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VOIÅ,{ER SØTROP

VANDPOSTEN Sept "

f--{
K0r'[G

fropsrådsf . vic. Sv. Idi-e1sen, F:saii"ve j 15, telf 899

Tropsl. Preben Jensen, Ingemannsvej 9, telf. 352.

BBBBBBOSSBBBBBBBOBBSBBOSSBBBBBOBBBBBBBBBBBSSBBOBsB

Efter endt ferletid, hvor patruljearbe jdet Tlarr'
virket; oB efterhånden tropsarbejdet er be-

gyndtr €r det presserende a.t få gjart d.et

tradltionelle ti1b2.geb1ik.

Sommertogtet bragte nogle enkelte over-

raskelser.. men som man i troppen

gjorde sit til, at det skulle blive

et togt, der i oplevelse var på højde
/3med, hvad sØspe jde::e tidllgere havde ' --+

oplevet, var et vellykket togt givet. *--. '

Men uden hjæ1p af forskellig art fra and,en slrle var turen vel nok ihke
blevet så vellykket. Jeg tænker på Marinehjemmeværnet, fyrmestefn på
0mø fyr, garagebenyttelse i Lohals osv. Stor tak til alle"
nn sær1ig tak til lJlakne og llolger samt følgeskab af Oddvar og Belltng
i €gnR båd på udturen. Jeres tllstedeværelse og i-ndsats for den gode

tur var ti1 all-es store tilfredshed,.
Søspejderne har i aug. og sept. deltåget I de traditionelle amange-
menter for strrejdere ligesam forældrearrangementet med sejltur 1 Mari-
nehjemmeværnets kutter tll Nyord, hvor vi var i land, foreglk d.12.9.
Vender vi blikket fremad" håber jeg, at troppen må anvende vinteren Fål
em måd.e, der gør glæd.en ved at være sØspejder mere righoldig.
Tropsmød,erne vi1 t 4,r bl$v&afholdt I de gule spejderes hytte .rr "r.'e1

første tirsdag i hver måned, ligesom vi kan benytte d.enne hytte måne-
dens øvtige tirsdage til f.eks. førermØder.
Havørnen har skif tet pI. tr'lemming ønskecle ikke a.t fortsætte, og Jan Sø-

rensen ha-r påtaget sig dette .

Stig, John (faffe) oS r'lemming er overgået ti1 jungmænd,enes gruppe.
En god sæson for alle p.j.

tober 1970.

-%L



If.g-gæq for Kc;r.g ;illmer Søtrcp - 1.t i "-l ?""*L?]A"

f,:, 1+ .-l-5 . arit{-rs-b ,l-'-.pa. kr.rsus ai'l-::r.:,'rEr.'rlt af Cj-visionen.

§-ry.$"t/i-:ts
4, Økseløb (ra,:llotikamordet ) arrangere'; ,:.f Sc ). Georgsgildet
B " S ia'i:smød.e gules ii.Ytte

12" Se j.i ads f'or f.-æ1r rc oli før:rre rr. }\[orjnehjemneværnet og Tropsråd,et.
fr. Udbr"i.ng:t:,:L:,; a;i papirsække ror Red ba,iitet til tø jindsamling.
L+-20 o v ic )c rr't; -'l-orrr''gen.

Lg,2A. v[oort:ee1afts7sr:3vf, (p1. og pa. ) [],'b *, vfr c' krte t' : de n dqV qår ^

Stoi;sb jergløb (seniorer) farørt " ltollotrC.s k 'iC-
27 . l:-rlrcrr;s O'-løb tn y k - ot tt Ue f) d* i $td _

-fr!,§ .^;;/" ,,QEIqEEI" § § ri fuea" --;- ['" ''.:l.§<sa-'\-

QEIqEEI" Pfrifua" -.;4ff-t1 ll
1a z rroqÅ-Jst iL'B# -?/" Å |)-ø. /). Yr1la\L'ri

*-'siaa
-tf;i*.+-
'ljti. 6, Tropsmøcle d.e gules hYtte

f;r, 9.10.11^ Tropsweekend

ti" LS.stabsmød,e ( ældste jungmænd os pl.) de sules hytte.t, /iru{'ffi
sØ. LB-22 Efterh:rspriml. ( juni-or fyldt l7 år) :-'jdY'\
Lø. 3L" Speiderfest, Næstved for 7 korps 

y'"-,\*" 
,§lø, 

\tW {ti. 2A. pt.-møde cie gules hytte. / vandpost? ;;i ,\,ilgo Yff /"ur-o Lwa Pr.-Iilrru= LrE åu4so LLJvvv. / ,*"'*o""..:.. 
ii\ ./Åjii$ -Ijt 

,

uQIpMBEE ,,ll- itttl /;il {lfi U
sØ. r-. søler1err,rode, Eqebiers, r'yn \.ilt iifl L:: ,!l f!ø
ti. ," :r9.act Tronsnøce de gules hy'bt? l;il, ,''., iil: l, llll \Y.r{,/t

1ø. 7 " Sle;C-^r'i'osi- de blå pr', r: i';i *\i ,S;l Tffi\ . ',i: ,a? :€ ffircLø. 7 " spe I d_^rf esi. de bIå piqcr lI t * #-,.g 
'

ti. fo. 19.00 St-"csi:øde (rld. jr'- orl irl-.) rrsh. lii [åi>,ffi\
lø. 14=15. Stnrd.(:rs: ;ryq:rin;'. --_ {F Ji:: i:,,L-J:

fr, 20-2L-22" P1" kt.l:sus for afle p1. fra konmune rpsr Dehnshytten.

LØ , 27 =29 " ?rc psweetrcend

Va.rdpos'c?

DECEMSER

ti.
ti.

I . 19 . 00 Trops:løC.e dgh.

8. 19,00 Stabsmød.e dgh"

L5 . 19.00 Julemerde dgh.

Patruljemøder holdes for tiden På

Delfinen (Zil Onsdag 18.30

pl. f orben i[ielsen
Søhest (lf) fredog 18.30
pl 0l-e idørslrov-Laur:itsen
Jungmænd,ene udpeger jm-}eder, der:

Kursus: S§tr-e jsninl3 og semariter.

følgenr1e da.Be
. /- \H"J en Uo /

Tlavørn (+z) torsda,g
p1. Ja.n Sørensen
k:in sliabes slimr.rbe jde m.

fidspunkt efter aftale
I. Kong Yblmer.

niP.' .
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Be sqrni:rger: :

PrebenrHql_qer, Malcre , Od.dvar( kun d"e 5 f ørste d.age ),
Iagn, LeifrHenriE og Nørskov-Iaurltsen(begge kun -

lejr og hjemtur);

Be 11ing.

TorbenrPer, Bend.t. og Allan;
StigrJohn 0 gB Jan.

01e, MikaelrHans-Jørgen og Christian.
FlemmiagrJohn S iIb og Henrik.
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LOSEN

Stormsvalen

De lfinen
Haien

Søhesten

Havørnen
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Sønd"ag d-"25

I\rland"ag d"?7

Tirsd-ag d-.28
l

s&&
O:rsd.ag d"29

Torsd.ag d.Ag

Fredag d:51

LØrd.ag d. 1

"*--r-

Starten gik fra Norri.havr:en kl. B.Yind.en var
i begynd.elsen Øst, styrke 1-2.Ved- hjæ1p af d_en-
ne samt af og ti1 loserrs motor nåed.e vi op
ao" §tigsnæstilrhvor vind.en så gik om i vest
med. større siyrke "Xet blev overskyet rned. en-
kelte byger.iilellem klokken 18 og 2O ankom
alle til Agersø.

Næste formicld-ag se jled.e jollerne og Belling
afsted- og lid.t senere fulgte llosen efter.
Vind.en var ve rt + og d-et var overskyet.Der
var en d-el stt i §tcrs-Bæltrrnen kl-, tB kom
Losen d.og tj"l -lohals efter konstant at have
haf"o en manc. ve:L p,.mpen-I,j,d.t senere koin Bel-
ling og Søhesteri,soii -;ar i:ievet trulcket af
et i;ysk skoleskib.Ifoget efter kom ]Iavørnen.

3j. blcv det :rØr'k-i, c[ o-:]tJ lO-tidcn i"inged_e
IIa.ien fra Onø a-b d_e var Farkeret d-er.Omkring
nidla'b gik l,osen u"d. -o_r at lecie efter Del-fincn ,som mat:: ,a:',cLt lige u,d" for haunen.De var..3 .,t-^.--:i-. -. -,-^: ^,I ---rar uKeltctrs 5.,'l-;_:-,_rli: kor.nme-b ret meget bagefter,

De1, regned.e oS ilrns v j ..,enteCe på Haienrd.er
var l;::ukket helt urn i::i sir.and-enrgik vi på bo-
søg pi et t:iifar,i:au$eu:u i næ::hed.en.Ingen Hai.

naj-en kom iidligt ot:l rxorgenen trukket af en
Lrjemmeværuskuttcr"l,i;refter se jled.e vi afsted.
moo Rud.købing.I begTnd.elset:. blæste d.et meget
p€ntr{enrd-a vi nærtieue os Rud-købingrløjecle d.et
af .I luCkrrbi-rrb_slog .ri te ltene op på kajak-
klubbens græspIæne,0m" aftenen forsøgte mån sigi kajakkerne.

0m formid.d-agen i stråIer:d-e solskin og pæn vind.
sejlede vi afsted. nod Lindr:lse flor.Hertil lcor,rvi ved. 15-tid"en.l,osen gravecie sig ind tiI tfys-
tenrhvor- vi smed- bagagen og fik at vid.e, atdet var helt id.iotisk ai ee jle d_erind. nåd. så-
dan en stor båd..Så vi fik liv i i\flustafa igen
og s.e jled.e i vgres egen rencie ud" til ankeiplad.-
senrhvoy, vi spiste frokost"så blev vi roet-i
land- for at slå te lt oF.

Plq, 19 jz"gn frbneclt,Resten af dagen gik
ind.rette le jren.Solskin og lid"t vind_.

tr'oræ1d.redag.Tov'b:rækaing og and_re aktiviteter.
Solskin og vinCstil_}e .

Qåfl:;gt til Ruclkøbing,hvo: c1.,:r blev spillet
foabol-d. mod. clt:-b loi<:rle hol-d"Solskin o-g pæ:.t
u€d- -,7ir j-.Oir.a.f1;t:r;t:: s 5s-r l;cd-e scniorspe;åerne
cå ul :,r.it'-e 3l,acs til Vclileu.æs.

Kl.
med,

10
at

Sønd-ax d-.2
-Z'-!..'<,-\Åvr't-.F#r
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Onsd.ag d.5

forsd.ag d-.5

Heldagstur til il{arstal"På troppens regning
besØgte man Søfartsmuseet.Sol og passend-e
vind-.

Kapse jlad.srkaprcining osv.Sol me d. byger.

Brydning af le jr.,Sejlad.s med. hjælp af mari-
nelrjemmevæfilet til 0nØ.Solskin og ingen vind.,

d e.q
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§øndag A.2 forts. FØrst omkring kl. 1 ommolrgenen kom båd.ene,
der indeholdt l-Z d.anskere og 1-+ udlm.-
dinge rl:ertil.

l\{and.ag d-,-3
t\I\

,!..-}1Åt-*iffi*
TirsCag d..4

Forskellige aktlviteter som kapsejlad.s og
kaproning,Ved. mid.d.agstid. kom d-eltagerne til-
bage fra natse jlad-s.Der var solskin og pffi]
vind. ,For spejd.erne var der et ,,0rienterings-
løb" bl.a, til Strynø,



trired-ag C, /

&**L*
Iørdag d.,B

Losen trak jollerr.,e til FemØ i sol-skin og vind.-
stiUe.OBSl Ella har" i sind.e at lukke her til
efteråret,

Vi 1å overrford.i vi var
vind-.For nogle glit Cagen
blev d-e r hoLd.t -;agt,.hvi-s
for i CLet hele taget at
st,ed.

i god tid,.Sol og 1id.t
me.l at bade,0m natten
vind-en skulle fald_e og

kunne konrme tid.snok af-

Sønd-ag d..9 Efter er god riats sØvn for d.e flesterl«)n afbrud.taf
en- el}er and-en infam femØ"sk Yolvomed et horn,
i-ie,r lød som en kat iireC }-.oten i klermierblev vi væk-
lcet kl. 4 og started-e noget senere .Det blæsteret rl.eget fra vest og solen skin-neCe .A1lered.e kl.
11 kunne vi lægge os i 1æ af l,rlasned.ø og spise fro-
kost.HenaC l-tid.en lettede vi og se jled"e ind. til
l{ord.-havnen, tøriLt,e beiiiene og hørte afsked_stale .

Gennensr:.J-tligt b iev
und-er normalenrmen
er d.et ::reget pørt,

d.er s§ jlet 79 timer.Det er en d.el
/ d-ages lejr baget i betragtni-rrg

I,EIF

FORAIDRETUREN

- i'tange r,iJre ldige onstaxrcliEl:.:dcr g jord.e , åt frerr:_,,rød_e t til
foræld.r'etureri lØrc:g den -12.septeribe r var riinimalt" Det var
en skary, for skønt tidsprxrk'bet var s€nere på året end.,,nor-
mal-t" (vi har: haft een tur tid.iigerci), var vejret fint den
efborti-r14ee,-mirlt i .rn periocie re d d!i::i-igt ve ji, vi started-e
med. Miiv ec7 l<1. 14 f ra sydJ:avnen ncd- Kurs r:rod- Nyord, og havd.e
a]le tidcrs pragtfuld.e se jla,:is langs Sjællancls sclbesklnneCe
syCkyst. Skipper StoLbze havclo f'o::bcredb os på, at 6Z "eren
var lidt mav€svær bi1 åe j:rcl"siira.nk;a.; pla<lsforhold på Nyord-,
og vi rørte Cii også giinske ri6tigi; b,"indeit i havrreind.lønåt.
Selsi{abet giir tu.r i d,*n ganle iryord- cy cg ud. til kirkegå.rd.en,
d.er ligger la'tgt uaci- f'or t-.1r,:n" .tjo:: var iJ.lj18c gcngalge ie i
navnene på gravstenene, so'r1 te gn p iz;un,j hidtidigå i§olation"

De r når h:ve bu:iclfærd-et sig lj-rit ekst-ra i havlen den
efte riiiii,lage i-'-r.r' det holcrl hårdi- ab :,J-ippc ccrfra. Ence lig
sagcie d.ei; Cog ,:vu!r -oS i C.e t frei,rbi:;,,clond-: niØrke fik vi igån
sjpl1and. olri si,yrl;ord. Påi he jin- sorry " hjenturen fik vi eå en-
ke lt byEgr.hvillr,:-b vi l<u:rne tage os J-e u-, d_a vi på d.et rid.§*punkt sad i a1^.1,ygge1irl!!d r-urd.er iæ'!i og for.tæreåe den med.brag_te aftcnsmacl " Scnc re opl-elv e c-e d"c t ai bid f asci-rie r:e n1e " at stå"
havnen irLd. i _mØrke og søge at f inile systcil i alle ,åe rys, d.erskinre r for"ude, og hvoraf enke r-te skal visc os ve j til"kå;enl

Kl" 2o ver vi he jLnrne ( i .l igcn" vi- takk,ile mariner.nefor c1e? d,e jlige _tur og undslog os iffe for at sØgc tils*C'o*
lrys!9. åI* ssilads - hvorhen hold-er vi fore løbig for os såtv.Vi f itc d-e t, - Gt\L



PÅTRULJ-ELEDERKURSLS

Efter etablerin6en tiCligt frcc.lag aften i silendc resn! sta"r-
tecle liursuset hen arl B-tic1cn ned Icjrbå-rl-. Her var der lej1ig-
hec1, f or dc o.icring 2o clelta6eryJe 3atrul jel-cclere, ti1 at I'l'.
cn lio.: tc, og f orti:lle i,;:.,, irvacl d"cr f orc;;ili f cr tit'ien i troppen
or.i il.cn nyli-gt oversa3.cclc sor-u,icrIe' j:i c ^ s. v .
Ticlligt i;r6 norr;cn bcAynd.tc si: c'Lct opriniieligc liursus pro-
i;ratt. Irorst blcv c',lcr uddclt ini;,'eciihcnscr ti1 prir:i-nad o6; brød-
bagningo hvorcftcr c.ler efter cn f-iL1rc c11er ninclrc a',ppctitlig
s1:isning, blcv lialcit ti1 norgcnp:iraCc,
Dagcn igcnncn blcv clcr sir holcli forskclli3c instrulitioncr af
praktisir og tcorctisl< art. B.J-.a. var c1cr broby3r^in.g, lionstrul<-
tion af tra:-arcal-i:åliugs-app:'.r:at (har clu iriislie ct bcdrc forslag)
cn instrrl.ltion cr-i lcjrlivcts forsliell-igc sicler, oS ol, bvacl vi
sospcjdcrc forcta;cr os i a1::inclclihec1. Dcsudcn val: dcr oi-i fori:ida5
5cn ct sl a1,'; lob rundt islcovcn.
/\ftcnsnac'Lcn var ii;cn cn slags priiri-nad, bestå.cnc'lc af norbri:-1:of :
svcclsli.:r, toi-.tatcroosovo: cl cr altsar-l-ien sl:ullc stcgcs på spid.
Dcr cftcr var clcr i3'cn cn instru"litionr os oi.r aftencn var clcr
a.rrangcrct -!-cjrbiri, soi.l cn af r,ic hyggclil;u siclcr vccl lcjrlivct.
SL,ncr,L-,i; blcv iran igcn vi;ltlict tiClig;t oJ i--lr.n filc udlcvcrct ini,-r<.-
Lii\jnscr:ilc til r-ior;;cnilr.cr,cn, o1; patrulj,lrnu,,i1'- i3i.j,]; -.rr-:', iL ;ir.r1c.
O;', f oriricl.clagcn holclt ilusser .,n j-ls';rillition oii oi icntcri-ng, o,.;
Ccr brugt;,s lrcri: tiC til Cc::.n' op:.avu.i:r:.) bcrc6nct, blcv c'i c sicistc
instruliti-onc:: sll.'.r.-t nt,d . Or-{lrigg 1,1.1-l- fi}i patru}jcrnc uc1levcrct
iiitlclag;i-Lar-cn cicr hcstocl. af r,in, Lo o5 1 bar:a:r::i'Lc'l . Iicrc.ftcr file
il:.t.rr.lljuriru ct pr.r' ;ii:"r til i-acll;-vni.:.;'n, spisni-na;en og oprycinin-
;1c11 , t-isn(-'l cr: v.r.r sc1vfc16c1ig no;}c ilcr ilikc lc.unnc fli snovlct lig
fi;rdii;, i;i af'slutilingcn i:ittc ni,';liyl':cs cn halv ti:--cs tir.l..
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Den 19. septeriber d.rog CIorben^ Jc,;eper, J?n !g undertegned.e
lP'yoortreftrcersvaart sanilen med" anc."å-påi""rjuiE"#å r""Divisioneil; vi skulle mød.es ved. sr.rsaån,, nmmere b.etegneve d- Itro]løse Møl1s 1o kra nord. f or llæsi-råd , Da d.er kun mød.te9 rnand- bl-err vi cie"'l-t op^i to patluljer, -Ctiq,1i"å-"å*ørne.

P-::fI?I.^l:q"r vi os åfstea qgg råi"piuosen, som 1å ind.e] en prantage .l{y*, patrurje fik.an[ivet reiipiåas*ås beskedpå at lave en nivuak sor: ålev tir"IågJt ryuå unaerrå[ og andet.Når vj- var færcl:-ge ned at spise "o"JE-*u[uio#å";åå=sir"r11evi ti]_ lejrbåi- og, §enere !å en natiårorra*ioel yi*åkrff" opsØgede gairle rzoort,ekkers og åe ville f;rGi1;;; ;;g;;: Førstsk,lle vi føIge en. §nor igennen en granskov, lut*viÅte sig
?! "os]g ÅT'ufli'ere havde skåret sooråo-åver, *en vi_fandt dog
I::f^Iit*pr:Ien h-,,,o:i: vi skutle tave 

-år-rouiyeJu,'§a-ritn 
ri

8g::ut "på at ncdtage en aorseneld.ing fra *i."marr-"or, lød.sDvng er sfn.;, DerlL'ra blev vi send.t iåa i pfintiååo-iror Bussersac og vi1le rære os voortrekt<erssangen. vi smfle 
"øs* nedtil nøl]eh" En, *and., 

^§or1 
havde h;åe;E"åie i d;;r"o[ navaebloc over det hele-,'forreanecle os iii oi fa"så tå-*åå Økser oglq:r.ive; Han send"te 6s ned. tir urr-sår*ei"tovbro hvor vi sk*llekaste ned- redningsreb efter en vånd.d.unk so* lå ud.e i åerr ncd..en nefatyste indeni" på nrysle post 

";A :, e_ååoliår*,, ogfortal-te on tovvryk nens ii iårååå 
-ei-'åpreisni,ei"ierefter

gik vi til-bage tir lejren og fik iryiaeuærsårt iiåen-vi giktil køjs.
IlP"tg morgoh skulle vi larre sand,wiches ind.ea vi begynd"teet pionerarbejder, et ud.kigsiåra påui-Ikuæ*t ned. r,rod.-susåe*,toq ?s z+ tir19 3t rygge det ',e*-L"" ;; rcvarter et rive

l.e-d- igen. .Davi, kore.tiruase si«:rre iri-iave en risret.vi havd-e slettet Sejrplacåen rrorct vi en kort iisru{ninebegav os ::rod- nørlan-hvorefter -rt kørte-hje::.. -.---*-'J

Ole N-L

^3
Det
d.e t
Da
og

\.\
\

\\\

;,i ttt

.--.,----*4



D^
D'D'.
P^;]J^U
D.rrELFrsEN.

tf aJ "a er d.et igen tid. til at få
blyanten frem"Det er efterhånden
Iænge siden at blad-et ar udkomrnet

men vl håber at det nu er i ord.en

igen.
Patruljcn har fået tr nye medlenmer

sid-en sid.st.Rene var den første
oB slden er Johnkommet så uu tæl1er
patruljen 6 mamd..

Angåend,e bådene ligger det lidt
sløjt.Der er ikke blevet sejlet
særligt meget efter sommerferien
men vi håber at folk vil bentrrtte
d-e sj-d.ste uger j-nd"en bådeae skal
på Iand..

For Delfinenr

PATRUIJEMøDE HTER ONSDAG Kl! 18.1o

Det kunne være spænd.end.e hvis vore§
både så såCan ud-

øKSEt,øBEt I

Den 4.septem.ber sarnted,es d.e fleste
spe jd.erpatruljer fra Vord.ingborg
og omegn til økseløbet som^ skulle
starte fra kasernen i Vord.lngborg
Først afholdt man et stjerneløb
i Roseafeldts omegn" &erefter be-
gyndte man på det egentlige 1øb
som stral§be sig over cirka 18 KM

og havd.e navnet "NARK0TIKAM0RDET'!
hvilket raå siges at være et meget
ahuel-t navn 1 d.ag. løbet iu"d.eho1d.t
en mængd.e spænd"eld_e ting så son
Erorsemelåinger, kimsleg, kompas-
gang og andre opgaver som rnan kan
komme ud. for på såd"enne løb.

Løu
Da løbet som denne gang var af-
holdt som et natløb var færd.lgt
og d.e sid.ste hold. va.r ankornmet

vented"e alle spændt på hven d.er
d.enae gang havd.e gj-.rrt den største
iad.sats og d.erfor vi1le få et be-
vls for d"et. De gule spejd.ere so&
ellers plejer at yære gtrdt frenlme
i rækkerne havd.e d.enne gang ingen
chancer for at få øksen d.a de blå
pigespejd.ere 1å bed"st båd.e ned. hen-
syn til patruljeplasering og trops-
plasering og d.et blev d.erfor ogse
dem d.er løb af med. øksen 1 årr
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Siden sidste udsendelse af
VANDPOSTEN er der sket ændring
i patruljen. Det var ikke nere
mu1-igt for Flemming at afse den

fornødne tid ti1 patruljearbej-
d.et, og vi forstår ham godt
skolelektierne skal jo også

passes (somme tid.er lidt mere

end vi bryder os om). \,'i siger
I'Ienming tak f or ti den, der er
gået.
Se patruljens sammensætning i
højre spalte. Og nu vores båd3 '

Å 42 var jo så uheldig at
være i vejen for Å 23 ude ved

Denshytten den Cag vi var ti1
kapsejlads. Det kostede Å 42 en

løs stødliste o€; andre knubs,
men heldigvis er det nu ved. at
være i orden igen.

Vores patruljemøder
lagt ti1 hver torsdag
ktokken tB3o ti1 2045.

er fast-
aften fra

HÅVøRNEN

E!

HAVJRNEN's medlemmer er nut
Jan Sørensen, Solbakkevej 25,

t1f. 77L9L7
John SØrensen, samne adresso.

samme t1f. nrr
A1l-an Cederby, IIeder Vindinge,

t1f.7725o4
ib Albertsen, Fuglebakken 1,

t1f. 77L)5)
Henrik Jensen, Tngemannsvej g,

t1f. 77o)62
Klip ovenstående ud og gen det.
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Fortsai roman af Mr. Mach X-ray;
Der var engang 5 drenge, der var

blevet enige om at holde sammen

i den fritid, der blev dem forund.t,
f den første tid var det meget
svært at få aftalt noget endeligt,
men da a1le en dag indså, &t der
måtte væ1ges en led.err og en sådan

I blev valgt gik det meget bedre.
2 Nr', fik man aftalt faste mødesteder

t og mødetidspunkter. På d.et første
E

o000

L
E0_ooU0

møde skete der noget meget ... forts

0_o_0_
Spejderugen er nu overstået, og det forlyder, at, der her i byen

forinden var uddelt ialt Sooo sække til nED BARNETS tøjindsanling. De

3 spejAertroppe (de gule, ulverrngerne og os søspejdere) har hver uddeLt
looo sække. Det forlyd.er endvidere at hver trop har tjent loo kroner;
men hvordan går det med spejdernes arbejdskort? Er DIT kort udfyldt
og aflevere t?

Dette va-r IIAVøRNEi{S aktuel}e meddelelser
Med spejderhil sen

Jan


