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YAND}OSTEN

tropsrådsf. Sv,' Nielsen';
tr'asanvej 15, tlf . 77OBgg'

tropsl. Preben E. Jensen,
Ingemannsvej 9, t1f. 770162.
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November 1970.
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seil.

' bygget i Marstal 1915 af dansk L i!
egetømmer, 102 ton' har føg[ eq W "--"1 'i; -,,11 : \" ' " f

' omtumlet tilværelse som fragtbå'.dr\- .--- *:- ** 
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til 1970, hvor det blev købt ?*".1:-oAatms

.a- I

skibets oprlndellge skikkelse$* s}lpp", moffiarohn Niefsen og en

l1lfe snes ålborgsdrenges hjælp* 1. togt 14.7,1970. trrr togt:. kr. 5000

Det blev igen oktober mdr., som blev mdr., hvor troppens honnørtegn
riSølvbæl-tetl' blev udd.elt. "01dyrilrrr11[$ude bæltet. og Torben modtog

det samt en p1ade, hvorpå hans navn var i-ndgraveret. Det bliver nok

sidste plade på det bælte.. Vi slger også her TAK for din indsatsl og

det gør ikke vor honnør mindre, at du ikke var alene om at fortjene
dit ]lavn lndgraveret.

§er-,er de to s:-$te år lavet
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en sta.tus for troppensmedlemstal m.mi

0 passive I tl. ialt 17 p.
I0 I rr il 349.
10 rr 1 rr rr 34 p.

L968,".'22 sF.
1969. t3 ,

1970. )-4 il

1 ju. l1 ta
8nZil
8rr0ll

Som yd.erlig oplysning må d.et nævnes at 2 spq 2 iu.qg 1 ta. har meldt
slg ud og 6 sF. er indmeidt. Af sidstnævnte er Rene Nielsen og rlohn

Albrechtsen lige ind.meldt, og vi arrskerrat begge p'arter bliver glade
for bekendtskabet.
llsjen er for tiden utlgået som trr'atrulje, vi vil gerne have et par d.ren-'

ge mere lndrfør den indgår igen.

Tovværkskurset er begyndt mecL Fabrlcius (tiAtigere t1. i troppen)
som lederr og de 5, der har mulj-ghed for at være med, er t1lmeldt.

Der er taget beslutning om , dt troppen forsø'ger a"t få noget ud n.f

spejdermag2sinets KONTTIKI-turnering for 197\. l,{S bogen'. . . .,}
FJ.

KONG VOIIVTER SØTROP
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STOVEMBER
løv. 7, §pe jderfest hos d.e b]å piger.
tir, 10. 1900 Stabsmøde (jm A p1) i dghl ,

Løør. 7. 10.oo [Åå Afrigniåg af losen,Alle xaØd.er op.
\Øt'; l+. Sf,and.erstrygning og afrigning..
§ørL" l-5, Ophaling af joller
fre, 2O+2L+22 Pf-kursus for aIle pfoere i korpsene,

Dehnshybten-
føu. 27+28+29 Tropsweokend. til Ho11øse.
tir. 17. 19.00 [ovværkskursus i dgh. (pf)
tir, 2+, , 19.00 Tovv.' ' i d.gh. (pf )

DECEMBER

tir. 1.
tlr. 8.
tir. 15.

19.OO tropsmød.e i dgh.
19, OO Stabsmød.e.i dgh.
19.00 Julemøde i dgh.

\
JANUAR
i tir.
\ tir"

( fore løbiS )
19. 19.00 Tovvmksmød.e i d-gh,
26. . 19,OO Tovv. i dgh,

DET'INITIONER:

HøNS

claml,
.BÅO

Dyrrd.er altid skal over på den and.en sid.e afvejen.
zund streg med. huI i mid.ten.
HUI i vand.etromgi-vet af en skalrsom man kan
konrne ubegraursede mmrgd.er af pengo ii
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Vi r:rød.tes på hara:re:t kl. 1o.oo hvorefter vi sa.tte sejl og sejled.e

afsted-. FØr vi lettede havd.e vi fået nogle kompasretninger son led.te

os mod d.en NØ d-el- af 'Farø; Det var småt nec vind. og ca kl J2.jo
ankor: vi. Iet var d.og nec losen's h$ælp. Iler lflevered.e vi nogle

opgever som vi hilviLe fået ud-leveret sam.nen led ko,ipasretningerne.

Iet var bl-.a. et lod., nogle afstand.e og en tegning af, Dehnshyttenl

Da vi havd-e spist kl-erlrnerne skul]e vi løse en hryd.§pej1ing, soxl

fØrte os lit Gailsenakke på Tæ::ø. Bad.erie ankon i:.æste-a sautidigt, så
der blev rif,t on posteh. Delfinen fik d.en fø::st og staka6'med- d.ent

Ie sejled.e u.od. skallehoved. og vi and"re fulgte er'ter. på spidsen
fanCt d-e en post son sagd-e at d-e skulle sejle hen til d.et sorte
vrag (losen) og find.e skatten. Den bestod. af l gulcbarrer son var
skjult i Storsejlet, Havør.nen og Del-finen gik i land og slog telt op

mens vi blev i båd.en cg overrlattede, Efter vi hcvd-e favet aftens-
nad- skulle vi på et li1le løb: Forskellige sted.re på ffærø var d.er

anbragt pos'ber ued bogstaver son sl«rlle sæbtes set:riten til et ord.i

Efter at alle var konr-,et tilbage fik vi bØfsanCwiches og glk i
posernei HeIe natten .': ' hold.t vi nattevagt. liæste il.orger, stod
vi.op, son il.ari jo plejer at gører og sejled.e hjeiiad_ nord_ on færØ;

und-ez:vejs havcLe vi op83ver. vi skurle rave en Gallionsfiggr af
!!ræ lrentet på Tærø og en spryd.stagestropi Vi kon ind. ti1 havnen
og holåt afsl-utning ca 15.oo. Vi gik hjen efter en ud:lærket turi
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Ja så er vi her igen"
Det tigger jo lidt sløvb ned. alrtl*
viteterne på denne tid. af åretrnen
lidt er d,er d-a sket sid.en sidst.
Tropsweekend-en d"en 1 o,-11 . som var henla

-gt ti1 \ærø oB omegn ft,rløb plannæs*

sigb og turen var i øvrigt væ1åig
god.Vl ku::ne godt have nogle flere
af d-en slags ture hvor vi bare skal
ligge og sejle rundt mellem d-e ma::-

ge øev son der jo er masser af her
i farva::.d.et.

Angåend.e bådene så varer d.et io ikke
ret længe før d-e skal t"prså folksorn
vil nå at have en sid-ste sejltur
skaJ- snart til at skynd.e sig d-a stan-
d.erstrygningen jo er den 14. ldenne
måned..

Af andre aktiviteter som har fore-
gået i d.enne måned- kan nævaes spej-
Cerballet i Næstvecl d.en ]1. DEr var
nødt onkring 15oo nerrne§ker op men

(.Ler fe.s jo også plad.s tii nogee styk-
ker f or d.et blev ef,hol*t lNæstveå*r ',
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§IDEN §ID§T
I Cen forløbne tid. siden sid§t

Har vi været Bå tropstur til [æ:r-

ø . Al1e d.eltog fra Søhesten. Vi

har fået en gamrnel fok sos vi nu

har forsøgt at bruge som klJrver.
På tropsturen brugte vi en åre j

so& klyverbom, rren det vil1e ikke
rigtig lykkes , §å nu har vi påteankb at Lave en aftagellg bon, måske
boltet fast til §tåsvnen e1ler lgennem et øje ude Bå stail/nen og boltet
ti1 pullerten på ford.ækket: .' i

I/al:,
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På det nylig startede tovvaerk§lillrsus deltager l{ansj Ørgg1. ( una-
s]yld,! IIans JØrgen. ) og ur.d.ertegnecle. Sid.ste gang gennengik vi
d.e almindeligste sple jsninger såson SBansk taklingr( kortsple jsning)
Øjesplejsning og langsplejsning 1 båd.e }_slået og 4_s1ået;

999! !!!!!!! !l! !!!!! ! !!!!l!!l! !!!!! M !il lt!!!!!lt!lt! !! I M ! rr I rqgg

II:rge Holm er 3-!år, fru Holm or 45 år, Kan d.u sige rni-g hvor ganmel
Holn er? §var ned-erst på sid-eni
??? ? ?? ??? ?? ?? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? ? ? ?? ? ??? ? ? ?? ??? ? ? ? ?? ?????? ???

Forresten vil- jeg lige nind.e jer om at jeg har et elelrbrisk
tog til salg. Prisen snakker vi on fØr du ser d.et I I I

HenvenCelse tii-: 01e NØrskov-Ieuritsen
Trold"bjerg Skov
476o Vord.ingborg
T1f 785o68

Ganmer Holm. ligger i l{Øberr}ravn! Genialt fund.et på, hva,
Ole N-t

. ,.1

,./ ts,3l
,/

,///'.



mm6mmmmmmÅr r rnhr i. rÅ
lÅ1

+
,F

"lr
T

Nu, da vi efterhånden har nået årets

ti-ende måned også kaldet novenber,

er sejlsæsonen ved at være s1ut,

og vores båa skal snart op af

va.ndet. At sejlsæsonen vir-

kelig nærmer sig sin af-

slutning, bekræftes

af, at vi i hele

oktober kun

var ude

at

sejle

ti1 vores

trops veek

Iøvrigt klaredo vj- o s

helt pænt på denne tur.

tred ieplad s er aldri g at

En

foragte.

BEMÆRK VENLIGST AT VORES PATRULJE-

MøDEN EF. ÆNDRET TIL ONSDAi KLOKKEN

tglo ti1 2145. På grund af Henrik's

del tapielse i Judokursus.

]]AV 3 RNEN

HH
H'"'H IDENDtr!

AKTUELLE IVIED}ELELSER FRA SØSPEJDERPATR,JLJEN }1 ,,'I Y Ø R N E N

D

Fortsættelse fra sidste nummer t

. meget bekla;eligt. 2 af

drengene kom i I<Iammeri, og

hele banden blev smidt ud

af møde1oka1et, og så var

det bal forbi. SLUT

Nu må vi ikke håbe

I at 1æserne for-

langer romanen

fortsat.

Nu må

j eg hellere

fortælIe om

hvad vi skal lave

på patrul ierr.øderne

i de næsto par uger.

Tovværksarbejder og tovværks-

arbe j der indtil al le kan de t he le .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dette var bidraget for denne

ganE.

Se sidste nummer
på samme sted

lr

Jan


