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v. Haderslev fjord.
Seniorer fra de fire spejdg:Jrorps inviteres samt

interesserede civile. Åbent 1.-rO. juli.
Beskæftigelsesmulighed: A1t hvad der
lugter af vand, skibe og tjære.Sejlaris
n. bl.a.tre viklngeskibe, sospejderbåciej
sejlskib . endv. reparatlon $. ornamenti

Prls trr.dag , 
1". /

ni-"i

leder: Sven-Erlk Ravn, Sjæl1andsgade6, 7000 Freclericia.
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DU MEIDI DIG T]L
SONIII1ERTOGTET?

ma j 19'r.t.
,r*By-*

Hvad betyder ovenstående 1ant,før" ?

I lngen bemærkning.
II larv 1 rød., 2 AUlr 7 grønr, 

,
42e I +++++++++++++++++++++++ 't)/ovatv 17 5"-':

Yores deltagelse I KONTIKI blev
ikke den store anstrengelse, mel-

nogle af turene blev gennemfcl:rt 
,o,1

patruljebasis. Den ene uatru-l je n8l.
det ve1 ikke, fordi et pa.,-medlein

holdt ferle, mens de andre arbe;-
dede med båden, Tilrettelaåt tur
og et velfortjent pusterum med bå.c1er:.

blev ændret ved kraftig arqumenta*
tion af hjemvendt.
Merlbestemmelse er igen anvendt æfi/med
en ensldig og snæver betraqtnings.-

KONG VOIJMER SØTROP.

tropsrådsf. vic, Sv. Nielsen, Fasanvej 15, t1f. 770899
tropsl. 1æ. Preben E, Jensen, Ingemannsvej 9, tIf. 770162

ta. 01e l,ynge Andersen, Knud Hjortøsvej 6, t1f . 77L742
lelf Nørskov-Lauritsen, Troldbjerg skov, " 785068
Bo Jensen, Ingemannsvej 9, 't 770162

landterneføring.

Bådene er nu kommet i deres rette
element efter et godt og for-
nuftigt tilrettelagt arbejde.
Vejret i påsken var med osr noget
gråt i begynd.elsen, men det gav

tid til d.et gode forarbejde.
01e og forben har forestået
reparationer på deres både,
hvllket de har klaret så godt,
at and"re synes, det er flnt.

i
k nå lkke - se martsog april-rr".,li

år-<---s+-. --......_-_.--* -'

Divisionsturneringen er lige
foran os, den skal foregå i
Marlenlystskoven, ohvor 1e jren
skal ligge lidt sydøst for god-

opfattelse. e11er -evne.

set uLd til strandstlen.
Man bor i blvuak.- God dyst.
Vi er igen ved at have
men de mangler a.t tage
ling udsættes. Yi har

deres fartøjsførerprøve, hvorfor enrlelig db

nu 4x2= I ledige pladser i vore både, så rna:.:

Ir.

forstår, a-t vi gerne ser nye dren§e indmeld"t i troppen. DJ
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MJ ø-9 to Divisionsturnering ved- i\flaqienlyst.

11 ti Stabsmøde på havnen kI 19""
20 to Chr. Hi.melfartstur på håvrlet kl looo

27-29 to Pj:rsetur til- Fe jø
.rUNr5-o Lø rstand.sætielse af Dehnshytten v. 
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os for-
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26-4/7
2B-2/7

rotLro
24-3t
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Vand.post
Tropstur til Dehnshytten
Valcr.ernarsdag - mid-somnerfe st.
Vild.marksprimi .
,,Kont ikirr land-spatrul j e tur"ne ring
Søprimi. -Soå,rrertogt æffi
Ankomst til Dehnskybten.

Afslutni-ng af jamboretten.
Sø-le d.e rkursus .

Yl€h,/
vandposten har interviewet forskerlige personer om cre_res forhold til spe jd_eri 

3

- Simon-_spi-es, naffie ,roffiinoeEret spe jc.er?
- Ne j , Vor llc rrc oevare s .
- Ah., hvorfor det ?

fu?,_§li ikke ford-rage havregrØd - det sætter sig såda.n

Cle o , har c1e være t spe j oe r ?Ja, mon ikke. De stcuhå bare le, qår,Gorm og så i:iig togpå tur i de, skønne eang -her pa rvrois . tiø-nø hø-hø.- 1{å, ,,å, Ørt hvord-an sår'oe pa-f"å*tlå.r. fo; .iu]åu*ru ?- Når bare ,*^g" {lst}B tosiilve årru"urrn"r, så skat Er_hard nok kr-are oei rieåtid. uø-iø."øiiiar.a'- År;*;; go,no}<! Hø-hø hø-hø*hø.

Xå.r:+å*:å: crauffii-ru;ffi cret ffire spørssmfrl, hvor.cå
Ja jeg var altså tr'DF'er. Men kors i nakken nogen bør_gerlige_fasci-ster. Nu for etcsempål*sioste for,år _ hovd.et mind.er mig om : har å"-fåut-"fruii" TO,u. Synes d_uikke,den er helt enormt g9:?.fee";itåefv helt vild medd.en. Der få,r kongehuset efferi-I..t- undslly]d juq afbiyd-er' nen d-et vår artså spe jd.eri, V1skulle srrakkc. Er crer no*en rreniia-'i spe Jo.e ri_, trorDe?

- Nej. de,t *å man d,a iki<e håbe. Det i:rd.okLrinc.ir€r snåstakkels megrgsker og forhind.rer err--åparag-;r;" i-""*tsocialistisk ainc.. Se nu ,,Marts ZOi,. iler ser: man ..: " Lg tFHer lagde vi røTet på.



Tlrsdag d- 20-4. IJen skulle i:åv'e
7t d:-gtY / tv§€.

ble;v hisset o_pr rtens Tor-

.€

men d-a Søesten og l{aien var rebsattes det altså et par d.age .Kort føy d-et l:ele skulie ska
bl-ev §øtre.iu, sat i vandetl"'
De fik derefter sat masten op
- uden afstivning. Så blev
fol-kene stribet op på plaCsen
og p - uids§ld. Pre ben hol_Ct
en tale. _Dernæst vendte atle
næsen moci bådene, hvor stand.erne
ben b1æste i piben.

Fredag d 23.
^o§a gaK vl_ r

Vi- mødtes
samlet trcp

SCT G§CIffC§Ffftr#»{
på havnen i et ræjsoiiit biirdeve.tr.
ud ti1 WasarC- .?Bgdei?Cieren pfr i,ta-rienlyst. Dog var" d-eu. et parkæltrlnger, som meget å plo_pos skulle i biografen og se

,rBorte ned" blæsier.'r. irrå, vi
kom derud- cg fi}< lavet Oåf , og
Preben læste Sct Geo::gsbuaåta5ebet op, hvorefte r aliå _ ,unc1_ -
tagen kTltrfugerne fik for.ny_et spejderlØftet. tsagcitcr åg
vl_ på plad.scn, hvor iJivisiorLs_turneringen afholcle s .

&,.§ pprrcKv,
!,ørd-ag den 24 blev der afhold_t j:r,lsamling tir loppetorve-b.spejd.erne blev.i:id.d.elt i Z hold 6 Z-s,-som med chaufføre;rblev kørt ud til områd.enre, yderdistritnte" ,å, bi:;. rund__
Py, Ørslev og vintersbøtrre. §9* rege 1-navae nvert i:old. enlastbil og en varevggn. Der blev iåÅrut"" ia"riå-*oiuu ra_gelse sarnri.en, som blev kørt ned til rråir.rr.,.å-pa"tråIr"*n"_ken for at sorteres.
Lørdag-sØndag d. l-2 foregik seI-ve loppetorvet i Vord.ingSorghallen.
Der var stuvende fuldt åf menne-sker, §om krrnne forfriske sig ved.is, pØlser ag ø1 & soclevand.. Af detusind"er af mærkelige kan nævnesgI klaver, et billairi.bord og en herli1ig gammel DKW-motorcykef tff lOO0kr. Den blev solgt alierede den fØr_ste dag.

I,EIF



SE[- HØRT os SKET.
Sommertogt; Vi har ved Holger optaget kontakt til vor gæstetro,o fra

Hollanri - nærmere bestemt en søtrop fra Amsterdam.
Der sku}le ankomme B medL.(l på 15, 1 på.15 rl3,Zl,Z+ og49 år)
Holger har endvldere modtaget en opfordring ti1 at med-
vi-rke for søaktlviteter unoer Jamboretten i samarbejde
med a.ktivitetsledelsen ( garrie ) . fnteresserede kan hen-
vende sie til Holrer.

Dlv1.: Skovmandsturneringen indgår ikke i år i beregningen for trop-
penes incibyrrles pladserlng.

CZALJ..t.

vst<u.

\

,rå -r-u-Vnf) Jeg mener at tirrde sige , zt ungrlomsleder:e selvfølEelig er i-n-
1. .ld§ 't- teresseret i at medvirke for opga.rer af clenne art, men det er-''.- U,'\.."

er

j.

korpsmønstrlng: Kon.g Volmer sø 14 spe jde::or 5 ass., 4ju., lJe.
Efter troppenes markerinq af Sct. Georgs d::g samleries lederae
i FDF''hytte tilet traktement og fornøjeligt samvær med e4. 25de1t.
Vcd samme lejlighed blev der forespurqt,om man fra SKII, skulle
t1lrette1æg'.re eih samlet ppip:g el1er indsats veclrørende Jagten
på strandsvinene , sonl c1e d:-rnske børne- og ungrlomskorps
deltager i i anlednin;s af Det europ:':iske naturfredningså.r 1970.
Dette yar der inqen lnte::esse for a.f flere årsager, men en ef-
terfølgenrie omtal-e i Vordinrrborg daeblad,om at det havde ikke
spejdernes interesse, var sat for kateqorisk op.

!4=
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" alle grupper,der er I1ge lette at motivere for sådant.
€.JegSyneSendv1dere,atr1etteerforståe1iet,id.etdeungefra

mange sirler påvirkes til at være stærkt kritiske over for sam-

fundets organer og d"e et2.b1erede. 0g rlette må kort sagt snarere
hos unge medvirke til fordønmelse og afstandtaqen end til for*
ståelse og samarbejde selv voksne udviser en sådon adfærd.
Endvldere må unqe le4ere, der gØr noget rred deres erhvervsud-
dannelse, også være j- tid"nød, hvj.s r1e skal have andre kontakt-
mu&igheder, fordi medbestemmelse oB demokratisk ledelse kræver
mere tld endma,nge kan eller vil a.f se.

IOPPETORV

Sct. Georgs gildernes arrangement ha-vde skaffet masser af
henla-gte tLng e1ler brugsgenstancle frem, og mange mennesker
mødte frem lørdag og sønd.a,g, og fik et gorlt købrmen arrøngøTer-

r rre havde også. grund til at g1æde siq over ciet økonomiske re--
I sulta.t, idet bruttobeløbet godt 36000kr. er rlet hiritil hø jeste.

§I§åniorarbejrtet: Jeg stå.r som leder hera,f , uden at være

af seniorer, ingen ønsker at gnre noget ved det.
Jesper Jørgensen er overgået ti1 jungmandsgru,ppen.

g,nmodet herom
DEI\{OKRATI??

pj.



s err,REslq!{qNq _gqB§ Ø s.PBIpEBir J voRpJ N.c Bgr c. 
"

Diese almLndel$,ge regXer.ekal overhsldee. Ønsker man di.epensatS.omn
kan dette kr.un glves a troperådete se$S.kyndlge mefllem eilcr a.m*
dre a f denne udpegede anevEnlåge færere,

1"
&u

bu

umder oeJn". Kun ti.Letedeværende
T1" kam Ctspencere.
Ved punen -tåer_ stmkk_er-gåg tad oven møx,laete frembrud, ekal
o$*aoldeted neldee tl"I f}. amdem efgang og umLddelbait efter"
l.amdgang eleal der telelflomeres }r$em"
Før ttmen etarter h$euoad, ekatr det rn,eddenee, hvornår mam
påregrten at væne h$emme"

G, Sare t{i Dehnehytteh er f'rttaget f,sr tetrefonidk beelced,
nån oplysnånger vefuonezade turen å lsgbogen følges 

"

20 Eæe$.nÅg.l
&oo Mimlutam s man{o,Svoqa{ nLmdet } ekar rrene fartøjeføxrer"h" Us,xfmum 6 mand ltgeledes med fantøjsføretr om hoåd"
@o 2 fartø$sfsrere.
du fartø$sførere af, II gæad aleme t område - Be 3a."
@o ro tI I grad elene"

5 " Se.ilområderå
Bo F.eaf' _;m ef III gfadc Iltden for Lånflen meLLern onånge,

lost og_Debnshqtlqn. vimterehølxehugten med f'orstrgtåguea"b" furtøJefører af rtr gradr Mellem storetæømshroen, Earmæs
og Mømhro€n"

oo }lartø$eføretr ef I gred: Eb'i se§X6.do"

4. Lsrboes
&" Pbmn@ ekeL altid f,øree rned de dentll h*temde opLyentngerfør af,gang"
too Ved ankometen elerives
o, keartue}Le skader §'KÅI+

tanderrettee heron"
d" Ti.ltradetree tål Låm af, båd skatr :tndheratee hos F{o evt" Ps."

A€ 6tr' IIKEo Åe Zs 7s 4A 0g ørel" ge tæm€ o
hvne næargde afhæ.mger af fsrsørnmeleecls karakter.

eB udfør1tg r.apport raver
noteree rog gesudere ekal

turene fsrl"øb"
de ansverlåge

5"
&u

bo

6.

Foreøsmerser vednsremde punBt 4re nnedfører sejlkararrtrene for
helepetmrl$eie, åradt1l ekadem eq udbedret, oE reparattomeit ,eg,.
godkeradt" (\Fo segllryndtgt medX6m fz"a tnopsu-å,det),

llnt fo mae*d å e pene at åon c

@Fffibm tcan mela hnrge bl"& areorak eller
se$lerbLuee-ued pågyet a,nker fiea II kL" Irc.øvem wQ. v" me
§ant søspe$dertønkl"æde, X land t frerom,ed-havn hænee trnj.foz:rn.

Fomaden dåeee reg}er gæ3.der de aLraj.ndeLlge regler for
fænrdeel" tLl eøe e&eom f,srbud mod støfende adfård, overhoL:
detrEe af vågereglern udvflenåmg ef høftrlghed og hjrELreonhed
over fon andr€ !$oIEo

God oeJJ.aiis
Troperådet

Kong lnolmer Søtro*'
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Nu har vi enclelig fået Søheåten i vand-et, hvor den ligger
nok så nysseligt og slubrer vaird i sig som en svamp, så den
skal nok op for at blive tætnef lid.t. Vores klyver er ved- at bI-
blive gjort i stand. og d,et vil dermd.eo..t1ps d.erra.ed. vise sig
om anstrengelserne har været ffrgæves el1er ej;

Vi skal snart på Divlsionst$.rnering .,....o...o.o...( en stil-
1e bØal)rhvor vi har tam.kt os åt gå sammer. med. HavØrnenri-d.et vi
såatistisk set kun bliver to, "fi.a vi har en af d-isse mind-ee aktive-
med.lemmeri

0g en beretning om vores pafiruljevand.riag i d.ette år:
vi started.e på vores verocopi&r mod. x'jerkræbakke (Ersrebjerg)_., ,

hvor HJs morfar har el-Ier havd.e til huse. Und.ervejs var vi ind.e
i vallensved. Kirke hvor vi skulle tegne krucj-fixet. Det ser
såd.an ud-.

( ler var ikke nogetl )
Hen mo§ aften nåed.e vi d-en lokale lubrhvor vi blev maltrairberet

nsd vor egen §11ing, vuad-et på fastalavnsfesten, Ind.en vi
krøb ned i halnkasserner var vj- ud.e at se på natlivet i cityl(?)
om morgenenrd.a vi havd-e fået Øjne, stod. vi mærkværd.igvls no@l
op og begav os nach hause. Een ting er vi i hvert tirfæld.e

,brevet enige om : vi vil aldrig bevæge os så langt væk nerelå en
veloeopid.e, for nan får så ubeskrivetigt ond.t bagi.

CÅnE'ir Mit første er et husd.yr
Mit ånd.et er err nasse sammenlfil-
tred-e grene
Mit tred.je e:n et spillekort
Mit hele er en græsk filosof
løsning find.es senere !

),';
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løsning p,g. so krat es , sokrates blev dØmt til d.øden og hen-
rettet ved- gift, anklaget for sanfundsfjend.tlig vi_rksomhed gen-
nem filosofisk påvirkning af Athens ungd.ora, bla.. Platon.

([ryrkr hvi-s nan lflrru]e blive henrettet for såd-ant i d.agl )
Ol-e I$-I,
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Den 11. aprll var vi på en 4o ian tuc . nålet var vores sommerhus
på Møen.Vl havåe fået forskelllge opgÅver som vi shil1e løse r.l:d.er-
vejs.furen fulgte landevejea ti1 Møen men trod.s d-en nåske ked"elige
rute var d.et en pragtful-d. tur.Der i-rlev eplevet lldt af hvert på
vejen og da det var os selv der besteunte farlen og da vl også gerne
skulle rå at se en &asoe r.:adervej s tog d.et ternmelig læng > f øy iri nåe
de målet.( 11 1/2 tLwe ).Der var masser af øinme fødd.er d.a vl nåed-e
frem og folk sov særd.eles godt d.en nat.
ler skulle ekrives rapport und.er turen men nogen af d.e ar.dre Lavd.e
åesvæme glernt hvord.an en såd.an skdlle sheives,Derfor vil jeq der
€oir-vå* her vlse et eksembel;

tå$1:*
ret

ø

Beretnlng

Vi er nu ::ået tll
Stensved. og 3o11e
og Per er nu gået
ind- for at hente
oplysnlnger om kro
e[r

På vejen har vi set
lærken som io hvert
år er et tegn på

forår.

Vl fortsætter ltu
mod. langebæk hvor
ræste stvp err

Dette eksempel er hentet fra vores egen rapport.Eb godt råd
non jeg kan give er at d.et altld k-$æl1er på eL rapport hvLs

d.er er &ange tegnir.rger og xn.a:lge spænåend.e ting klæbet ird..

f egnfu*ger



MAJ 197l-

rlmmmmmmmm
rir- i r+r I I+
-T

T
m
i1
T
T
T I D E if D E.

T{Hfl 'rl

h*r*H
HH

at
r er,

rnen
indett.

DIVT.

at
t sig,
ar
1te

e tid er
om man
h6 re r,

trul ietø

i1, Havg
1 nok t'v

dejlige"
var er.

kedes os

har vi s

så der h

r vi sto

edst
selv
nen,
v pa

os t
ska

en rr

den

1vk

Det
;-
JL ,

et e

\
\

1

b

t
av
Lø

i
vi

d

d,

et
f.

VE

d

r
h

I

i
d.

o

n

to

ideren
u hum6
ie på
)m en

3der"
)0r og

JaSe r
den t

Lr er
.ade f
)r reg
;id, o

ye.l

,dt
red
SO

;1æ

rte
1rII U

i
d

g1

-1

i
IA
't.,l
t,
titi
tiri
il

it

It
!tli
JI
1t

1titri
ii
ii
li
ti

ii
fl

1i

Så er bådene komn:et 'i vandetr og s
kommet. Vi ror og sejler og lconmer i
fra nogle andre drenge, som har være
j"g hjemme hos preben har været om+"a
der godt kunne undværes.

På torsdag skal vi på DIVIr oS det
bliver sikkert s1ået sammen med Sø

I{en vi mi s ter j o tre dage, når vi
Vi kunne jo have sejlet mange tim
Nok om det - og tilbage tit båCen

få den næsten he1 tæ*,, og det er
at, det kun er nldvend,igt at iænse

intet været at øse i den sid.s're u

af

med søspejderhilsen
, ,,,,
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