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" ii

::::T?::::::?:.1 ..'.'.?:::Y, _-- -*i.,-,! -§, ,åi;i}.q".;i' 
r,**-"*-,\il,

i',1 { 
* i{-.,,o ;§i' \r\'=,"_r" ,',,Forslag til rute for 't, !

sq**ertost: r-iå,'li,d*. :{i \*. \ --q{J 
't \k i f,r,,/ 

E rr- j *r\- ,-\ r* , i

med beretning og valg som det samlende, ]rvor kaffebordet va"r rlet
givtige som samlingsmoment.
1. Kong Volmer havde fremsenCt ønske on o-nhævelse af kolonnen; oS

kort refere::et var begrundelsen c1en, at det gode samarbejcle 1 Vor-
dingbo::g på forskelllge områder ville være hind::end,e for egentliqe
opga-ver ell-er nødvenclig initiativ fra kolonnens side. Det er: ikke
første gang lignende s.ynspunkter er fremført f::a lederes slde, men
rrBusserrr har en bredere opfgtteise for kolonnen, ldet rlen har værc1i
for dlvisj-onen. livorfor kolonnechef blev valgt: Kaj Døssing, kolon-
nerf .:Mogens Madsen, Ørs1ev. Vel møcLt I har vor positive inr1st111tng.
Anders 8111e har skiftet tl. jørgan siges tqlt for det nulige saJnar-
bejderog Peter Svendsen bydes igen velkomnen i srspejder2rbejciet,
hvor jeg håber, at Anders Bille ci Kon-" Volmer Sø må få. lejli-ehed
til at mødes henholdsvis på so r.l r lrnd i de; konmende å.r.

Skude, som i:,fgik ef ter eget rnske , bierr ta"kl.:t .'f i'ed 'r Busser'f .

i,'a.strlav::sf esten ,olt vel overstået,
j eq i:::i nger troppens tak t1l cle men.-

ncsker, rler nå en eller anden måc1e
.rJ:-:=-- her med-ri-rket til det økonomlske

som festlige resultat. -5000 kr net.
lodsed-'rr:1sa.l;r::t ga\, laCO kr brutto.
B.esultat f or inrlsats : De. 1281 , SØ.

900, Ha. l,0B kr", cg dette skønt fle--
re i slutspurtens L4 de. 1å. syg.e.

Der skal mange penge til i søsrle jderarbe jcletr c€ o''rennærmte beløb
bruges ved den alminrielige ved,ligeholdelse samt rep:rraticner. I hr
ønsker vi endviclere at få to nye sej1, hvorfor tropsrå.ciet henvendte
sig t11 Sct. Georgsgildet.og barl om 2000 kr, ØI\TSKE'I opfyicit, STOR. tak.
1. hjælps kursus er i gang. ledera Guld6erg, manda.E. ni
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23, fr.

ma. Vandpost
ti r Tropsmød-e

f ørermøde rNæstved
lø. Pat:rurje.weekend.
ti. Fil.n i Snekken
ti, Reklanrationer over bå-d,ene;Ff hos
IIur. [apern]øo_e

Lø. Tropsweekend

Yandpost
Tropsmød"e
.,-. §Ji"a KE ; bådklargøring,påasl,-ekurser
Stabsrnød_e
-!D {,3.r}Ue rne J s nl-:}u
Søndaasl;ur
Se jlads og ro.ailg li..e s oin jl-t g. tirs,i_age ,hv or inte t -::Le t r.l.r y rl e s

llorlrøde ii _: r,-;lvisionstuz.r:e :-i_rig
Sct . Ge orgsoaracie k{ir n€, fuli:rre,

.faste

Å\

,fi'

Freben fgoo

v. Limfjorden7/9.
11,

lna. Vandpost
ti . Trp oe snøcl ( ? )
fr. Div is ionsturne ring, SØspe cial
ti, §tabsmøde

L-.Z-U o LrU.

27/7?, to.
Kristi Hii-r.r,,le 1fart: §o j lad_s
Plnsetur

JUNI 5/6, La. Dehnshytben,isbandsættelse v.
'/ . It]å. Vand.post

f orælclre og
spe j de re

0BS : ,,f r. " betyCer hverlien fru eller frøken.men
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åDLI lfirri'IDeR, sKØ]{I\rE I\{ØER, hjulpet -r o,*iG1"ffi""
+------It^^_r^ j_- - ---v-+Ov,fremtryllede igen i år på nirakuløs vis et antag,.tigt af vorårliilge fastelavnsfest-Pengefedtet er brever vasl.;e-b a.L, hassere-rens fingrerog datamachina hur,rana (?) er n:'Let frem tilratoverskudcet må blive lidt stø*e end. sidste år.I{e}t i cietaljerkan vi ri:kke gårca vi ikl,e har: overblili over alre udgifterne,

ivien fi-retusind.e et hu,rd:rere og o,bteog firs korn:la ic og harv_tred's brenke kroner trillece søniag e fternicd,ag og aftc' overdiskene på Ølet,ret - mesr,-encels ihærdige salgsarbejd.e med-lodsodle rne incbragte 2. 856 rz, kr, saleies at bi.r-rttclnctægten
nåe,fe cp på goclt s;rutuslncle kro::rer,

Der løber jc e' del u-d.giftcr" p.-,, ,ne.L.r overskuild_et rnå blivepå noget over fem et haivt tusi^d. - vel omkring 5.800 kr.
lrodsedlerne gav c&, 4o0 ]<r ninclr.e encr sicistc å:rr -roiebolaen og_så noge'i; mindre rmen nyskab.:rscn ,,Rafietclbet samt cn ge.ralcrig
idclsats i konciitoriet cpv€jeoe .tcg cieite .

\fi skal være i,reget glatie lcr: ::esulitar;e i;rog rlen p;læcie vil
kassererens gustne overlæg ikke spolere veo dt opregne a1t
d.etrpengene skat oruges tii,
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s0I,flltERTOgT 1971.

Svenii Gønqe llividion :-946-:li-.
Troppen ar:rangerer lgen et somnerto;it,
hvor alle trnppens rnedremrner får lejli;her1 ti] at se n,:rnere på.

øerne i Smålandsfarv:.ndet, hvorefter sejlsds og 1',;ndgang i beclste
vender-stil foregår langs Lolla,nds og Falsters siran,le samt havne-
byer, som på grunc af velforbered.te borgere og mJ/ndigherier gØl:

vender=viklngeadfærden fredelig, hvor handel og krrte bekendtskaber
giver muligheci for et minderigt togt.
tir1. LØ. d. 24 jul1 9,00 klar t:-1 afsejling - vest over.

fr. d. 5 au9.15,00 KIAR til stor mo,C.tagelse fra foræLd,re/famllie
pris. ialt 200 kr.( sejlarisen 100 og Gønge- jå'mboretten 100 kr. )

betaling. 50 kr. hver: d. 1. i mdr. april, maj, juni og ju.li.
Program: 211 juli se jlar1s i tti.of a i.ovenst. evt. Palster rundt.

Lø. 3a. ank. Dehnshytten fra k1 i-4. - pl. og, førerkomsammen.
sØ. 1. Gøngejamboretten åbner (midt på, efte::r:ic1da.€en)^Ignæå-

Er ve jreuderne i ,Jet rette sindelag, er rle': meninqen,

ma.,..;:i::il1ff;:;"::'::;-#:i1æurnsskindet 
rra vo' t' D'hv'

ti. 3. primi r sp€ jciersport, 'r::onsvis 1e jr:b31 .

oil; 4. u,lflugtsdrg: vor,lingbor,q o,t lr'lnns kl:lnt
to. 5. Good-turn, spejcer--rodeo iqsi for besegende publikum
fr, 6. lejren brydes, k}. 11 afslutning.

Endelig tilmelding: I. rp::i1

Iroppens tid,ligere inedlemmer har nu1lEhed for at deltage i den ud-
strækning pladshens..yn tillader det.
Tropsrådsforman,ien har sendt en indbydelse til vort skotske bekendt-
skabrfor to persuner til deltagelse i ovenstående, evt. anr1. mulighed.

Troppen har påtaget sig .7s11ssk:.-,b for en u,lenlendsk patrulje unrler
vor sejlende }:ejk, hvis de har Cen fornødne tilladelse. Eer vi1
også blive en 1iående onå.ve under lejropholrlet. l{anse uClænd. tilk.
ild.enlandske gæster vil være priva.t indl;v. ea'-. 1 dager oA vandrende
hejkture rnecl vær:tstronpen til Del:.nshytten,starLer to. d. 29,- de gule.

Vore muligherler for tilstrækkelig meCplacls, os hvad der el-lers kan
være at nævne, tages cier højCe for , nåt tiden er nærmere e11.
enclelige tilsagn foreligger' Je6r har: indhentet tilradelse hos
Anclers Bi11e orn lån af bårl, liqesom c1e ha.r vist interesse for at
rrære samrnen rnerl osr hvis forskelli.se hensyn ikrre er i vejen
Ja - der er mulighed for et togt, d':r har noget for alle. pj.
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Så er vi her igen far at skrlve et Vi er nu aået til- d.en tid. hvsr
par linier fm sid.ste nåncr1e højd.c- vi igen skal til at gøre båd,ene

punHer og begiventred-e:r . lstancl til somrnereng strabad.ser.

ra?!-. IL lødsed"delealget son vi Eævr.- Vi ka':: sikkert hurtigt l:li-ve enige

te eldsie gang oB som .,ar nået d.et om at det ville være ti-l stor gavn

udemærkcd_e tal af loo stykker er om vi havd-e en rresenaieg ti} hver

på grund af patruljemed]emrnernes båd'" nn sådar: ville for d-et første
stråtend-e ind.sats entt med ll54 soll bevare håd'ene neget læmgere og d-et

-';lie spare os for meget arbejd.eer blevet solgt oYer det meste af v!

byen. on foråret ved håCklargårin*enr

Fastelavnsfesten som igen i år Malingen vllle være meget rettere
blev afhold_t på hotel Færgegårcen at have mec at gøre c1a clen lkke

forløb igen i år udemærket. Xer ville hlive odelagt af vind' og

var 1 år lavet cn ny bod- son in- vejr.Det kæmpemæssige sribearbejd-e

teressere<i.e folk mcget. Det gik ud- sou' folk hader: kunne d-erfor for-
på at folk eku1le s1å et bestemt mi;rd"skes letydeliBt: og klargørin-
antal 'røjne,, ind.enfor tre kast, gen afl,låc1ene lrue:.e derfor klares

Den store interesse som puhllkum på d'en halve tid'
rriste overfor d-cnnc nyanekaffels; Der: vil iår va:re et nyt problern

kan nåskc tyd.e på at nogle af d.e i let Haien ikke eksisterer og at

a:rdre bod-er trænger tir at nlive d-er de::for ikke er nogen til at

aftøst af nye og spænd.ende tlng. *?re båd'en isiiaJrd" Dette vil åog

Dette kan fork jo tænke over til sikkert i'Jive klaret ved- hjæ1p af
pæste fastelayasfest. *pejcerne 06 Yores særcleles raske

Gnr-nd-en ti1 at vores fest sår så jungnændo 

-

hoid-e1se.Af d-en gru-no vii Detfinen /T;\"t*---: * -.--' J \

;; ; ";...;;" ;. 
" 
;.;; ; 

-#: 
J. io*",, X, #+' -*"'r -":1=s=

,/ vl \af gaver og u::d.er hele festens u.f-,/{'i
uI1 6l'ultll VII -L,/tiIIIJ-tur_L o 

H "

fifT.l;:::,'i :#il-:;T:f;.il:.. 
-$Åtr,rT,e 

t r e*E 4 E, vr?y-

goclt er jo i høj grad. fordl for- \
ældrene gør en så stor indsats 't'lu\ ---r)

r/:i\,
Med" søs1lej clerhilsen §orben.
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vi skal til at ordne

så der kan ko nime mange
Ja så er

både. Nu
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vi nåe t

tråber vi
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ma-trTr- måned, h'ror

få et kaPerrn6de,

de skal slid e ) .
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I foregå.ende måned har jc været fastulavnsfesi oll d'et gav

ve1 forhåbcntlrg slanter, gysse, cass, mone.'y', s',,akater, bobs,

altsåpenge.Lodseccelsai,-c:forprrtruljemec.lemrnerneserså1edes

ud: llenrik ca. )5 (h:Ln var syg)' Allan ca' j5 ' John ca' 7a og

.jegselv:Iz5.idendetharhelferikkeværebtetatsælgeiår.

r:e,1;.i{!i at slibe af på incenbordsgrejetJohn og Jeg er

Med sØsPejderhilsen
JAN


