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"

ski bssi den,

ser lna.n -bil-"

"l!.:T21, mange

,f her værret kecl z.f ,

nr\l m
\A\J-l- l- trYTÅR:

bi1.,re tri f--ere se;il-*
Jår så, ka.n det
trmer "

ilavøynet tia-. være-L Elqcle for 1et n.ye Dacron-sejl, og vi er flere,
der ØnsKerv a.b endnu et nyr se;i må finde v'e j tr1 søtroppen"

Rednin,gs'rcsten betrag-ber vi sna.rt som en se--l-vføieetig og fornuftig
ting, ?"t bær'e, når yi .qr til sØs, Jeg håber, at C.er; kommende år
v'il. g,Øt€: :rdet 'isnartrr overf]ød,tgt i denne forbindelse,
spe jd-erinæssiiqt liar det o;;aå væ::et pænt, når rr* mål_er ,.s med andre,
idet vL påiili'vr" r-'pnåede J i;r:edle-'p1::c1ser i enkei-ud.ici_pliner, og 1

heihedsberløi-:nle1se havrlt 'r) 1:a.:r'i;,Ijer. sanme poirr,-btalr og
. IL.id -^ /--cier'f,ftt -{a-r e-: lr-L::.cisore på en ta/Ll olaos, men r.. iovtræknlngsdysten
var d"ei: s-GOr enr-r,,le.l .rrir 1r )rufie kræfte:rne i en gocl -børn, hvilket
resr,Ll-ierecle L, åi, i,,.arj filr:,i_tirr-t11 a-b p_å siCst frå kamp"pladsen.

-[rets højCep:ilkl åDe', strirlr so.mi:.,rroi;tr n:øi.-bc stor veivilje hos
naturmagi;ei:ne t cg a:'T).ng.Ø:e:r p?./n.f de forsk.e:J_iLge c,pg".v-er havde
gjort et arbejde, så.-i,L-t'-o.'I I'-rernover."'i-; s-tå. scr:r et hriidepunkt i året.
Samarbe jdei; med Rødeko::s og bøspo:r'tens siklterl:.edsricval-q har givet
os nogle indslag, som t"i itar var::trt g"J ,.Ce fo-r:, og som har resulteret i-,

at vj- først -i. feLr::uar vil blive inviterei a,f s:-dst:r:rvnte til en
a,ften, hvor vl får lejlighed til at se forskelligt af værrii"
i{aj har rneddelt, at han ikke mere er berettiget til åDSVa,r i- troppens
anliggender" Stor tak for velud"ført arbejde. pJ.



Desud.en vi]- en stor del af lodseddelsal
måned..

P.S" Iror at deltage i
L3 åro

FEBRUAR "
oo3" tirs. 2I'
7

5, tors. 19'o
7-8. LøT.-sØr1 .

korpsene sammenrhvad. venter '\tr /.-tT(i:
man på).Resultatet blev 4 
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mere eJ-J.er mind,re tykke blad-e

med" namene :Kartoffeltidenr e, d on

l' : '/V
! '!t\ § *F" ' *'l $-

15 1 , / --.1{

:Yandpost t;å ivla:'ienberg skoie.
: Seniorspejd e:,:mød.e .-,- Pi-gespejderhytten.
: Troosmøcle i. Dren,gespe jd erhytten.,
15oo--r4oo :vi-kingeweekend.,.

:Førstehjæ.-p -":-(ur"l i:f ]o) t nigespejd.erhytten.
:J "Pi"-"mødc l.os ?::r:b,:n.

: P.F ,.-mød.e hcs P:::::en 
"

: SIABs-mød.e hos Prcben.,

F ØRS TEI{JÆI,P SKURSERNE
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\

lil,;l?":"H :::',::";;':§"- fi{?ffi§lWf,i,. '\
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5. tirs. 21oo

'l . onsd. 19oo
7

B. to:rs . 19'o
1o-11 Løx-søn.

14* onsd- 19oo

15. tors. 19oo

22, tors. 19oo

29. tors. 19oo

den t-i /12- 69"
På d.ette tropsnøde var der krrn en opgaverilemliffit hver pa-

trulje sku1le syi"lJ.e med en selvkomponeret avis kl,Z}3o" De

fleste foretrak clog at la.ve det i hytten og s_ence interwiewere
ud.reom snakked.e med- pigespei- ,/,1-,

;Yandpost på i'{a.ri-enberg skoleo
:fropsniøde i Gule hyttc"
:llastelavr:.sfest " 

(Kr;.rd.s f-i-ngre -ior vejret alle-

fl">" -?t'{i"*--I

Fahos rAktuelt nu og eller 1ign.

*fi

8.
L2,
19.
26.

red-e nrr-)

søncl. olr aftenen : Gu-lt spejclerbal..
tors. fgoo ;J,M.-L'iØde hos ,Dr.eben"
. -^ootors. l-9-- :?.F"-møde hos ?l'r,'ben,

tors" 19oo :STABs.-møde hgs Preben"

El§D-i"t ,frD[

Mi.roi..



Forældre mØd-et L969.

Den B. december harrcle vi indbudt til forælo-rem@de pår hotel Skandia.
Vl havrle inclbudt'pr. brev, senele havdc vi personli-g kontakt med d.e

atlerfleste hjern. De+" var'ikke nØdvcndigt at hlve og slide'i folk, -

der var simpelthen en varm interesse fcr sagen. Der var cån 2J foræL-
dre og 10 store spejdcre, og vi ha.,rde i hotel Ska.noias nye loiialer en
god og hyggelig aften.-Forældremødet er en slags generalforsanl-ingJ Der bli'rcr a:fiagt beret-
ninger om arbcjdet i d.et for.I-flbne å"r, og C"er blii/er foretaget valg til
tro[srå"d og fastelarrnsirdvalp;. Åf disåc ber'etninger fremgilt det, at vi
har haft et rcligt arbcjdeår'nden probl.emer af s\"ørvc art. En tingrsom
må nævnes " er ind,-fØrel-sen af den nyc recin.ingsvest. Son aIle ved, er red-
ningsvesteåe hlevet et obligato::isk kiæd:lingsstykkc 'urlder alle former
for sejlad,s. Som en anCcn ting fra arets'begivcrJrederr? som er noget nytr
ka"n nævnes forældresejituren sidst i åug. Det i'iaritime Hjemmeværn havd.e
vcnligst indbudt til en tir-r med deres storc båCr' 57" t og dct blev for
os co. 2C deltager'e en vidun.derlig de jJ-i6 tur.
Fra tropsråd,cts sio.e kan vi iicke iindgå a"t nævnc Økonomj-. Takket være

vores fa.stcla.rnsfest, som på grudd af -,,rcjret nær var blevet a.flyst, fik
vi som sædvanlig ct gkonomisle grundlag for: arbejdet med spcjdcrne.'Det
viste sig dog at de 1000 k::" , som fastelavnsfesten gav mindre pga.
vejr"et, korn tii at manglc cr. i den sid"ste d,cl af året, Men he,1d-.:-gvis
kurure i{grskov-Lauriisen' iilbyde skovarbejdc i efterårsfer"ien, og der
hcnted.e vi 11ge 1000 kr. l arbejdsiØti. Hermed kan året slutte med alle
regninger beteilt og til-li-ge en li11c kassebcholdning.
l[ørskov-Laur"itsen'kurrne o]llysc at vorcs natcriel- var i god og forsvar-

lig stanrl. Nicls B. Skriclc, kunne hringe dcri glædeligc mcddelelse, at der
fra fredrri-ngsrn;rndighedcrnes sj-de var givct grønL lys for tropshusbyggeri-
et. Prebcn Jcnscn gav u-dtrurr for, at han s.Lort sct kun:re være tilfreds
med spej.t"era;'bejCet i rl"et forløbne år. Der har: væi'et cn ma:i'irbar afgang
*fE assistentcr, mcr'r. nye kræfter vokscr tilrog en ny f6L:er"gi:u-,opc er" på
ttr.iv uJ t
Til tropsr"åCLc:t bler.r nyvalgt: \riceinsnektør" Svetid" i{ielsen, Kgbmand A1bert

Peterscn, frLr Ingrid LunS og fru lllsq.JØ::gensen.
Til fastcla.rnsud-valgeb fr:uL k6brna"nd EAlbert Pc;ersen og jr,mgrira-ncl KJELD

Gerdrup
Fra tropsrådet afgili fru Grethc Kliveng og Llfiir,iteg:ritd.e.( Der vil senere

komrrrc aci'åsseiiste over i;rorsrå.dsrned"leinrfler og spejdere) .
Der" blev vist en film fra som:rrertogtet iled- leosagend"e kommcntar" Det ''

var" en vr:ldig oirlevel.se, og vl føLtc:ræs;cn, at vi sclv va"r med på turen.
Til slut havdc vi arrangeret palikefcst, cg dc'i; blc.r en norsoli og ind-

bringen"de afslutnir:g på. afi;enen. Der viLr goCi; humør og god lcpbelyst.
ilvis oenne godc a.fl,el: i;arr være et uLd..tryk for irifcrcsse og samarbejde

for d.en komnicni.ie ti,J", Lran vt i,læde os ftcfiet.

I'å. tropsråricbs vegnc
1(a-; Christcnsen.
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Så er end.nu en sejlsæsorr gået og jolIenrc en for }ærxg'st. hevet op. Det er ili-

ke lykked.es for os at regne sæsonens samled.e timetal ud- d.a logbogen desvæme
har været forsvund.et to gange.

End,vj-d.ere er kravene fo:r sejlsnoren sat helt, ned til 12o tj.mer eå:'ind,en skal
siige at han fkke har fået en chamser

fndirø'i-duelt timeantal*
Kjeld Gerdrup (.f*) 237 r25
Henrik Skude (,r*) :-99t4o
Flemming l,arsen (lt) L42r35
01e Lynge (Y*) L29 55
Stig Hansen (Pf) L3Lr4, a

Hans-Jørgen L26r35,
Bo Jensen (&a) LZJr\o
Torb,enL Nielsen (rf)f25. 5o

L2)roc'
L2$rJo

Peter Yhlen 122rL5 '1

:.957 Beds,te ind.ivid-uelLe
a95B
t959,
L96t
L96t
Lg62
t oAzL )vv

L954
'a965
1966

BEi oo H Blixeulcroræ
LQBr2o B Hansen
l-65t45 11 Slixenkrone
2oT t l2tr'usen
a6'( raa E Rasmussen
L5),oo Thorpedo
18311-5 L[ugtrr
L77,45 fhorpedo
322rJo Od-d"var
284165 Odd.va:r
21,)roo Belling
QZor3§ Bellig
237 r25, trjeId.
?22?22???Q??????2??"

q

I
også stod

Malne (r")
Leif Nt (Jm)

l,ars Kliwing (udg, )f r7, g5

tr'affe li.6r|o
Bent Rasruussen (.1*;l116rro
Mikael Lund. Ll273s
ore m, (rl) 111r)o
Poul trriksen (.lm) 111r45
Kje1d. P 1c5, o!
fhorped"o (f*) Loor[J
Jørgen Spude (f") 99roo
H.P. (r"; 97 to5
Jesper Jørgensenx 96tL5

åf;31",rr.*;(*ar) )6'oa
Karsten ni-ng (ta) 93145 #
zrrgsn (ta) )3, oo
Jør'gen Jacobsen (Ste8'e) $Ir5o
0ddvar Lind.sel (f") 9or25
Preben Jensen(Tl) 6zrt*5 k
Nørskov Lauritsen J3r3o
Peter Treppendahf (fa) 45rco
Hans otto iensen (Jm)roroo

L95T
L968
l-959
L97 o

Flemming
Stig
OIe Lynge
H Skude
Kjeld

-

*L§\
1 Knud-e -
li
L-!
^i'2 -*,_
6. . r\L -!{i'ti2.?

A
$il +
\l*\d+{

.*i.-c.

Peter Yhlen
Leitr NT,

Torben
Bo

.\\"

f
fi

Jan
John
Per Nielsen
01e Skude (r")

23rL5
L:), ro
11. o5
2r3a *- 

-

Billigt til salg
Et stk. OK-jolle sælges. ner medf,ø1ger

og to ror. PRIS' ca. Zooorookr.
3, stk maste 2 stel sejl 2 bomme

,::il"åå;åå:u:"

stk 0K-jo11e sæIges ved henvendElse til Søre,n Nybo Nlmåd.
Pris ea. Zoaoroo k:r'

'fl::iå';:"åi§:"R \,{
Ps. Husk at læse tropsprogrammet. Det kunne jo være at d.er

noget som rager dlg,

Et
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[lgnp.a.gistenterne og jungmændene modtog i begynrielsen af december

en indbydelse af Busser til et rnøde iros de gule snejdere i Steqe.
Vi samledes i d"eres hytte k:l-. Lg'",og Busser sbarterle aftenen med

at b-vde os velkommeorog r,ri præsenterede os ri,er:efter for hinanclen
Vi r.rrøvede oiisii at synqe nogl-e jrlesange incn d-el; ,r-l 11 1.ra,fr først
vers 1 så måske hvis vi var heldige vers ?*rort. efter dette kunne
vi godt finde på at synge vers J,hvi-s der var så. mange vers.
Itru kom vi ef terhånden ti1 rlrt son vl na.,'Ce betalt f or , clette var
rød"vj.n og en osteanretriini4, Ilen da vi før'st havcle tilmelclt os

nogle få timer før vt skul-le afsted bl-er,, der licit mindre ti1 de

andre lnien det gjorde ikke noget fo:: da ,': regnskabet hlev gjo::t
op viste dct sig a.t vi skul1e betr:.le 50

Øre mere end beregnet"Vl så lysbilleder fra
tr:oppens ar:be jr1-- inden for det sidste par
år'. Da der:es tropsfører vzr fl;rf,1s1 havde
han sendt dem bi1led-erne samrnen med et bånd.

hvorpå. han 1rnytf,6-irl nogle kommentarer.
Da vi havde set clisse udemær'kede billerier fik vi en kon med

nogle rLønske speciillitcter: ti1. llnder kaffeborri.et havde lerleren
af aftenen 1a.ret nogle spzrgstrå,l som vf skulle besvare og d.a

var leif heldigr o[I hran fik en ØL,hvilket mange misundte ham.

Ien sidste time cliskutered"e vi hvad betydneng en kolonne har
og da man ikke rii-1tigt nåde et resitltat blerr man eniqe om at la-
ve et møde i beg.yndelson af dette år. Vi sluttede 2230 og en-

hyggelig aftcn vzr enCt.

EN IIILE VITS: En mancl i Det Vilde VEsten blev incilast på hos-
pitalet med et skud i br}rsf,s1, eft.'r at han havrle været indblan-
deti et opgør på r;n saloon. Ia Iægen havrii: undersøgt ham, sagde

lnant Det er underligt at hje:rtet ikke er blevet ramt med den

retning projektilet har haft.
Det er nu ikke så riærkeligt,svarecte patienten, for hjertet sad

helt oppe i halsen på mig.
med sø-hilsen

bo jensen
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Torsdag d-. rB. decen:.ber mØd.tes søsr,e .i:L::cre og ulveurge r tiljuremød-e.Patrurjerne havd.e på mere e rle r mind.re hæd.erlig vis
anshaffet sig -Liver cb juretrærsom blev pyntet og smykke*iseret
i d-age:is ar.led::.ing.ii,ir;ris d-ette stoci pårfurniecle Foul llriksen med.
det Ie jed-e filinfrcmvi-serapparat(eO bogstaver).Det var plud.selig
begynd't at gufle filn'n i si*rmen vi,le gmd.er ingen omstændighe*
d-er spybte d-en ud- i-5on.Tilsidst riiåtte uhyret dog give slip på
byttet.Så bl-ev der afhold.t en n:usikalsk tipning.Folket fik ud"le-veret en pipspu)<on, øh , tipskuponrhvøt. .ups. . .hvorpå, d_eefter

*"4*_.:"visning og d.ores egen overbevisni_ng skulle sætte noglel'-errx-er og Z'ere.Derefter brcv kupone rne samlet ind. og jule_
grøc1en med. kane1, sinØrog orangead.e serveredes,R.e sultaterne fratipningen viste at Ture havd.e d.en eneste tolver.Som. prænie herfor
mod-tog han en pose slik.Efier spisngen (d-cr blev ikke spist op
skam clig Faffe) vi-ste s dilmen fra sornnertogtet.lJenne slutte6e kl.9 ,hvorulvenes foræld-rej htnt,de den.Tirsidst blev se jrsnorene
udd.cLt og man sang ,,ardiå lr.t3a:-g ... t' folten gengs slqrld-.

'..'t'h,r/
\

I

LIDT Ol,i ALT :

Der er komrnet en ny side i d.ette bla.d, den hand"ler
om et emne der ikke har ret meget meC spejderarbejde
at gøre, neinligr flXe plader, top ti liste osv. inden
for d,ette, ncn tLe[, er op ti] Flemming og Stig der
står for cienle side, som måske er mecl i nummeret
her ell Brs koiiui:e r clet i næste.
der yar også'bænkt på en side mec et emne der er-Laget
op til ciiskrrtiorL riied en keridt person, et såkaIdt
intervi-ev\r en ny hvo.r måned, men endnu- er det ikke
blevet til noget.

0d-dvar

-rl' -1
t-". -. \

-',T -l''l\
t,:j.fi ,i';
',.t.,'. trl l tr'r^'-::l/

:*, *.- ,,f

1] LRtrt:
I i=r åt r:t D t-
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DETTE ER Jt NGI4{NDSSIDEII, ilet vids 0 .8.S.
ste du- nok ikkeriren når vi her Jrrngro6r,,6or]o Ønskcr for fremtiden
på redaktionen skal værc heL-t ær at 1:iirrl iraldt:
lige så kominer d-et faktisk også t'D;\GlFlIifEljBAI'iDEilTI'

bag på os, L4ed hØjagtclsc
llok om rlet vn6'r1, ti1 månedens

store oS ',,a.nske1igc problem:Vi
manglcr et pavn ti1 clenne fantas
stiske *sid-e.Hvacl g@r na.n ved ct o"

så pinlig;t probtrem?Duinme dreng,
dii flncLr:: scivf'Øl-gjelig på et navn

nen når insnirationen svigtcr,
hvad gør' man sai?

Benvt, følgencic fremga"ngsniåac I

som rLet ciog må fraråcl,es at bri-rge-r

midi om nattenrda. foljc ikke ::ig-
tig kan fincic på pær:e og anstæn-

digc navnc:
rrMan gribcrr telefoncn cg forlan-
ger et tilfældigt vaig'u ntlmmer

og spørg4cr c1c::'cå hgfligt clen man

tater ned on cn løsnlng pir pro-
blcmct "
Hcr er ct. p'ø":: ar' svarcnc:

I.IIHVAD FÅ. * . . BII,DNR SÅIML E]I

I'LliB SIIG liiD?rr
E6rct i dc-r, ancici; Ørc... \t,,
2.t'ÅHH7G;1, AD l]li"'""trr,.t t;{if/

Vj- .v*cdblivc,r st,ædigt -7*i-Å

3. ot I L*++Atfrf,: 0+++++:'rr, .'§-\n--
a

Eftcr dettc forsrrg fancit vi dct
klogcllgst a-t findc et na..,rr scl-t
hvirkct ikko var svært c1a vi nu
fgltc at vi havilc inspiriation
til cietierhrrorcfte,r na"bne t blev:

(?) ?
'v-.*{"<-

T1o eÅ - i VCf bandCnuG69r J

v rtakkcr foludvis toprnærksomhcd
,2L77L-ra

/1

ORDET FRIT

Vi har til dennc gang modtaget et
pa.t' i::.CJ-æg.Sclv du kan benytte d.i
g af cha.nccn tj-l at sige dj-n me-
ning.
Jeg synes pai.ruljesiderne er for
vand-ccledr "Kan dcr ikke gøres noge
t vci! cict?

IiJEI,D GERDRUP.

Dct cr noget pjat at dcr blivcr
a::::a.ngcrct jazzbal Sammc dag spm

ocr hlivrr årrangeret u.eek-end.
(E11..r vår-i d-ct. også omvcnd.t)

Fleiiiming 
"

Jeg gicler alliger,,el ikke sige
nn r"r 1.rLU6L U

und erdanigst 0d.dvaf,

a a a a a o c a o a a a c oa aa a a t a a a a t a t a a aa aa

Jcg blivcr nød.t ti1 a"t stoppe nu
ctel-s p "fl ,å. p1-a.dsrnangelrd.els ford.
i folk rbgrn og hrmde render rr-:nd_t

og -si-ger.,Cc skal brugc m.askinen.
(t)t koruncr" i-gcn(crigang) -.

Poul B. Iiriksen.'

1.

1

L
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Endnu engang må jeg fat i skrive-
mftiaskinen og se at få skrevetrnoget
.ned.

Åfspæ4d-ende ting snm er sket sid.en -

sid.st er d-er at vi har fået en nr/

mand. i patruljen.Ilan hed-d"er BENE

Han er d-en femte sg rri behørrer
efterhånden ikke fiere i patruljen"

;;;;;; ;;;;-;;-;; ;;; 
-;; 

;.
billed.er af d-et iilte Jesusbarn
og j ^mfru lVlaria.

- Jamen bed-stemor" llvor er Josef
henne?
Je, d.et vidste beCsienor faktisli
ikke ri-gtig.
- Nå jo. Det er naturligrTis ham

der har fntograferet.

- Mor, hvornår er far blevet instruk*
tør i Rød-e Kors?

- lirracl mener c1u med. clet?

Jo, harr er ved. at und.ervise stue-
pigen i mund.-ti1-mund-metoden.

0g så var d-er marsnand-en, som hcp-
peåe d.irekte fra ruL:rskibet hen til
en brandhane og ud.brøl:

- Skal det være os to,frøken?.,

Torsdag den 1B. d-ecel:l:erhav:'-.,
rri julertød-e i hyt,ton.Det varl
saiimen ned ulveungerne rl-enne

gang" V- f -l.k son sied_.ranl: g r:.
sengrØd- cg c]-et var cn ulvt,..unge
d-er fik reanCJen og d-erfor også
en pcse indeholdencle et elle_r
anlet soll var indkøbt af en
j:r,1ffi-rånC (Cet har jeg lad_et
*i ,1 ir:rc ) .

r-,.1§ .;1] J-ige ::r,irr.C.e folk cxl

at rri snart ska,l iil at gØre
båd-elre i stanil.

:tr. i- rri I i a cr }igg t ii_nd_e O1;ir., " tf

at d-er patruljeriød.e hver
ONSDAG KLOKXEN 1go't "
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sØspEJDEffi, r DET ilmE ÅR t
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SMI I ]]8C..

I d-cn forløbne måne d. har rri
være1, ret pa:isir;o ,gtr o,/e :t d.e sæc

vanllge patruljemødcr ha.r: -ri
været tilbassegii-Ce hos Eai-rq-
JØrgen og til julenød-e h-,io:: l
læscs kan andetstcds i d-ott,._

blad.

Sker i jan"

I d.er:.ne årets første måned
Skal d-er være en vikingetur,
Hvor og hvorr:.år vcd- je g ikke

Iod.sed"ler 7o
Da korpset har ud-send.t lod_

sedler ti1 salg d, L5 og f , dg
skal vj- Serne have solgt en
stor del af vore egne før nævn-
te d.ato

-*.ie q hører a.t d$.n forlovelse
notl Lise €r gåct i stykker
--Tja, vil-le du raåslce giftes
ned en tcpnåIt egol st, son
ikke var i;il at stole på og
so:l havd.e f'le re snå kærlighe d.s-
:i.l"ia,_'-'e r' L øbend_e ?

---*lie j, selføige 1ig ikke 
"-.--Der kan du sei.r se! Det ville

i,i.:=e hc 1."1-c:: ikke .

Iia hahahahahahah ahahahahahahaha

En forfatter, som bor i et
københavns k b olig-komple ks
måtte en aften ri_nge til fami-
lien ovenpå, son havd_e u::.gd.oras-
-;1.t^6_L-L\Ie n

--!er er såd.an et spckbake[^ at
jeg ikke kan hØre, at jeg selv
shriver på maski.ne.

--Så skrirv noget højere , Lød.
svaret i

Hih ih ihihihihihihih ihihihihilihi
-Hvad- kan man især gØre lud.vigl4lansvarl_ig for'?
-Foy'ludvig 1!,

'Pl

--Har nor§ 1i1-1e d"engse lmt no_gctiskolcnid-ag?
-{o. jcg hcr læt to d_rcngc fra
Icl-assclL, at dc ikke skal kal_d.enig r,lors lil_le d-cngse 
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