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./ Vandpost en rma-j- la7o,
Tropsrådsf ormand : Sr,"end XTielsen, Fasanve j 15, t If , g9g \Tropsf Ører : Freben E. Jensen, Tngemand sve j g, t f f . 3-6i ',\
TA: Odd.var Lindsel,litosebakken T )
" :JØrgen Skude,Oiosselve; \,tlf J)TB l.

___lYandpostens redaxtion består af følgende: \Leif ,Stig,John,Ellen,rJenrik S.,poullOddvar I___00000000000_ ___000000000000__ 
,vand.posten er udkommei igen,men denne gang i en rorhåtån;iiå";;;;;--log bedre form.-§om du slkkert har bemærk-ot er der nedsat en red.aktion.

:?P^t.?1:?9:L lndIæg fra DIG.Red-aktionens adresse er:Drossetvej - 
5,'"" i4(oo vordrngborg og redaktionen sluiter 2) maj LSTO"trfærk dig åuinedato el-lers viI dit. indlæg lkke bl-ive optågetl,fanaposten v11 for ,.;fremtid.en_søge at skabe op1æg tir debat,og-vi1 d_eni.e gang lægge ud. ',,r"q et op1æg cm redningsvesten.Du vil denne gang fi.nde ei lø§"sioemed en masse spørgsmå1 scm viigerne vil have at DU b""r.r"r og sen-der ind inden .2) maj l97c,Er.du utilfred.s så sxiiv til vanop6sien.

Red,akt ionen sluttet l/r_TO . ' - ---a-
s §§§§§§§§§,§§§§§§§§§§§§§§§§s§§§s§§§§§§§napq§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§t

BETALING AF VANDPOST: : : : : : : : : : :Er du j.kke aktivt medlem a.f kong volmer søtrop og mod.tager d.ette bladbør du betale zokr lnder r. junl-ti1 I{enrik skude;D;å"""i"å; -i-,+ioo 
,vordingborg,vil d.u lkke for fremtiden modtage nråået,ordniåg"; å;
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Som du slkkcrt har bemærkot har vi her 1 troppen redningsveste som
skal værc på under sejladsen.I/Ien Hvorfor?Det siges at det er ford.i
at hvis der skulle sko noget der kunne medføre en drukneulykke så
kan vores tropsfører jo sige at h.an har gjort hvad han kunne,Er det
grund nok?Fedningsvesten er uhandy og dlr.kte farl-ig,da den forøger
chancen for at falde i vandet ved at man kan falde i diverse soore-
træk,§e1ve vesten ved d"ens uhandy og uhensigtsmæssige konstruktion
mm.skal v1 fortsat gå med redningsvesten eller hvad?Det er i orden 

I

at vi skal have redningsvest men den kan da vel nØjes med" at ligge
i båden og først bæres når vindstyrken er over 5 og der rebbes.

den i vandnosten -dette problem og sætomSkriv din mening'_..--*'''-...- -*-^- -'--
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spejdere v1l- cære glad.e for dem.Men desværre har d.e den væsentli-ge ulemperat d"e er meget dyrere end. en ruriform.fropsråd.et harikke kmnet nå tiI en enderig_,afgørelse,men rad os høre jeres
mening om sagen,Et indlæg i "vand.posten"er jo altid verkåmmeni
0n puakt 5:sommertogtetrville d.et også være rart at ]nøre jeres

mening - eller j eres forældres "vi sa'wler( (mangler totalt, råa. ) )foræld.reindlæg i "Yand,posten". . .Vi har i tropsz'ådetsiore betænke-ligheder med. hensyn til d"en pris,sommertogteine er kommet op på.
Det kan rneget let bh-ve sådanrat flere må afstå fra at værå =r-spejd.ere eller i det mindste fra at deltage i- sommertogtet,hvis
den høje pris opretholdes, jeg tænkev lter ikke min6st på ioræid-r.e,
d.er har flere clrenge som sØspejd.ere .
Så er vi nået til det ked-elige punkt om kontingent.Desværre erdet gået såd-an,at troppens kontingent til division og korps er

steget så meget,at d"er ikke bl-1ver fem flade ØTer tilbage ti1
os selv.De tager rllp og stub.Det er derfor nød.vendigt at forhøje
kontingentetrog d,et er fastsat ti]- krfir|,} - gæld.end.e fra l.maj.Pkt. 7:Rygning.vi vedrder har været ridt ,'knås" i troppe^ ,.*gå"r,.-
d.e d,ette problem.vi drøfted,e problemet igennemrmen var enige
omrat tropsråc1et ikke skulle bl-aird,e sig håri"Vi fi-nder det natur-ligtrat tropslederen træffer afgørelsenrog at hans synspunkter
respekteres.
Men j-øvrrirgt var alle tilsted-eværende enige om at :nøre forældrenes

meni-ng om sagen og lade dette få indflydelse på det vid"ere forløb.
Od.dvar red.egjorde for d-et d.et arbejclerd.er er gjort for at fåoptaget søpiger :] troppen.Tropsrådet ser gerne,åt vi får pi_gerne

indlmen desværre mangler endnu det væsentlige:En voksen t<viiOelig
søspe'jderled"er.Føv hun er skaffet kar.n ingen piger deltage i nogeiform for sejlads med troppens båcle.Så attså.Få-meA vantEn ug.,rå ogfind. en darne.
Til d.emrd.er stadig følger mecl i c.enne J_ange red"egørelse kan jeg

fortæ]-ie,at vi agter at afholde et stort fællesmøde inden for lån-ge med deltagelse af al-le søspejdertl og el-lq. der,;es foræLdrerhvortropsråd og 1ed-ere vil stå til råciigheo. ;ed besvarelse af spØrgs-
målrog hvor vi forhåbentl-ig kan få en goci di.;kussion om al_]e deproblemer,d.er brænder på.

Hilscn til jer al_le
Svend" Nie].sen
Tropsrådsf ormand..

PIIHAEfBESV,MATSiiF,I\,rEINDPLT{AETBESV,{RATSKRI\TEINI]PiIHAETBESV,MATSKRIVEI
tr']LIVIANMNLDELSE :
for nylig gik dcr en fi]-m som hedd.er easy rid.er her 1byen i hoved-
roJ.J.erne så vi dennis hoppcr
og peter fond.aselve filmens §
iranåring var måske en smu-l-e "':t'"3

kedelig og langtrukken den J .*
.oik i nl qin onlrolthaÅ rrÅ ^Åt..

;t,.,

gik i al- sin enkel-thed. ud pfi1'
ae oplevels""/t"""r,""[r."i"åi ; : "t

handlingen var som før omtalt noget tyå"A'
se gennem det store koI-cle usa ',-.i \', - ', r.Åi
handlingen var som før omtal-t noget tyn*d'ffi;jå tdf

,,f.:i,/ ftr,
a' *!| ,\-J
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-Å åti' 'rrl
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tograf eringcn.*var
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to hippi-er mødte på d.eres rej:* "}

..(..t"i ,t:

helt på toppen med superskønne farvebilleCer også-er der lige mu-
sikken dcn var også helt på toppen d.en var lavåt af steppenwolf
the band. og and,re toporkestre alt i a].t trod.s min kriti-lc en af cle
bedste fiJ.m d.er l.ænge er vi-st i byen.
(denne anmeldel-se ei skrevet ligeiorn manuskriptct til
j eg nemlig en lang umrerkeli$ sanune nhængcnd_e køre)
efter denne fitm køycr fl-erc og frerc 

"$RtIåb"FqBS mærkelige sadler



Vi fik besked. på at berette oili vo:r'e,-r .,1:,d?r ei))t::)t]
til d"e fj-r'e sØgutter,sgro stahd?:e.e der :. -,

-Oddvar 

( and hrs car )

-iienr1k 
Skud-e ( mini )

Pe*erYl:len (Y)
- Elemming Larsen :::
' -Vores første mød.e blev afho] ut hos : Y

Vi sad. og talte frem og ti-lbagu"'r/t fik et nogcttiunc^: goct --rd.t,-r:yk ,f,
sØspe j d.erne, Man s$ai i ail-r-: -Lil t':;ic.e \ræro rr DC"i:'lld 'l , le t sTrsi,e j c:c,i:e- i-.

" forlatte øre§rxkn også sr,iå 'roplevelse1 " som de Qa:r'Y{r$}J-r, r-ide -f'or ,i' j i:.1
tid.d.eiravd.eVære1,SØSl]3jcerelManop1cverSØ]]imemege-Lnåi::.rllan.-
sØspejder.

'Yores and.et mæd"e blev holcLt hos Hanne. Vi lærte lidt knob og så pil 3;t'.:):',;
frl sid"st lærte vi hvorleoes vi slulle bes,trge:- når vi er u,cj-c r:"b sc,-J-r-,--.

Der har drengene d"et jo let.
Til sid.st kørte Od.dvar and his carrle. :,tr'r- elmlrrrng og Lornine lot-ue ef-i;,::.r' i:,.,sr;-.,
til safteva:rd.eni'
Vores 3. møde var hos Mini. Det var et dødkeCeiigt møde. ],cr;vat:',.relle-r jr
kc laver; noget program.
På vor.es 4. mødersom var hos Lene, spiste vj- boll-er :.i d,rak :;odarrand.
Derefter ud.fylclte vi nogle stykkex ski-tseresom Jørgen Belling har.dc 1:.-; :-l;

Vi har ikke haft flere mød.er,men et er vi blevet kl-ar over :

MAN SKAL V.{RE DOVEN.

E1len

FrNSEIUr?"
16-L7-tB/5 L97o

Start k1. 9.oo med- stand.ethejsning som indled.ning. Undervejs til Stege
vi1 der blive lavet srnå opgaverrog vecl antkoiirsren afl-evcres Cisse roE aften
mad.en rd.er bestå -.r af en k4rd.ret , s1-irn.e t, rrLa.sse ,r-entl ig spageiti ?,seve?es.
Resten af aftenen har vi fri zog s1å-' telir' o,1"
Sønd-ag: Morgenbrøcl skaffesrog ir.l.r.::cg::Ød af.rkaffes"BrØd og på}æg d-e11es ud
til jollernerog turen g;år mo0 Nyold' evt. S:nd'risrogså her r,,11 bfive små
opgaverroB måske en lille kapsejl-lads" Ved a.nhor:sten se'terFls Skipoerl-abs-
kovs. Efter opvaskenrBår.fodbo&d.holdene pi-L " 'nr,r'l: -'.s--r og';:irneri-:.rr;er:.
begynd.errog når sejrhemerne er fejret på behørig visrbør d-er severe-q -\

. r cacao rog d"er bli-ve:: sikiccrt en " h;,rgge- snakl<e-aften" på Lo'se:l"
Mandag: Tid.ligt op og vi får frandkbrød- på sengenrog starier,og starte::
så på turen hjemaclrmed. kold- mad" ombord- og i.orventer at være iijenne ca. kl-"
16.oo ,hvor d"e forskellige forøld-r:e er godt i gang r:led- at tilbe::ed.e dån
ko de har slagfet i d-agens anled.ning. Tu::en kst. 2 kr. pr. tå el. 2o kz:.
pr. snud.eruanset skostørrelse, senest ,alsolut sens ., ti-lmeld-ing og beba-
ling er ondd-ag den l1->.-197o til und.ertcgncd"e,

Arbe jd.sp0aa:
lørd-ag aften: Mad. og opvask Delfinen
Sønd-gg morgen : smØrre franskbrød- Haien
Sønd.ag aften I mad og opvask Søhesten
I\iland.ag morgen : srlØrre franskbrød- Havørnen



!_ef skal mqd-bringes:
Haien: gryd,er
Havørnen: slevesæt

og alle patruljer telt.
ke, spisebestik,sovepose og

Det med-de1es fra harmen at

Torsdag d-. /.maj :

Sønd-ag d-. 10, maj

Onsd.ag d-, L7. maj:

lørd.ag d.. 15. maj:

LØrd.. d.. 16,,gØnd.

De sud.en meiLbr:inge :1,

merc varxri; ,i,J.
Cd.d-vaL:

Y arbejd-cd-e l:,1 1C-,,1C

'åver mancl rra";:mt 'l,t- irir:

dc:n 2/5-L9'7o! ! ! I I i I I : :

PROGP.AryI"

IViAJ-,r,1"iNtrD:

Tro Dsi:iøc1e k1 . 1! . oo .

: Bil P.ally

PL - møde kl. 19.oo"

Standerhejsning kl. 9.oo.
Forbind.else meC :i_rsctu::en.

d.. L7. ,mand.. c1. 1E. maj : pinse-tu-r,.
Forbinclelse med staniLer

hej sningen"

Onsd-ag d.. ?o. maj : Jungmand.s - møcLe kl_. 19. oo.lørd.. d.. 21. rsØnd-. d. 2+. maj : Senio: - tu:: kI" i!.oo.

Onsd.ag d,, Zry. maj : Stabsmød-e kl" 19. co ,

..; Lørd.. d-. 7a. rsØnd. d. 1L. maj : pL - tur. kI" 1).oo. Ellenu----
Spe j derbal 1" og 2 , rria j 1970 "

På. ovennævnte clatoer ble.r der afholdt spe jderbal "Undertegnede trop-
ped,: op sidstnævnte aften fo:: at skrive et par bevingede ord om fo-
retagenet,men får knapt sat sigrfør en ungmØtropper op foran 6n c,g

forlanger uden at blinke 2 kr.ll{an fyrer jo af at man er presse,me.h
ak forgæves"Efter en del forhandlinger: og efter en to*øTe har skif*
tet ejermand får man lov at si<lCe i fred i et par minutter og nycle
den meget særprægede musikrder er så særpræget at man efte:: et par
minutter desværre ser sig nødsaget ti1 at forlade etablissementet.
I\ttan må for fremtiden håbe 1) at der komrner bedre musik ?-) at pressen
kan få 1ov til at sidde i fred. og uden at betale:::::::: B



Onsd.ag d.

Onsd-ag d..

Mand.ag d..

Onsd-ag d".

LØrd.. d.

7 -;,,*;l. Julrr

1o. juni
L5. juni

P]]OGHAI{

JiINi nnqwtl t

Tropsmød.e kl. 19. oo

Jungmand.smøde k}. 19. oo

Il{idsonrmerf est kl. ??

Pl og Stabsmøde kl. 19.oo

d., 2L. juni : Tropsweekend_ kI. 1). oo

17. juni :

20. , §Ønd,

forsdags - mød.erne
grund.en d.ertil er

er laver om til onsd-ags - mød"er,
søpigernes mød"edage I I

EIlen.

aTq-i.r fre..+

SØPTGERI{ES FØP,ER.

---.-: :f
Umid-d.elbart før d"isse linier blev skrevet var vi ud.e for at tale
med" et eventuelt cmne til søp-=r-ge 1eder. fbcn Beckmann, lovecle os
at hun vj-lle give besked" sencst tirsd.ag d. 5-i-7o. om hun kunne
\ræye føret, Hvi-s ikke hun havd-e tid., vil-Ie hun gøre hvacl hun kun-
ne for at skaffe en and"en.Hun har tidligerc værert tropsfører i
en b1å pige-troprog tmn interesserer sig end.nu for anbejdetr og
vi håber at få hende som førerl I

Vi har hørt:f\a forskellige siderrat cler bliver lagt mere arbejd.e
i søpi-ge-arbejdet end søspejd-er-arbejd"et. Prøv at vurd-ere interesser
hos pigerrre og så hos d.rengenerog T,m[K hvorforl

Ellen



Så er jeg her igen og skal fortæ}1-e J-idi om huacl der er sket ,og ou"

hvad vi laver.
Det sldste arrangement ,der har været incienfor spejclerne er't llvi rL

' Der oeltog 21 Batruljcr fra C.ivi$lOnen + l patrulje fra de grØnne

spejd-ere, Fra vores egen trop d-eltog 3i 2 patrrrJi'.: Søhesten og Delfinell..
' + HavøTnerLrcler kun var med. for 1 dag"

Der blev lavet de sædva;:lige akti-witetcr "Qg vi va,r på 4læb,
Resulta,f,erne blew;
1. Falke 1. Næstved
2 - Egern 1- Næslrved

3. Ugler 1. Herluf trolle

Båd.ene er jo desværre ikke kommet så. langtreom d-e skulle; h.ava været,
men d.et skyldes selvføIge1ig vejretrsom har meget dårlJ-$i i det si-d"ste
stykke tic1. I lelflnen er vi clog kcrtrlet i gang med at male" Al1e materiale1
er snart færd.igerså vi håber ,at vi- snart kan komme ud at sejie igen.

[i1 Delfinen: I{I]SK PATRULJEMØ}J }IVtrR ONSDAG KL-"; 19.oo
Langt om 1ænge har vi endelig fået sa-b vores kontigent sat op ti1 7 .5o
hver måned-.

S , P I G E R }T E.

Vi er ni friske piger.der.ri1 prØye at holde liv i en sØ pige patrulje.
Vores navne ta'r sig såied.es ud-:

Kareh Severin
Hanne Keller
Lene Haarby
Edith Futtrup
Mette Stevns

-- Mctte Chlsen
Lotte Nielsen ( xalaet Lo:mmelotte )

Nina Belling
og und.ertegned-e.

I\,ten I skal no$ kcmme ti] at lære os at kende I I I I

(Denne artikel fort§aittes 3 sider baglæns i blad.et)
.'i r-! I ..

' taic



S E T & S K E T.
Et ti-lbagcblik på overståed.e

arrangementer.
På.grunc. af rocl i siste nummer af Yandpostcn(K;erd. derte opgaver
ud-)er der al-d"rig blevet skrevet om:

Tropsmød.e torsciag den. 5.marts.
5ffi'ffiTeTropsmød.e skulle Tffittelæggesrvar det med bange anel-

ser da 0dCvar den dag var i Skj-ve;a11i,gevel viste di.et sig at bli-
ve veJ.lykket(el1er måske derfor).
Nu vj-l jeg ikke Fige mere rosend.e om d.et møde(?aul og undertegn.

tilrettelagde det) selv om a1le snakked.e rosenrle om aåt fl-erc
måned.er efter.
Mødet var tilrettelagt efter c.et simple princip:r',Iødet og opga-

verne skal. være så interessanterat folk ikke gider at rende uden
for og lave ballad.e.For at gØre lokalet så tiltokende så muligt
blev der uno"er hele mødct spiJ-J-et liflig musik fra en af de meo.brag-
te båndoptagere,dette rrar ilÅ ikke kun for at hold"e på folkrm*n også
for at give inspiration ti1 den riennemgående opgave:At tegne en
plakat over et af-.emnernerBliv søspejder,Et ha'vneanlægreibler et
selwal.gt frit emne.7 af patrul j erne laved.e en agitatr[ons plakat,
kun llajen havde fantasi til at lave et selwalgt emrrerid,et hele
taget så dct også ud. til at liaicn(Y) gik meget op i malingen af
d.enne plakat.
Af andre opgaver kan næwres d"enne:lEt" en karj-katur af en opgivet

kendt person(Busser,Niels Boyel §.f1.)og ind-s.pi-l dcn på bånåI
Sidst på mødet mored.e vi os så over at lhøre d.e inpspillede karika-
turerrog nyd-e d"e farverige plakater.

f ropsmød e torsd.ag d en2 . april.
De-1€--mØd'o mindede en d.EFffiet foregåend.e dog var der her en

d-e1 mere at 1a./c.i{ød.et -rar tilrettelagt på den måderat der i star-
ten blevet en hel masse opgaver,som -rar rrmulj-ge at nå allesammen,
så kunne patruljerne sclv vrclge.
Af opgaYer kan nærmes:

a) Først blev pladen mcd UIf Pilgård,som Københavnsk buschauffør
spil]-et,så skulle patruljerne indspille en selvkomponeret
sang over temaett'En bustur' I ho-red"stad"en'rover melod.ienttskorstens-
fejeren gik cn tur".

b) løsning af en kod.e ,som førte til opgaven:Byg en rninilejrplads
med de forhåndenv&rrend-e midler.

af samme slags.

GI,,MER MANGE GAMI,E

SPE"TDERN SOM NU SID.
DER OG KEDER SIG ET

Err,ER ANDET STED II : :

clet er de eneste opgaver jeg kan huskc rTlej?d,er var et utal_ tj_1
ar sammc slass b#il _"

MON IKT(E VANDPOSTEN ffi i 1;,..'

henri-k skud.e.



STORT SET & SI(E[ FORTSAT FRA FORESANMNE SIDE.

n i v r s i g tq s ttu,R I{ § R r N G r.970

DM startede torsdag aften d-en 23. april med samli:rg på
havnen til Sct. Georgsparade"hvorefter man blev kørt til
Svenstrup skole i nærheden af Vesteregesborg.Turrrer$ngen 1
år vae tilrettelagt i rigtig 'iGØNGESTIL"n dovoso ,at opga-
verne var 1agt tll rette,som om det var Gøngehøvd"ingen -
Svend Poulsen - der havde kaldt tii sanlingrMan startede da
også med at følge et "gØngespor" - cg det ovenj-købet med aL
personlig bagage.Det var en hård turpmen efter at havectyC
det morsetegn og enkelte gange være-b på gyngend.e mosegnmd.,
nåed.e man frem ti1 gpngele jren,.hvor J-ejren skulle indrettes
Da det var nat på ankomsttidspunktet,.bestod 3.e jrindretni-n*
gen kun af det mest nødvend.lgernemlig et slå teltet opr
hvorefter zzzzzzzzzzzzzz lige til klokken 05.J0,

Fredagen indledtes med det egentlige lejrarbejde kun af-
brudt af morgenspisning og morgenfiarade"Efter frokasten
(smoruebrød) blev holdene sendt ud på et opgaveløb.Dette
omfattede 5 posfer med opgaveløsning a1J.e steder"Ilan lagd,e
forbind.inger l'å tænkte sårrfremsti-llede en nødbåre og send.*
te morsemeldingeruhvor det stæreste næsten var at tyde det
man selv havde sendt.Der l-.lev tegnet kortrskudt til må]-s
med, luftbøsser}øbet på feltbånerkastet meo redningskrans,
lavet vildtfælde csv osvq

VeJ- hjemme i lejren igen gik man i- gang med at fremstil-
le d"agens varme måltid.Sødsuppe og en millio$ bøffer - lidt
små men velsmagende - gør underværker i en tom speidermave.
Efter konsr:meringen blev d.er gjort kJ-er til natløbetrhvor
man sku1le besøge 5 i vilkårl.r-g r"ækkefø1ge og cpgive hold.-
nu-mmer"Ca. k} 21.3O var a1le tilbage i lejren,

Idæste morgen 1ørdag forberedte man sig på hejken- der
skuJle bland"t andet laves madpakker"Lige efter morgenpara-
begyndte det at regne og det fortsatte som b;,ger hele da-
gen.På hejken kom man ud tiI poster rund"t omkring på egnen.
I Vejlø by sku-Lle man undersøge mulighederne for j-ndkvar-
tering af gønger samt tegne kendeiunkter i terrænnet set i
fra kirketårnet.Derfra gik til- en plantagerhvor man ud fra
r.osle genstande og spor på jorden skuU-e slutte sig til,
h:t*f,r;Gervs.B foregået.Næste post tegnede man en konstruk*.i
tlonstegning af en hytte.På Basnæsgård skulle man udspio-
nere svenskere og nede rred harmen nåIe vanddybclen samt ud-
spØrge nogle hokale fiskere om fiskeforholdene,

Søndagen gik med brydnlng af lejren og senere var der
tovtrækning "Ud af 22 hcld blev DeJ-flnen nr" 17 og Søhesten nr.22
Havørnen deltog uden for konkrrence cg ktm halvdelen af
tiden.Hai-en var slet ikke uedrnen h.avde en enkelt mand o-
verladt tit Søhesten.

Tilmeldte hold ti] Divitonsturnering:
1970t 22 ho]-d
L9692 27 rr

f96B| 13 rr

T9671 36 'r
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Tid: 28, april 1970 kl, ZCoo

Sted : KB-Ilallen,lt-øbenhavn
solist: Elugry e qrEIU§§E!
Efter et enormt bifald kom d-e på scen.jn og efter ai have stemt gui-
tarerne begyndte d.e at sp11le I'the boxer'?,men holdt hurtigt op da
der kom nogle menneskr:r oE sattr, sig rct leirmendd"Kom endelig helt
igang og spilledi omkring fcm krrarier Faul Simon kompositloner,af-
brud"t af en pause på ca" et kvarter"Blandt c1.; bed.ste numre var
"Brid.ge over troublo-d wåter" r "Scarboi:ough Fair", "I{omeward. Boundr

"IIe was my brother"(den før'ste sang traul Simon skrev),"Sound of
silence, med flere"En helt fantastisk koncert.

o Q'Q -?T ?Q2rQre

Tir^ corDVa). L o
::,t,Youtre in lovp,Charlie Brown,r' Charles Schulz (7,71 ]r-r)
Ensød lille bog om den fØrste gang SØren Brun bliver forelsket(.Oen
udkårne er den 1ille rødhårede pi€;e,som næsten er uopnåeligrmen SØ-

ren Brun får t:-l-<id-st at vidc at hi-.n 3odt kan l1de ham alligevel ,

(gar været vi-.:t som te.gni-,filn,i cillnsl< fjerris-gn)
Bogen sluttc;r rncd at fortælle at r:år' trian er forelsket ira.r man håb,
men at håbe er det ikke det kær-r-i-gheo d.rcj.-'1' sic om?

Arthur e, Clarker:" 2001 ,en Tumod,yss6".Spektrurrs pocketb6ger(9r75 ]6r)

Den kendte science fiction forfatter itrthur C"Clarkc har sammen med

filminstruktion Stanley Kubrick skrevr:-u manuskrift til Kubricks stor-
fj-1m af samme navn som bogetr,oB bagefter.;har Clarke skrevet en roman

over den histo16å, f ihnen bygger: på."

Først oplever man i nogle korte kapitler vore primiiive forfædre
i stenalderetr,oB derfra klippes der direkte over til rumalderen med"

d,ehs avancerede teknik.r et Hilion-satelit-hote1 er folk 1 2001 pa-
rat t1l at tage afsted ud i rummet,iVlen bogen handler ikke kun on a]-
mindelige menn.sker, en af dens ho."'e dpersoner er computervæsenet HAL,

et mekanisk overmenneske,d,::r i s1t overnod er farlig og ødelæggend.e

En virkelig f in bog som clcL kan anbcfales ,:r11e at læse,der er inter-
esseret i fremtiden,også selv oirr de aspekter soni d"cn åbner til tider
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ren verd.ensberømte filminstvu]rtØT cecirl B.Ielvlit-lle
7Jårgammea, os ,u rr BUD btev ,dl+tft+ttg8# pa rran

døde den 2I. i;an.I)]:g
livsvær:k 

"rrl ':i')" l: - , j ai .- ..., ',

'r De ti bud 'r blev hans hidtrl største fllurrmed err ødsel opsætning,
en forneil roIle-besætning,og et riolossalt- henvecl 3oooo.
Man gik grunYgt tir- væ::ks å§{aru€rte ikke mdndre end ti ar til

of museer o\er alt i verden.sell-e inalgilni_ngen varetie gocit et
ekspeaitoonefug-,@pt"r,§urr" vea )t Røde r{av og sinai,som
6æ;\aie mes r- */rraeal\er, ct' air.t",.t,-"i, nrsg"rro.

lægningen. fln stab af videnskabsm\ sa-nlecre materialerrunclt på

S tig

plan*

bibljoteker

drr indbefatt,

giver

.) l;*U_ K 0 IIDn-]
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Den d-anskc 'bopgrupp" .r r)51qclls gav konceii@"'r -,/)nA Valdei
1ørdag d". 2-5-L9'lo. Lle metlblagle a.t farltastisk lysshow. Folk #d på gulvet
og nød det ifire timerrirun af'b- af et par korte opauåer.
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Det er min opfattelse,at d-er ved. sidate natcrialeeftersry rikg var
fremmød.t ret mangc patruljer. Det er cn snulc for sløjtl I Hvorfor
*ra"" folk ikke 6p,år clet ford.i,at man ikke giclerreller er d.et ford-i
*å"-fr"" så meget tårcleh i sagerncrat man ikke kan klare kravene??
i"* n;"sonligltror. rat d-et ei d.et sid.ste I l{vis ciet er det sld.ste,
så-er tid-en in<l,, t'il at komme i gang.
n"" er materiat e-eftcrsyn torsd-åg å. L+, kl. 19. oo på harmen.
bå" *"abringes telt ,gryåer, sleve ,kærye og meget and-et I I
AIt skal vær€ rcngjår*tr og alle bulerne i gryd-erne skal være fjernet
os a}le tingene skal være mærket med- patruljen§falYe.
Altså: I{ATERIAIE -- }ETERSTN TORSDAG bmq uE6. KL. 19.oo pÅ navrvH[lll
Hvis dine ting ikke er i ord-enrses vi- igen:
torsd-ag d-en 11-5 kl. 19"oo på ha-v-nenl I

ANGÅM{DE IIIATERIALEF"; J. -. _-*.- -

GOD AITI,trJDSLYST: : :

Kj eld. Gerd-rup.
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