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VANDPOSEEN
."--.*/#- apr11 19?1.

€Y
KONG VOI,IIIER SØTROP.

tropsrf. vic. Sv. Nlelsen, Fasanvej 15. te1f. |7Aegg

tropsl. 1æ. Preben E. Jensen, Ingemannsvej 9, tlf. 77a562

ta. 01e lynge Andersen, Knud Hjortøsvej 6; tlf,771742
leif Nørskov-laurltsen, Troldherg skov,t1f.785058
Bt Jensen, Ingernannsue j 9, t1f .77o§62

§klbssiden .... r................... landterne-føring.

01e, Ireif og Bo er fra 1. april optaget
§rm ta. De har påtaget sig at til-rettelægge

;;===7*-a\ftst^t, tak tit instruktørerne,fordi spe jdere og

Eeln,inf {re ,...'..,}S71edere har g1æde af jeres kunnen.

01

Qt
cg lede tropsmøder og -ture et stfkkg
tid frem. De har forestået denne

opgave i vinterhalvåret t vE jeg
mener, &t de har klaret dette f) 1 farves sort
på en måde, son spejdere og 1I) I farv. rød., 2 grøn, 3 gul.
Troppen har g1æcl.e df , når jeg Hvad betyder denne lanterne-føring?
k1a-rer det adminlstratlve.og møder udadtil.
Jeg håber, at jeg kan rnedvirke til et fortsat godt medrrbejd,erskab,
og at dette er led.enotlbet I vort sam4rbejde.

På opfordring af SKU. har Th. Guldberg igen
ledet et kursus i førstehjælp, det blev ikke
det store kursus af flere grunde.
Jan, John Sø. rBent, Rene og John deltog fraaos.

-r\\- 

a+ --.Q.i{

rrOPEirO.RY: så er det igen tiden, hvor st. Georgsgildervne
arrangement med det formål at skaffe penge

til et flersidigt område,og også til g1æd.e

eg garrn for byens spejderkorps, hvad vi har
f ølt rent kontant fl-ere gange.

Derfor mød.er vi gerne op lørda,g d. 24. ds.
k1. l-A.7O ved åe 1. Kong Yolmers hytte,
hyor vl inddeles i hold t1l iobbet slutter

Tilmelding ti1 sommertogtet er beg.yndt, men endnu har mange ikke
afleveret den lille sedddl med beslutning om deltagelse og de 50 kr,
og tilmeldingen kan selvfø1ge1ig kun gæ1de for hele den angivne

laver et

- kort efter k1. 17.00.

periode r
pJ.
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Divi-mød.e for TF

Sct Georgsparade kt &9oo ved- PM,

Ind,saml. til loppetorv. Kl 1250 ved.

lViød.e om mi-dsommer€est for Ti' - mØd.et

Sct

- Feo'tqI fqsf-
tte ai4g

IMAJ L-2 !ø Loppetorv i Vord.ingborghallen
3 wa Vandposttrykning
4 ti fropsmøde

7-9 fr-sØ Divisionsturnerång
11 ti Stabsmød.e på havnen kl 19oo
20 to Christi Himmelfartstur

Wr=tyf

KAPtk 06 frf&P-S /UøM
Tirsdag d 1L-5 skulle der være kapermød.e på havnen.kl lgoo

Patruljeførerne kom allerede k} 1815, for at man ku:rne find.e
ud. af, hvem d.er til sommer skal sejle i Hajen - det lykkecles
ikke. På forskellige steder i byen var ophmrgt inclbydelser
til kapermød"et. Meningen var, at man efter en kort i:rd.red.-
ning skulle gå til d"e gules hytte og hold.e en slags trops-
møde samtidig.

Nå, god.morgen. Kl halvotte havde ingen and.re and kend.te
ansigter vist sig, så vi tog op ti1 hytten for at holde vo-
res tropsmød.e. Først flk patruljerne udl-everet et kort hver
samt nogle pe jlinger. ved at tage d.e bogstaver, man passere-
d.e på kortet skulre man kunne clanne ord.et sØspEJrEE. -Bagef-
ter blev d,er vist film. Det var en af de gamle, Tuck havd.e
taget for en halv snes år sid-en. Tilsi_d_st fik Ole, Bo og
und.ertegned-e ud.leveret ce striber, som ansøges om and_etstecis
her i bladet. TA LEIF

, 27-29 to-Sø Pi-risetur ti Fe7ø?

._.1 C-- ]
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rlti l-ærer at hå.ndtere en seJlbåd og et .l

dig prlmitlvt rred strand og 1 skovo
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SCT. GEORC.-dae. ( Sct. Jørgen) Zl. apri1.

Myter om drager og dragedræbere flndes i de 8a,m1e hedenske

Kri-sten*aommen omformede dlsse
om hell1ge mænd e1ler kvinder,

ti1*1_egelciqI

der besejrer dragenr oB derigen-

sa.gn.

\

\§v,Ælhelrsnod. (*v-Tn--" q E_fr q_Q_I*,
Den fornemmeste p1arls lndtog Set. Ceorg-uUEst?iatl Eånnxfi-G sTa;il

me fra Kpppa,dokien 1 lilleaslen, hvor ha:r var kriger af fornem
herkomst. I en ung alder npnåede han de høje gradsbetegnelser in-
den far hæren, men unrler Dlokletians kristenfor§ølgelse blev han

for kristendommen, hvorfor han i året 3O3 niltte lide c1øden for sin
tra i Nikomedia.
0m hans dragedrab står der l den gytdmøxkøg "Gy1d.ne legenderf fra
det ;-1. århundred,e, at han i Syrien besejrede en draqe, der brand-
skattede landet ag krævede mennesker som offer.
Ved denne dåd frelste han den skønne prinsesse Kleodolinde, der

ved lodtræknelng var bestemt til at overqives i dragens vold.
På rlette vandt Sct. Georg sln store berømmelse som kristen kriger-
helt og ophøjet til helgen af både katolikker og muhamedanere,

^g i sær11g grad til rytterlets helgen.
Adskillige riger har ligeledes kåret ham til deres skytshelflerr
således England i 1222r ng så sent som 1918 d. 23 avrtl- kæmpede

engelske soldater under feltråbet: Sct. Georg for Englan<l.

Dfln nærrnte aprilsdag står i forbindelse med , at han også va.r vå,rens

helgenl desuden overtog han i micidelalderen rollen som beskytter
mod eller bekæmper n.f eoådåmier, hvorfor hans navn blev anven<lt

til hospitaler, der optog spedz.lske eller syee med andre epådåmi--

ske sygdomme.

I de fleste byer her i landet fanrltes således Sct. Jørgensgårde

til dette Brug, hvllket også var oprettet her 1 Vordingborg.

Af internatlenale hensyn har spejderne valgt at bruge navnet Sct.

Georg fremfor det danske Sct. Jørgen på clenne dagråhvor man sam-

les for igen at afgive 1øftet ol0r a.t man vil g,øTe sit bedste for
a-t forstå og efterleve speiderloven og -løftet, som spejdersam-

været hviler På.
At efterleve dannelsesidealerne kan ingen til fuldkommenhedl men

lever d.u med 1 ciin tid på gorlt og onrlt og taser (et rimelist)
hensyn ti1 dine medmennesker: €r du kommet et godt stykke af vejen

som begrebet set. Georgr spe jrLerlov og -Iøfte peger på. IYKKE TIL,.
pJ.



S-E T HØRT Oq S K E T"

Marts mdr. har tilsyneladende taget mere tid på lerler- end ,oå.

spejderplanet, idet jeg ha.r deltaget i en del møtler.uden for trop,
ons. d. 7. var rler føreraften 1 Næstved. der har en ny hytte,der
er højt og smukt pJ-sceret på åsen Mogenstrup i Næstved.
Busser bød Ledere fra Næstved og Vordlngborg velkommen, hvorefter
Sale la$de op til emnet samarbejde og gruppedynamik, der efter
kort introduktion blev overgivet til praktiske opqaver i grupper.
Efter den fornødne tid til løsningen blev grunpeatlfærden kommen-
teret. Aftenen sluttede med et traktement, hvormed vi h.yggede os

en stuncl,

tirs. A. g.var koio
på ha:rs prrlvs,te bopæ1. Den nye kolonnerådsformand var også t1l
stede - Mogens lViadsen.

Efter en kort velkomst hvori også spørgsmåletrhvad ska] kolonnen
foeetage slg, blev stillet, kom der gang i drØfte1sen, som snart
medførtelen repetion ar kolonnens historie.
Den nye ledelse gjord"e det helt klart, &t man ønskede ikke 5.t være

til besvær for troppene og deres ledere,
lederne urltrykte ønske om at få kolonneløbene fortsat, llgesom 1øb

frr ulve bl-ev d.iskuteret.
Der blev endvidere talt ^m mange anrlre ting vedrørende s,gejder-
arbejrlet, som også vecl kaffebordet Bav anleclnlng for flere me--

nlngstilkenrlegivel-ser. Vi besluttede at møc1es iqen d. a7.9., hvor
løbsd2to kunne fastlægges t henhold til arrangementsmuligheder.

@forSvendGøngedirrig]gn.Vord-ingborgvarpænt
repræsenteret.
Aftenen var især f or nye rådsmedlenmer og ler1ere,
Efter velkomst ved divir.formand.en talte Haos Sandpger om korpsets
ledertaæning. Man havde f.eks. et4bleret grundkursus af 2l tlmers
vaflghedr oB der pegedes på. korpsets vldereqående kursus for
uddannelse bl. d. som instruktører
Det 3, punkt var Bussers re<iegørelse fcr jamboretten, hvorom kan

læses an<j.etsteds i Vandposten. rlnclvidere bad han om at få de siri-
ste våbenskjold ti-1 Deir.nshytten. Jeg har henvendt mlg ti1 nogle
mennesker med tilkn.ytning ti1 tropnen om urlkast til €rr sådo[.
Det 4. punkt var spejrlerbevægelsen omtalt vecl Sven Ranvig. Han

nævnte, et en vis portion spænding, fs,reooment, noget usj-kkert
sts.dig var rioget der tiltrak drenge og som sel-vfølgeIie merlvirkede



tiI /i de unges karakterd.annelse.
Han kom også ind på omtalen af patruljes.ystemets a.fskaffelse, men

det troede han lkke rigtrlgt på b1.a. fordi patrulie og gruppesy-
stemet lignede hinanden en hel cle1. Derimod vil hans udtalelse
om skorrmandsheiken næppe blåve godtaget a,8 mange, ldet han sagrle,

at enhver kunne gå 50 km og lave sin madr men rlet vlstigste varr
a.t man havde mu11gher1 for at være sig selv alene..

tors. havde SKU et velbesøgt ruødc---=-d.18.
Vi starterle med st drøfter o0 der var nogen brug for SKU., og det

undrer vel ingen, dt man vq,r enlge olrr at vi som ledere ikke blev
ska.det af et samarbejde, hvorfor der ver grundlag for at fortsætte.
Niels Boye blev genvalgt som formand trorls hans afgåen ssm f5rePrEE&

aktiv tropsleder. Alle føl-te, a,t de var 1 ticinødr o8 da han ha.vde

klaret jobbet tllfredsstillende og nu fik bedre tld,var det berlstr

at han påtog sig jobbet en peri-ode ti1.
En vldereførelse af kurset for pl. fra sirlste år vi1 blive forsøgt
tit efteråret,med pa. Grunrlkursus for de mindste spejtlere og de

ældste ulve blev drøftet.
Seniorarbejrlet på fællesbasis var lkke kommet i gane i 4.r. Yed det

orienterende møde var der mødt 4 personer, og ingen seni-ore havrle

taget noget initiativ, så i henholtl ti1 tidsånden er det ve1 rig-
tlgt at undgå aktivitet fra anden side?
Vi aftalte mirlsommerfest d. L5.6., Ra11ey d.18.el1. 19.9. samt andet.

25. Sct. G ldernes sDe nvlte SKU. tiI
et kontaktmøde hos tr\rgl, Gammelgård.

Efter at kaffe og brød var serveret og en kort velkomst fremsat

forthlte skatmester Bente Børre om gildebevægelsen i Danm.ark.

Spejderlaugets lec1er Bøtte berettede om gilderne i Vordlngborg,

og 2.g1ldes formand Alfre«l Jensen beskæStigede sig merl fritlclslo-
lovens indflydelse bl.a. på lederproblemet og omtalter at flere
af ø-lejrenes l-edere i flere tilfæ}de var srejdere ell. tidl. §pei.
Niel-s Boye omtalte tld.sænclringerne og problemer hertil i speider-
og mennesketilværelse .

De tre sirlste indlæg gav selvfø1ge1ig lejlighed tll mangesitlig

drøftelse, som mund.ede ud ir 21t man fra g1]derne anså. det som et

af dlsses vigtige opgave at støtte speidera.rbe jciet, hvor det var

mul1gt.
Økseløbet blev drøftet. Resultatet heraf blev en forespørgelse

ti1 troppene om deling i store og små., samt nat e11. de.gløb.

Dette var i en kort og skematisk form lidt om mødevirksomhecl, §om

det har været glædeligt at deltage 1, men for meqet af det gocle'
pJ.
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Der er ikke sket så forfærdelig meget blandt jungmænd.ene i
den sid.ste tid..Deb er faktisk omkring et år sid.en d-e ugentli-
ge nød.er hold-t op.ldævnes skal d-et Cograt Bo, 01e og und,erteg-
ned.e har ind"send-t l-ed-ere;'klæri-ng dvs ansøgt om at blive trops-
assistenter.

Irosen - æh - lLosen.. o' €ndr'Lu er '',ri ikke kommet så langtrmen
vejret har jo også være{ så d-årligt - og d-er har været så me-
get at lave i skolen. Nå, der er d.a olevet fremskaffet en ny
mast til skivet.Min faCer har end-d-a selv fældet og afbarket d.en.

Den gamlevar et ideelt steC for larverrmid.er og ed"d.erkopperl
derim.od- så d-et ret faretruend-e ud-rnår alle forsejlene blev sat.

+4

*4§*

::-=-,'æ:5*--z-

Ifltilchhausen on en af hans sø-

,oI Aaret 1776 lndskibede jeg mig i Portsmouth påa et engelsk
Krigsskib af første Kl-asse mea hund.rede Kanoner oS fjorten hr-rnd-
rede Mand. for at afgaa til llorC Amerika.Jeg kuld.e nok fortælle
forskellige af mine 0plevelser i England-rmen d-et gemmer jeg til
en and.en Bang.HvaC SØre jsen angaarrhænd-tes intet mærkeligt ,førvi var omtrent tre hundre d.e Mil fra St. Lar,vrenceflod.e.r:r"Her stød.-
te Skibet meo forbavsend-e VoldsomheC mod nogetrsom vi an$"og for
en Klippe.Da vi kastede Lod-clet uiLrkund-e vi alligevel ikke finCe
bund. påa fem hundred-e Favne.Endnu mre ubegribeligt varrat vi mis-
ted-e BorotrBovspryd,et gik mild.t overralle iVlasterne splintrecles fra
øverst ti1 ned-erbt.En sølle cljævel,som just var i f'ærd- mecl at re-
be §torsejletrfløj tre i\,iil bort fra Skibet.Illen han slap dog d.er€
fra med l,ivetrid.et han paa sr-n luftrejse greb fat i halen paa en
Vildgaas.

Vi var endrru alle i en Tilstand af Forbavselse og Forvirring,
d.a alt plud.selig opklared.es ved- tilsynekomsteii af en stor Hval.
Uhyret var saa gnavent over,at vi havd-e forstyrret d-etrat det tog
Pligtankeret iirellem ffiætrd"erne og pilede afstel m€d- vort §kib med e
en f.art af ti Mil i fri-i:rerr.

[il alt ileld brast Ankertovetrsaa Hva]en slap fri,men vi mis-
ted.e vort Anker.Da vi et halvt åar senere kom forbi samrne §ted.
saa vi atter 1{val-enrd-er uden Overd.rivel-se var en halv Mil 1ang.
Den viste sig at være d.ød-rsaa vi skar Hoveclet af den og fand-t ik-
ke blot vort Ankerrnen ogsaa fyrre Favne Kætting gemt i en hul
tand. i- venstre sid.e.
_ Uqn stop! Jeg havde nær glemt,at §kibet r.mder Bugseringen hav-
de fået en f-,æk_og Vand.et fossede iird..Jeg var den Førsterd.er op-
d.agede d.et en tr'od. store l{.ul:Jeg fik d.a den Id-erat stoppe Hullet
med d-en mest kødfu1d.e Oel af mit Iegeme.Dette vil ikke-forbavse
Demrnaar jeg fortæller ,åt jeg baaCe pa,r fæd.rene og mød.rene Sid.e

nu en bere-try:-ng af,.:#'.ry

ned,gtammer fra Holland-.
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Juhul Så skal vi snart uå at sejle

igen.Efter åer lange og rol6e vinter

er vi end.ellg nået til tiispunkbet

hvor vi skal til at sætte båd.ene

L vaniet.Dcr er j- påtkeferien

blevet gjort et kæ;Pe arbejde for

nattur.

* 
-'r'

at gøte båd.ene klar til- sø-sætningenGæ'--fu

p -r#

rHr

For et stykke tiå nliergik vl sarruten roå HavØrneu. en r.attur sorr

strakte nlg rver cirka 2o klloneter . Buren fulgte næeten sam!.e

rute Bom ien d"er btev hrufc veå kolonneløhet.Alle genr,emførte

mel glans turen akønt d.et ikke var lige let at færdee i terrer:et

på grrrnd- af sne og sjap. Undertreie giorÅe vl et opholå ved. Pal-uåa:rs

plarteskole hvor vlsplste vores rnedbragte mad soru unCer turens

førete stykke var
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Nu er vi komrnet tll den tid-, hvor vi skal til at gøre båd-e

istand.i'Vores ind-enbord.sgrej er næsten færd.igt og vi er god.t

i gang med. at skrabe indvend.igt og ud.vend-igt på båc1eni ,fug har
netop hØyt at d.e nye sejl først komms3 i sid.ste halvd"el af liiaj
måned., så vi må klare os med. d.e gamle klud.e lid.t endnu hvilket
ilcke er sær1igt opmuntrend.e

Og en lille vits:
Eleven : Jeg synes mligt talt ikkerat jeg fortjenerrat De

giver mig Oi for d-en stil!.
lcereren : Det synes jeg bestent heller ikke, men clet er d.es-

.i" .:T:::.1::.}i:::l:.T?::*:::l:r.5?1.91:: t 
. .. .. . . . . . . . . .. . r . .'j

Jeg har d.esværre været så letsindåg at gøre min knallert i
stand., så d.er nu ikke vil blive lavet ret meget på patrulie-

,..hestl
-Iet vil jeg d.a meget Berne prØ\te 1>år men d.et blir nok lid.t

dyrt !

-Det gør ikke noget, han har allered"e vund.et fire 1øb på trav-
banen!

++ ++ *+* ; + : ++++++++++++++++++ +++++++++ +f +I+**I*i*i*++++++++ +++++

Ilvord-an går d.et med

KoNTll[-turneringen? I

.. o ..nå ikke !

Ole N-L

0r{r'J/-g
SØHESIEN
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I den foregående måned har der været tropsmøde, det er jo

sædvanli::t. Vi var denne gang på et Løb, hvor delfinen star-
tede først - vi fem minutter efter med Hans J6rgen som ekstra
mand". Vi skulle Løbe ned til PM - derefter over på 0ringe.
På vejen derud overhalede vi delfinen og tog posterne som

hævn for Tærø.

Jeg skal også lige referere et stabsm6de, hvor man b1. andet
udsatte kapermødet - og tropsweekenden blev byttet om med en

patruljetur. Patruljerne skulle selv 1ægge ruterne; men der
var nogl-e dovne pat,ryLietørere (allesammen-tilfældigvis også

mig selv).
blen nu tilbage til det andet, der er sket. Da denne udgave af
vandposten er forsinket, er der jo noget mere at skrive om;

men det'ri1 jeg ikke, for der skal jo også være noget ti1
næste gang. f stedet vit jeS prøve på at skrive en vittighed:
To kannibaler siddder i en høstak og spiser. Den ene spørger,

"smager maden d.ig"? Den anden svarer ja, hvorpå den første
sådan ligegyldigt siger- "den er lavet af din kone". HA i{A HA!

Med hilsen JÅN
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