enl:e s ld e , når man
ha:r f ået 'resked på det?
-- Er de; det,man kalder det

ubrydeli5,e samrnenhold i Søhesten,.
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.llet va.r 1ørdag eft'er.mic1dag, /
så der var ingen andi:e enC hamt_
Han kravlede ad forskellige" t-
stiger op i en hal-vfærclig byg-
ning p'd 5 etager.I cien toirme

elevator-"ka,kt ?ravcle' miln inclre t-
tet et he jserrærk,rnect''en ha-l j'e.
På 4" 'sa1 1å nogle nurbrokker,
sbm han fyldde i bal jen.,Så
kravlede han helt necl igen,
løsnede tovet og hold"t f ast.
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