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?ruppestyrelses.f ormand. E. I{asch, Algade I35 B, tl_fTropsleoer ?or iren ltielsen r Valrlalsparken 7
77 53 28

?A Henrik Jensen, Ingemansvej 9, t1_f . 77 o3 62Redacteur Jesr:er tdulff Iiielsen, IIyr'år1 Hoverigade 97ited. sek. Pia agren Nielsen, Vafdåf soarken 7
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§kibssi4en
I,landag d . 23 , Januer af holdt vi
grupDerådsmØCre i tropshuset. Der

* blev Dud t velkomren af f crrnanrl en
S E S ør'ens en , I{vor ef t er cler bl ev
a-f 1æEt rteretning af f ormancLen brn
qruDDestyrelsens alibejde i cl et -for-
løi:ne år. Her bleb ola,å. Orntfi:il..t:, i
reparationen af Losen sarnt ind-
kø bet af Cen nye j ol l e . :-3 et:etnin?en
fra tronsleCelien omhandlede soej -
rl er ar ;)e j c1.et i tro DD en s amt en ef -

- terfø1 -1enr1 e diskussicn af sikker-
hedsregler i tror)p€fio Kasseren -fo.-
relagde ciet afsLuttende regnskåb r
rnedf:en gennernqang a-f cl e enkel t e
punkter. Her blev bla.o, f::enhævet
d.et store bel øb inclkommet fra Avis-
indsalnlinqertr
If t er l)er,c tnin,J en var d er val g' a-f
ny bestyrelse r $ørensen, ArrrJresen
og Nielsen var nå valg. I steCet
valgtes Or'ik I{asch, Verner Rasmus-
sen, Poul ,Rasrnussen og Jøy.Jen l,ii-
chelsen; Den nye Destyrelse ser
here-f t er sål edes ud :

F ormancl Er i k R as ch
Kasserer Lis AaTren hiielsen
Sekretær fnge Larsen

Verner Rasmuss en
Poul R asnlus sen

3 økyrrdi g J ørgen l,li chel s en

Angåencle den nye j olle , kan j eg
fortæI1e, åt den økonomiske sirJe
af s agen er q -ret i orden , og at vi
har modt aqet en kvi t t er i ng r: å
Jcr . 2T , ooo ,46 . Det eneste Dro i:lem
cler nu er tili:age, er en tom peniTe-
kasse.

aller'ede nu kan je] oplyse at Cer
er to s De j cl ere <i er har solgt cl.eres
lodsedler. Jeg håDer at det kan
s;ette lidt fut i jer ani.re.

H er i 'deekenci en har vi enclnu cn"-
gan,; fyldt FIans Larsens storelastbil med DaT). Flans Larscn oq
Leif tory turen til Lollanrl for athente nenqe hjem til kassen. ldor-
mal t læsser vi bi r en i weekenr-l en rog så kører vi ned til Holeby med
avi s er ell er t i I Fugr el s e *eå rDaD .Turen tager 2-3 timer; Da disse
ture nødvendi qvis r^nå f oregå elr
hverdug, l<an det af oq tii være
svært at flnde nogle cler kan afse
t i d t Tfren j ,:,f håber a t ,1 er er nogen,ler e-fter dennc rille on-for'1rin,i
vil ir1elr] e sig til mi{, så vi kan
a-f t al e tidsiluni<ter -for turerlle .

D a vor'es nye j ol l e soirl bekend t er
by qget i p åbor g r bl j-ver 

c1 er et pro_
l:lern mecl at få 11 en hjenr til- tiderl .Den sl<al ,jo være merj verl. stanCer-hej-oninren. nette Dror:lern har jeq
tænkt at l*øse ved at tllbyde jon-
bet til nogle a-f ,je t]amle spejdel:e
f ra t]'oDnen. vi har som belcenå t
nol< at lave i tiden inden stanrler-
hej s,r 1-nqen.

HU§T,

Lfr!}r§tr L§fr
frrb*a
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Å23
Carsten

;!A 30
Sør n

Å 31
J a.n Er ik
J ørgen

li 42
Dan

S taben
? ol:en

Kim( fætter) piaJonny

Vi S t art ede qred syv t i den ,
slculle lige ud på Camping

13o Henrik
JohnVi d.v.s. §ørenr.Johnny kørte me.d Flenrik, \rnpladsen på Ore først -tbr Johnny clet rcvåj'hav-

de glemt 4o kr. der ude, vt havcle snakket om at han ilcke fik cienr, m.ur
der var inden problemer, så hans li11e søster fik fødselsdags Eave al-
1igevel.

- $otnmy oE i:eg bLev sat af ved Læklcende k1 . rd9.0g vi lagde ud nted at gå
forkert vi drejede ned a.f den første vej der &ørn, lhrrblr rffi. skul.le have dre-
j'et ned af den anden så vi gik ca. 1o kilometer 1ængere en de andre pa-
trulier, vi harmede I Præstø" Lige sort vi var kommet dg;pkrn y4nn kør.ende
ogi'vi Skældte senvføLge1ig ham url fordi han var l<ørt fra sin post ,

- men han tog det rned. ro og fortalte os at vl var gået forkert. så han kørb
os næsten ned til den næste post , menvi nåede ikk e så tangt for vi

mødte havørnen og der blev vi smidt af og fu1$E med hen ti1 næsten prst
hrron Torben og Pia v7ar, de var go<1t forfrosne, selv om de sa.d i en dejlfg.
\rrarm til'rnej clejlig kan man ikke kaldLe den, men varmevar der da. Vi fik
forøvrigt varrn hyldebæ suppe e1Ier hvad. det nu hedder sådan noget, da
vi havde drukket det gikvi videre og stødte på Jan 8,. + ,|ørgen der troede
de var gået forker't, men så mådt Dan rrden store naviqatØTn lige -Eorkl.are
krudtl<ai at han og mors Ii1Ie mus ikke var gået -f orker.t ( krudtkaj=Jan, E.
Mors Iil1e mu5=førgen)i Dan bl.ev forøvrigt Døbt gryde den nat i kan selv
regne ud'hvorfor, Hvis i ikl<e kan må ieg Ja træde til og fortælle jer at
det en fordi han hra:" knald, i 1åget; men lad være med at sl,adre ti1 nogen,
slet ikke den øvriEe familie i troppen. For så skal jeg til atbruge rr€c\r-

v erne og det er ieg ikke noget for. Någa det var den nattur vi kom brr,t fra
vi gik vid;ere al1e tre patrulj;er indtil Havørnen besl.uttede at sætte sigr
og spise sin medbragte mad, \ri andre gik videre til vi nåede en stor ro€-
bunke hvor vi slog os ned -tor natt'en o-g' vr*rtede på H,avØrn.en. Vi havde be*
sluttetat ili:lce sige noget når de giii forbi; men vi blev op,{aget fordi der
\rar en idiot derikke kunne h-ælde sin ka-- når nej SENCUREI\I. Vi gik og g-ik
og gik og gik til vi næsten nåede P::æstø t't igey1" Der lrar vi så tørstige at.
vi, gik ind i et hus og spurgt'e om vand og tilfætdig r,ris h.avde de fest inde
i det hus, så de hev os ind"i stuen og gav rs mad og drikke (sodarrand)
Vi knoklede videre ind til Pr'æs tø hvar' T'crrben og a1le de bilende haldt og
ventedepå os, berfra blev v-i kørt hjem tll huset hver.fra a1le skyndte sfE
h j e,m og i setr$.
Ps . Johnlly' var s å træi at itan -f ardt i s Øvn

hvil. så k,å$: kunr:.e være gl;rr1 f or at han
le cykle til Ore.

å.t stedhvo'r vi holdt et Ll1}e
\rar på knallert p rrr9 ikke skuL

SØREN
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S0S. May day May day. Srkrat-coiing-p1ing-orust-hvæs-feii.st-k1ongk.

Dette er Radio JM's nhdr"i.b, vi sender nu en lørlurlgelve,,formodentligden sidste udgave -fra Radlo.IMf s synkende slcu,l.e, dåt virles nemtiq nu
at Jungman'rs-patrujlen -for -fr:emtiden vi1 oestå af en flok vanrLaler,

ifl'\\,
Lr*

il
sai>otører og voldforiirvdere.Vi prØver cler_for

- igennem pii kortbølgebånrlet, in.len cJe herrer
' totalt,Jesus Kr-istus. Fo: rle nvsgerrige kan

' navne, åt jungm','nclsDatrul,jen u.lviCes mr:d fi:le me'{1enrner, }uc1 bevare
drOnningen og Frinsen og Ceres r,arØrene. D.v.s. at man for frentirlen
vi1 kunne finde: Søren Michelsen, Jan E:rik Petersen (kru.dt-kaj), Dorte
N:yrhøj, Flem;ring R;,sch oå l:unden af pinqo. Vi vil på ?run.l a.f 4eres
op-føre1se og der ti1 uriemærkede incistilling i tro,)DFns neder6rægtige

' arbejde. l-)erfor lader vi rlen starte som und:rgulvklurl ,rJette undtages
dog den højt ærede Derson iøren Mtchelsen.Han bliver cloq troonens bedst
sejlende jungmand. Og haber at få noqle velsejlen<ie u.n]e mennesker ud
a-f ri.em

rrird* 
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at -få tenne u4senrlelse
oq ,lamer for sDlittet
vi o D l1rs e r 1J.1 en at nelvne
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nednln$§ plankffi
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Har I aldri6 hørt
om folk der tog

når de t blev
Hvi" s d"et

syctpå
koi d.t .

så bare
kunne

Fe å. ?B

blive til noset med
d.en vintsr { hol der
Jer frer. 0e t er j o de f,
§zurme som at gå rundt med
bare tæer i lrartoffelxno§ *

Iirrysr

Son lovet tidliser€r så bringer
jeg her, §ejltimerne fra IF I erens
logbog. Disse sej ltiner, tæller
§om bekendt ikke med på den liste
§om giver sejlsnore, men d,et er
a11i6eve1 spænåeade, at se om
båd,en btiver brugU og hvor Ereget
den bliver brugu. iltiaet(e skal man
tage tallene for i år med et lille
forbetrolå, idet Lo I sen f ørst var
se j lk1ar til Borpmertogtet , oB der*
for ikke kunne bruges til de trop§
ture, der Yar forind.err.
§er må-n, på hvem d,er har benyttet
den nest, viser det sig at de otte
f ørste i rækken er store spe j dere o

Da båden først oS frernmest var et
tilbud. tilde store, for at de kunne
få noget§og spændende at sejle i,
har den åbenbart opfyldt det ønske
meset godt. Derud.oYer er der mange
der har Yæret ude flere gsmge på
småture r og det er kran Bodt at så
nzulge så muligt får gavn af den,
men det er oB bliver en bå,å beres-
net for åe lidt stØrre spejder€r

Itesner man nu alle disse
tlmer samrnenr son vi jo
ple j er at gøre meå j o1-
lernes timer, giver ået

1t+5+.5o tixrer
ttegrler narr de timer sarrl*
nen som båden har sej let
bl iver de b til 583 "1o ti.-
Ills.r . ".Di sse t imer er fof"r
d"e lt på 17 ture .
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Leif
Jam
0le
Henrik
Je sper *t .
L,i a
John
Jan Erik
NørsKov
Sør'eII
Dan
J ørgen
Lars
Niel s
Kim
Fal le
Je sper
Ionny
§iels J.
Steen
llort e

Gæster

578.+o
5W. o!
"1 91 .5o
1>1 . 20
1+6.4o
9r.+>
9o.3a
e7,40
22.r>
å.2,10
19. 1o
1B .17
15.25
9.55
7.1o
6. oo
5.4o
5.4o
3.4o
1.4o
5 ,1a
1n oo

16* oo

1>
5
5
1

3
2
6
5
2
1

1
5
2
5
a
e
1
1
4

I

,a

4
B

r'A
å
3

4

{or bert


