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l<u:r"ne u-ndgå. a,t ms:-l:e i,rle::.o ri.:.
lcomrre: oB at vi grå.des heried, r.La

Cen:nr: i..r;tici pa e:: eil'er ano:.,1 :r.::l-de

'-rr givet os rot'e5, s3r: -li '-tlt klutno' -1':'';e

Sø-i edel'11ød3t på Io:b;er5l, i'"lrit d.el cu1, , jS i -i f,,ti:. og. c1e t hirvde
selvfr,lgelr-g !jØ-7C til efterr:'etntnqr oS fngolf ku,rne oclysee at
alt rrar gået oirer:"orven-*nln.'" Jt, -:elrr e-b pæ1tl o";.erskud var der
b-ev:t I oS ,'l ci, c-r,f--J i;o: L.,i r-f ,'l-p:-::-, ':-u It.-r- ;--I .l.e ,'c s j de:: I 1.1,-

d-e lnladt st 1.:æ-re b:t': j.,'. f,:':' vrlel-r.ieI, sOtn rr,an t'er.i tiI-.ett3-ær'-
ge.'-se :rå t.':e h'l;C,'fi-.'.
Je,; s3r i Spej'-r.eltoort, nt ran f::a l:tt,rset: siile a,'lerede ig,n
r;an st:øt.ie sØ-qpe jd,eriet ved at bevilp:e et i;lisk-ud i;i] frems:ttlling
.rf en p:l-a.stfo::m, der sl,rulie biliiggø:e frensuiri-inpi af Srre, Ci;crg-
jo11 en, IføIge Kel-d Grannov ei flcre seji'k1.u.boer interesserlt"
?å. mødei; taltes der cnd\,'idere on en rnodernlsering af prøvestof
og or'r \",ore bådes Levetid, berettcC-e irllcgens I.: og miCCel-døCstiden
,ra-T ?2 f'.r, så vi nå sige,at vore håCe har klar:tfrJe grå stænkrr

,qtrrskc pæri-b, rnen al1igeveJ-tt2} om ikke førit så bygeat L947 , 3a* 45 ,

l', - {,, ..: :,:- ,-6, n'i ril.s'en kiti'- vr- ;o ll<Jle urdg:" .. -... ja 1924"

Korpse-Ls I'Ilans Iiartvig Møller harfriperioder i år'e i 197C. .run-

-) -'), *A-2;. Jul-r :.--:-5, 25--1;" r"rr!'J3t t-4, -'j-ZL, 2'z-23" i"ep'r,.

5-r1. _r?-ril, I9 "5" Ar::nodning om le;1e kan fr"ernsættes senost L5"3"
rlax t-',ersoner I0, 1e je 50 kr ;:r. drgn_me,i fcr:er y(ierlige betaiin,q.

irlekken har ved en sejlinteresseret r:l-ler o;.:rrend,-h spr.rrgt ofi så.rnsr-

be;ds:.nteresse for jol-1e r, -;e ; har s :lie-; nii.t ,:-csj -hivt. l,[an sr,rT -
',jer rej-r-edsmøde,' errAei,., i de-1, i7e P-,:t endvj-dere han no§1e af vore

)rr{ste d"e}ta"ge i op-oimj,s-L-'i r;-;:uk-3ic'-ler . }iæ:rme re : etite"i:c .,

SØ?ICI !? jeg t-'ttec1e, de-b i'å:r.r ov:lr:-;:l-el, :.G.t p'--,-u- --;e i.s tleba.tar-ten

r';ste ncge-} anCe-b.. .rrC-t e i Let I :1et ciicl c i"' , n--.rc:, sB 1::n -i- o5.;så

få" nogle foræI-dre med verL etr herrYenrle-rse til vort trcpsråd""
a r': / -'rr
,-.J1, i,J-t t-t,-- _lU.
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sØn.'iag den 4L.^ juli. alkoin jeg til portsiaouth l{arbour, ,.r73i"skivet lå.Forr-id. for d-et var gået en hel cel brevskriveri til
lavc1e ieg til-melåå' rnig en 14 d.iges turrson skul-le starte irrortsinoutl: gg slutte i tsar::yrm9l ellers vsr o.et uden bestemtjrl.Lr.Fien på foråret send-te jeg 60 purld og raodto5 et hæfte med.nlirnere d.ata oiit skibet samt all-e mulige niærkelige benævlelserpå skrog og rig.Des ud.en række forhold.sregler sdn:

D0 say "sir* to the eaptalnrthe chief Officerrthe o...
D0 obey all ord_ers wi-bhout a::gum.ent.
DON'T call "llflalcolm niller a boat eitirer a shin or

:1 schcorrer.

l' .'col-n uriller (og søsterskib.;t sir. li/insto::i churchill) h:lrf'øiEend.e CLiniensioner :

Iørgd.e overalt
Bre c1d.e

Dybgåen,1e
Deplacenent
Se j larea1

50 ri
BrO lt
Ellr
-/ , ' r.rl

235 tqns
6-/0 it'



De cr by6";ct i heni:cld-svis 19sg og L96G ei stål.Let ertopfle jlsskonneter i:rec to g.rff= -r rio-åt-Le 
- 
og eri CIernuciarre-get aast.

Så C'en 20-6 tcrg je6 afste,l;lei- fubtor f-^r: !inr.r.t.ir,,-
og næste oag veci_:;rid.d.agsuid stod. jes "a'',i'I"å;i"i'F8Hg:mo'uth.-'Ii blev i;ieci en lilie notorjårre se jie t Sver i ,l_en
and-en, eni-e af hamnenrhv or scl:oor:årcn 1å.ii i_,]_ev 

- roau.t rre_d-enr-uid.er og prcppet i noget
nere hensigtsræssi-gt arbe jC.s-
tøj "Bagefter slr,il-le r,r:n h j.l_;:e
på kaptajncn necl kornp:gnorier,
pB i,lan blev ind.,l;,lt i tre vag-terrfor-, stor- oE rrles.rnvag-b,
som igen var d"elt i styrboz'å
og bagbord."Det bl-iver i al_t
J6 rrand-rhvortil Cer konmsr j
vagtle clereesc;lr er o ZZ å:r i-
moa elevernes 16 - ZO.IIvc:.
-,z1St havd-: c]:esud.en en v:rgt-
^ 3l':orl-rcei'rder var elt. voksen oE
erfaren sønand-.

l,ro'uden kapbai[rcri ye r d-er 31i førs-be styrnano. (c]iief of_ficer ), en ove rta111g, (supq =urerr-Lry ), er]. åå,n oårå;(;il=u" ),Jrr'r nlvigatilr'1;i1 ,lrck (che f ) o- d"r:rle i -,..;*hj-1_ou:- 
åJ':,r cr-båc.snlni §bos-,;:r) ne d nedhjæiper".

Yi biev så sat_i gaL:ig i;t;,1-at i:;,.d-Cc oprvisice af og pu,1seiressing,Onkring klokke, L€r (iryq:: å..g) blåv,1er 
"*ri8ret thc,Der blev d-esudcn si.-b Gr.I vagt-lisoo 5i:c

ooo'l o4co
nr, U'J 

^o O CWT UO
OB.-'J l2oor.Cl'J --OOtt .Lt)
l.-oO r ;iOC

Iv

r aiJU -r^OO
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Disse er så f or,ic 1|; pi, lie t:: e virgthold., s.Liu_le s ; b nan kinf å op ti1 LZ tine r vågr pii c u aø&_, . '

0n afr,-en€r var cltrr l:.nril-cv,_clcg rii".tt-e nogra; blive på vagt
{o, &t passe fc:-'''uøjLiingerne (åer"rzii:r:2-- j'rn-rår:åtår i:a ti-
CLC V.lf iae -1, 

"

first watch
'r.-.ur. i ø." ,lrr,Lrr tt f aA:;

f o-i'eitcon t?

aftcrnoon ii
fir;:i; dog 'r
1.-Lst il-oJ ii
evening I;

liiæste daE gi k Lre ,-l- at 1ære lle:,æ:,Jnelse .i: nå
li-ng ^orabor{rneirs ll}an verii-e .rc på vaskeie; 

"Oiit e-ilte rmid-d.1Se i1 b I g1, x i- ;.r.ge:t, i r:i;:-L-er
f o:: at valrle os tij irr,j., rir (iO * .rve r, ;a:k)"
På forr,r.rsteit./ar c.er n,"rlJlg r,:: r.åsc.iJ_"

Tirsdat r,lordejl irl. 10 ic-t,i;i'ir: v:i j, Gø:-
ve jrrmen h:nill iiilg;ii u--1,:.:s bc ,je 1;vop :rcci-
r1egn og5 he1e cnscilr6eil ri a:' ,j, f ,.r.1: .tø-
syg€rnår d-e ikke var på vast.Cn nabten
1øjedc ,l-et ar- og :,- sr::åietl-e io;skiit a.r.L-
koil vi til kanaløcn Gurnsey.0n aftenen
var vi runrlt- på forskellige 'bc.ra;r:tnilger
';ei havnellrson o':t d.iHcnsldrrere-u til_ ei
tid-evand-sforsLret på 6 m!

Ce fo::skeliige



Tors$ag norgen var ve jret st::"1i9
god.t og ved- iridd-igstiC sat';e kri::ser.'
med Brest.Vinclen 1øjeie og i -le ir:'it*
ten se jleCc vi i for ;.roto:: i ruilLni:-
skin og vind"stille.l$æste Iicligen b1æ-
ste cLet ap og vi krycsede riod- vcst
:-nCtil vi hen på. efte rni d-iiegen kurlne
d-re jc r.'rnd"t oii hjØrnot og lrylse :,.id-

til havnen.I{e rtil kom vi ve d. l8-tiden,
Et stetl i clcri etle end.e af havnen BrØ-
ved-e vl at gØre cs fcrstfielige på
fransl:.\tr/his§ og Vcd-ka heCåsr i iivert
fel-,.1 d-e t salm:ilc.
0n søndagcn vav vi med bus e.n tur

til stz'and-cn.Deb var..i Øvrtgt så vi-
ligt ind.r'etretrat purserenrd-er furr-
gereåe son bank foi' sparepengencrkurL-
ne udbetale Cisse i frsnsk nøntrhis llan Ønsked-e d.et.

KI Ll orn nand-agen gik vi gC itil havn,,n i gråvejr og sat-
te sejl;I d.en stærke blæst o3 d"et rolige vanC var vi oppe
på 1, knob på kryc.s! i{ele næste aa.g blæste d.et stærkt og
vi hugged-e os fren genrreil den oprørte sø m.od. land-s End.&:r
afterien kom ae r en bygerhvoru::.i-er vi havde en irasse sjov
raed" d'å få krludene ned.

Oi,r onscl-agen.Jar vinderi Sået nere i sy,:i og vi gik foz'
læris inci til- Mil-ford- ilavenrct stort olierafina,leri-.En bar
i nærheclenrHctel Ccnr,rod.oz.c rinviterede på gratis Cr.ikkelse.
Det Lreste af aen næste Cag bla-ste d"et op styrlce 9 og først
hen u:rd.er aften ku::ne vi tage af'sted-.Vi sc jledc helå natten
Bå en behagelig runskøcis vind..lirtsto l;orgen indhented-e vi
Sir 1,Iflinston Churchil]rson vi så fulgtes rned. inC til Barry.

,,cggc sL,ibe blev lulcket inC
sariti-C,ig genncrl slusen, d-er
beviiske Ce ,at vi ikkc behØvedeyagt clc.rL nat"S,:, blev d-e r
gjo:rt klart skib nied- a1t nes-
sing strålencle og fwrklende.
Ou aftenen fik vi fribillet
tii ct stor:t forlystelses-
steci i.,rcci d-iskcte }eer, barer,
re stauranter, spille lokaler
csv . It:lsc rer'r h.,lv':fe udbetalt
alIe rcs [er"urrd-e pr)ljge, og d-e
sl'ulie brugo s .

Oil lørd-3.gen blev d.er hol-c1t
afsk;i. og clet oplystes at vi
havee sc j1e t 87rJ søni1 på
"l rr- +i-..--!)v u J_.L,iii _L .

,F-



T R fr ,p*{- Tu# .rs-r?/*
Vi skulle være ritøclt kI hal-v elleve ved. Holløse iifiø}le men

p.g,.a. forskellige forsinlcelser ar:.korn Søhesten 0g llavØrnen

først en halv hel iime senelre. Straks efter at vi ankom slæbte

vi vores bagage til shelteren., hvo:: vi skullc sove" Efter vi
}:"avd-e ind.rettet os og spisti;::ri1lion.bøf slorlle vi lave en tov-
bro over Susaaen.FØrst l-aveCe vi en iille bro over €n rÅose på

ca 5nii og sen-ere påbegynd.te vi ei-r over selve susaaen på knap

2om ca §m over åen. Kl halv fem var arle gået hjem for at lave

aftenens ret: Pølsespaghetti.

Kl halv otte samlerres vi ved- fØrernes hytte og brev d_er-

efter send,t afstec på et kort natløb. !.ørst skulle ,fø*68r"

en post §oin: fortalie, os, ert vi skulle følåe nogle fo.o-

forspor. Disse ted-te os h.en tii. en snor son gik igenrr.em en

d"ejlig granbevoksning( fy for r,ci<ker )" trt sted holdt d-en op

og vi fandt en posi , sota slgde at den fortsabte 2om norC for or:
Snoren gik hen langs Suseaaei]s nucireie bred.d"er til en and_en

snor igerrnem en ar-i,len granbo.,olrni::G (og end:ru enganG:fy for
pokker) til et sted" i nærhed.en af Tejren som vi søgte hen til-;
IIer fik vi en kop te in,len vi gik til køjs.

SønCag morgei:i stod. vj- op kl B.jo (ca) (eo stod_ oB kl Z.3a
ford.i han frØs hæleæhæ ) Erter irrorgennacren s}«rile vi på et lille
opgavelsrb. Hos Bo s}ru.]le man lave et li1le bål og -r'ed. hjærp

af varmen spr&:r6e et 1åg af en ååse. Hurtigste ticl opnåed-e

HavØrnen raecl 4 min. lierfra gik vi vicere til tsYeberi hvor vi
skulle lave en vild-tfætde og fortælle hvilke dyr vi kan fange i
§koven, Ilos oldy:: stod d.er splejsni-n,;er og red:r.ingsrebskast
på progra:::::ret. Delfi-nell rai:tc c.rei'hovec.et ikke mecl z'ed::.ings-

rebr Havørnen ramte l gan§ o;1 §6-[gsten 5 g-iilge, Ved. clen store
f o::i,;a:ttes næste sid.e !
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SIDEN SIDST
Siden sid-ste skrivelse tlJ vaadposterl i:ar d-er været stancler-

strygning og båi.eopi:alingi gaaeophalinp§en foregik hurtigere
oS nere suertefrit encl ventet; Det tog kuri ! icvarter::od.

ventet et par ti:,ier;
D 2a-22 noy var d"er FX-i«lrsus i lehnshgtten. I?a KVS kom

kun Torben oB und.ertegned.e, hvilrcet var en skar:, ria d.et var
et nægtig goc.t kursus. rørilag aften var' .l-er pane lciskussion

' ,- * neri vores højt ære d-.; spe jde::chef John Gi'ev;r,

I'Jiogens ldeCsen fra Skt. Georgsgilclorrie , Agnes Pedersen ( fhv;
d.ivisionsled-er fra r1e blå pigespe jclere) oe den nok så kond.te

Prebea Jensen I(VS. Der blev ,i-is1«rterct livligt on sai-r.arbejd.e

rrellen pige- og d-reiigcspe j,iere ,især ryr noble pigespe jd-ere d-er

Ør.sked-e at blive søspejderc, Vi i.å }iåbe at få nere at vid-c on

d"et !

Sid-ste Week-end. var ,1er tropstur til }IoLløsel,tiølle( Se anclet-

stcd.s i blaCe t) son efter d.eltage rr.e§ lr.eninger var særd-eles

ve llykket ;
RADISERI{E

fri:re til SchrØCer:
Du s3zns nok at Beethoven var stor ,. . . .fu1en hvr. så ned- Eacii, Bartok,
Ber'lioz, Bizet, Brans, Debussy, Iivorak, E']gar, Glinka, Grieg,

E?y$r, IiæonCel og Liszt ullgl l,{a}:le r, irkndelsohn, i(icz.:.rt,IIielsen' Rave 1' *"n"fo3åk"?'F,3*åY3a 
$s;åi'rli"fli"Ti3+u;§fåi:,

TROPSTII.R fortset" "*';;; stykker'. schrØci-er : De var ogsår stcre!
t ov b rrb s kul t- e d e :: h$ååTi r,?$,.§I3't.i§t 

" 
33å.r"' "f;å',u 

" 
{ "år*" $i t'J$u

anceh træ soa slrul-le forceres i arrrgtrng el1er i Covendyr"-no*'

gelgi Efte r c1:rglr'tbet gik vi tilbelge til lejren og spiste

frokost, pakked-e færai6 og kØrte hje';r eftel ea uægtig god- tur
01e 1\-I,
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r tltf t.'r. ( |aa ,aaa Då
EnCr-u eåger"g siåd.er jeg her voå
bord.et oS skriver. Doiins gang er
d.er sket en d.el ting som jog vil
nævne.

For det første er d.er ephallngcn
af tåd.ene som f8r1ø* plamræssigt,
Den 7.møote en d-el folk op:på hav-
nenr hvorefter, nqr. bag:ynd.te at rig-
ge Irosen afrOra cfternidd,agon forå-
gik ophalingen. Ugen efter yar d.et
jOllernes tu-r og d.i.sso hlev.i år
lag-b ti1 højre for opiralorstod.et
iå Brund- ,af at fler Iå forskellige
andre både i våjen.
Ien 29-29. vax Cer tropsweekenrl
til llollØser Vi blev kørt d.erop i
roil og ov'ornatted.e i hytterne son

d.er er d-eroppe. Inellemd-e opgaver
som då fik var ]rla:rdt and-et at vi
skulle \ygge en tovbro over Susåen.

I
"a
a

a

a
a

a

. a a nTt.a. l-\:
a.

11 0

Pl-la.rrsus d-. 2o 21 22.
Påden ovcanævnte d.ato blev d_er

i Dehashybten afholdt et kursus
for al-1e pI_rere i Voråingborg
kommun8.

Folk var fra starten opd"elt i
grupper med. ca. ! menneske:r i
hver.0m lørdagen started.e kurset
son hostod. i at hver gruppe del-
tog ten slags under vi-sning af
en bestem.t art i et vist tirls-
::um hvorefter mao. skifted.e til-
et nyt fag.. ,

Lørd.ag var d.er panelcliskussion
om' samarbejd.et mellem tpe_e klrps-
ne. I parrelet sad. vores tropsf øTer
Prehen, tid.ligere clivisionschef
for pigespe j derne "Peter,' r spej d,er-
chefer:L for d-e gule spejd.ere
John Grevy samt et meilem fra
gj-Iderne.
le nævate personer kom først
med sit indlæg. Derefter .rar
åLskussion me4 besvarelse af
mål.

hver
der
spørg(

/arl;gyy

rQ vå 
ftCI
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SågSe-sÅg-s-L har vi

b,åd op af vandet, og

løse f.i;ger nu godt s

medons oi:roget f,ortse

sat for vej r og vi{rd.

Det 6r herned: slut ned søLivet

for 197o, tnea så' må vi g1æde

os så meget nere til foråret

1971. Men foreløbig glæder

"1§g rnig til juleaften, men

hven 96r ikke det i nin aLder.

0S -,jeg ved ganske beatemt, at
a..Onår det så endelig er blevet -

juleaften, ja så 6Læder jeg nig

ti1 det bliver nytår,saften, r

,tel.ler nåske bare til at det

skal blive frostvejr elLer F

::.

nå,ske endau bedrs snevejr.

Ak ja sålænge vi bare har..

noget at gLæde os tiI, så er

de nørke vinterdøgn skam ikke

længere end de lyse tsonuerdøgn.

Inden vi fonteætter med at g1æ-

de osrmå jeg beklager at vores

Å

Oo o

Y

r oOo r

f,ået vore§

alt det

tuvet væk,

t er ud-

J
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patruljem6der er flyttet til
nandag aften. Det viste eig dee-

værrq, at vores sidste aftab gik

sig en .irrr. De t har desværre

også vist sig at være forkert
at skrive, hvad vi skulle 1ave,

når vi var samlet, så det vil
jeg frentidig afholde nig fI*.
Nu håber jeS ikke at ovenstående

bliver misforstået; thi det har

veeret min mening fra startea af I

at holde denne side reserveret

for patruljens problemer og

ned.Le&mer.

.o0o.ro0oroO.9.

Jeg prøver af bedste evre og i
næsten al min frititl at 1ære,

hvad, jee end.nu aldrig har for-
s,6gt at Iære andre.
rO0O..oO,o..O.o.
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