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SKfBJS§IDEN

Endnu em gang ko,nr vi i,grennem Lod-
seddelsaSg€t r Deruue Ean$ desvesnr'e
ikke nred d,et safirrne gode resultat
§om tidligere, idet-der var cå.
15o 1o,C,seåIer der ikke, blelr soJrgt.
Det er 3oo kroner \ri er' gået gI,ip'
åf', eLler s,agt ,på en amåryr rnåde i
åer skal sasrles 2 15 tor s arp"iser
-Sor at tjene d"et samme b'e!,øb,, At
der er noger-T, der sy,mes at det er
le,ttere er umd.e,rlfgt, når' de. L5o
Iodsedl.er' I«rn:ae være so'Lgt på err
eller to dage.
For' at de,t ikke ska] lyCe a1t .fo,r
bsttert skaS ;eE do,g opl3rse, at
&e Sleste har sol-gn't de lodsedl,er
åe, har fået udleræretr oE nogr}e
endda b.etydeligr .S1ere end de 15o
sorn aLle, spej'dere f ik. A,t rr.i i
år tog 2kr " , har' tilslrne}adende
ikke gj,ort det vanskeligere at
korane a-€ med sedlierne, den ekstra
indtjen,ing på grund a-f §orhØjelEen
må så gå ligre op rned de lod"sed],er
def iXske b:,3"ev solgt'.

8åd *e* fust
Nu er det så bSevet fid tili at gå
f Sang raed det nrere, §pæmderrde , ,

ges gode vej[r', h,a:r r'igtig sat gang
i lpten tiI at ko,rmre på ?lavruryl .
»en' sidste fs er' forsrnrndet, oE
bølgrerne 1okker' igren, så nu Eår'
de.t Løs i kæl,Cer€rx. Orn 4o dage
skal. al.le' bådene ligge derude f,gen
kl.ar tf1 at fragrte o,s xrr-ndt på :
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De fo:Ik der f'ærdeg p,å harrrnerr a_t,

og tiI, har måslse f"ågt mærke tii
at der på ffiremet ved stranci-
jægernes bro ligprer en sto,r sårrr*
f.inE pæIe. Disse skal bruges til
at b)ryge -en ryr bådeb,ro ved sid"en
af strandjiæSern€s, , Dermte ændr:Lng
af planerne offi'udyidel,se aS hav.--
nen b,etyder' at rr.i har Sået -fcr-
Længet Jevetidert på vores eEen
broI hvor'længre vides dog ikke,rme$
vi må b'Lot håb,e at der Ltctce er s å
nramgre mennesker d.er har, tænkt at
anskaf fe sig en båd, da det.Le j,o
er' bestermrende .#or, Iqlu-c)r hlætiEf
hawren bLiver udbyg§,et n

§ilae-/Vsts
For et p'ar rTurrffe s,iden' bragte vi
en g}æde1ig qrhed for tropperr, :i
det Jesper havde -Tået en ny bil "§orn, sagt er åetfe et stykke t:i"d
side"n, oE Jesper har' derfor' i,r.]Idt
sig lnd n ltuklclippernes I( i., ibo o'a
han, sJrnes det er ved at b:U"i.v* ke*deliq! b'are at kØre rumdt -på vej,e--
n€ r li,g[esoffi, a].Ie de amdre,
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Et skibs Brutto Reg'i.s.tæ'-Toruoagre an'griver det rurrfar.grdæ ornsLut*
tes af skibsleg'erret, sam,t af de faste o,g S.ukkede opbSrrgrninger på
dækket, der er'såLed.es indrettet, at de kan afEirre plads for'Ue*
sætningrr påssag€r'qr eLler 3.adning. En'negrister*ton er lOO engel-
sk'e kubikfod.

Darrider ( g''o1lebonare)' er jerrropstandæe, i, hvil.ke fantøjerme ha,rr--
gretrr Darrider' be!ryrttes ogrså titr ankæne ogr ti}. .FaLdereb'strapperne"

Udska?ingrer i det opstående, Eennem'hvilke rnan går o'ur b,ord oE fra
borde. kal.d.es Fa "dereb.



3UM rTA tur
staben mødtes på hawren,klokken l.5.oo og vi var aLr.e præcise
De.f'Ieste ting v,ar i,orden, dvs. åt madån qar køb,t inil, hvi1ket
I,llev giort o,mkring mid.dagrstid" Derfor varede det ikke. iænge-før'rri t deT kør'te med Jan kør'te a-ssted. T'orben skul.l.e rile haverepareret bilen først. Da tr.i derfor ankonr ti1 Sørenseus sommer-
hars føn' de andre, tændte wi fcr varme:r og hev kortene frem" Da
u!- havde spiLlet 9! stykke tid kor"a de andre. De fik også tovtil at vare-med. Eftæ at have s.tidt kortene grodtruegfrn-ote wj.at Lave rnad, og-ved halvsyrr tideno begryndte vj at-spi,ie (det
store koLde bord)r. Senere b,Ie'v der tæn'd"t .for' .f'j'ernsy,zret n og. dså'frkkr'. frrens -Sjemsynet srk brey de -fLeste fårdigå rned a[ spi-
!e, men der var tD perserrer, s*m ikke kunne få nokl Og doE, då
de-havde spist tre ggrgre så megie,t s,ory. vi andre' \rår då aliigev*r
ved at have lag! blrnden" Fjernsynqt bLen sLukket og-bord"et iyaaet
og så sled.vi på kortene lgen, indtil vi $ik i sen!. Næste mbr-
gen_ stod vi op -ved 9-1.O tiden 9g beg,lmdte at spise-mdrgenmad, somvi kornpebrinerede med middaEsmaden, men så var klokken ogrså ved atbLive lmlvtolvr lå vi.rSrddede op. Da rri så skulle ti1 aI kør.e,
kunne Jans og Johns bil se1v.følgrerig ikke kø:re, så den sled vi
rred en fimes tidi men så stantede den oEså. På vejera b,l.ev rri sålige kapret til at 1æsse vrr-gle bøg.er inde i,rr^s Metie. Det vargrroft, så da wi endelig kom hijem var k"lokken selv- 16.oo r

Henrik.

Mast o\rer hrd. f{ivad enten ir""rartet er sket ved vindens magt
elLer ved sr.irag,ring, så gætde.r clet om Lurtigst nml.igt at fåkraret vlaggodset bort .fra skibet, inden det gæ ståee på d.et*
te. Kan det Lade sig gøren b'r'ino'er man tniaEgodset til 1uvart
ved at \,'ende e1ler ha}se runct s';?aks n

Kollision indtræffer oftest n'ed kun 6t øjebliks varsel. *uru
om rruligrt aI.1e mand p'å dækket f'orinden, rsen nfu ulykkert erindtru-ffetr da spild ikke tiden, men,red, hvad der kan r,ed.des
på-eEet skib, gg hjælp modparten, så v'idt mrligt. 0pgriv egret
skibs na1rn, rederi og hjemsted cg f'orlang det iamme- åf moåpar-ten. Nedskri.vr^me1g bggrvenhecen er i -frisk nrinder €rr nøjiagrtigfremstilling af a}le begivenheoerne, metl, undgå al1e .rirrndi:.icre-
udtaLelser indtil. søforklar'i::geno ,# {

§t1a6,5o"d er den side af skibe't; inan har på, T7øjre hånd, når
man står agter og ser forefter"
Bag:bord er den side af skibet, man ha:r på venstre hånd, når
man s.tår agrter ogi ser foref'ter.

,tLJ
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Vi stert*d,€ .cL. ?.3r o ,l,;trte
Ce' vnr *;odt bed::klcet nst. §ne

o si. cle storo{ir JIEfit^ '"r f :rstrft 
(r+*v)

frrll't d,.,' r c ilte, r ko.n io soiir s bartede lrt: ..'r.j ltv.lre h,l jd.r o, kun_-
ne e.rc;de st'i ski uc1 ,,,n ; t f :.lrie 'c .si. koin cl ,-'L ctor,, iY ;jij;i;j*; .jsss
Peter" he-n stirrtedc :.EL? oppe ve' r..kuerne c5 h:,,.n faldt II? Ur"ni!e

iji s1;,bte os op rncd me.-ct, besv,)r. Dcnnc fani: var det, Bo ci.;. stiirtc,..,,i
o,- hr.n kon nerr Ud n .rt .l lcc (den ti1-:rer,lv ) ) Næste gang kørte
jeg først (holtl jer fast) så kom der et hop og et til bag efter
meddet resultat at min ene ski borede sig ned i sneen og jegs

s1o6 en sa1d.o (første gang i rnit liv) da jee rejste mig op op-
dagede ieg at skien var brækket (henriks), da havde vi kun været
der i to tiner og vi skullevære der i 5ti!r€?r så gik jeg ned på
hotelet for at ringe selv om der kom vilde protester fra 2 visse
herre nede på hoteLet var j"c en åtime oB f ik va,rmen og en t,ifre
efter kom nin far og hentede os.påvejen h;emmad skuulle nogle
visse herre have fyldt noget i mavesækken og DER var en slik-
butikrhvor Bo og Peter løb ind for at købe, de var der inde i !,5
minuter og Bo havde købt 1j.dt og Peter havde købt hele butiken
ekulle man tro. (i skulle have set Flenriks ansigt, da jeg fortalte
ham det)

PI,, Dan Jenser].
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du:f' f"ti-.i' til ,nr11 ve(i .rhorrebjef.,ctr
,',ri1,;._di: uC xted cle lr:vr; hrjd r
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skrig-, hiyl-, bang-, krasss-, hjæ1p, klip. !Iå vi så få ro, ti stilIe
og spisr skru. nedl hvis ikhe i forstår dette så tag at hoLd jeres kæft.

vi starter nu roed den før,- ste udsen,i.else med nADro Jtrf's udvidede re-!
daktion, som i jo nok kunne ]nøre på clenne indredning.

Vi viL her på junta siden stå helt åben,for nye synspunkter, så detro
for giver vi ordret t,il den væste duo dor nogen sinde er blevet jung+
mænd (inden navne nævnes):

' Je§Per
P."l grund af disse usædvanlige inkonsekvente omstændigheder ser vi os(tl

nØdtaget ti1 at bringe en efterlysning fra politiet i Vordingborg (på
tlf ' o3 77 14 48): l,[an sø:ger en b6rnelokker der natten me1lem 16rdag og
§ø,nd'ag forsøgte at forfore en nindre årig pige i Kirkeskovepavilionen
vi bringen fø:lgende signalment af gerningsmanden: Han er c&.1r9o meier
hØi, kraftig bygget, han var i gerningsøjebl.ikket Lført bIå tophue og
sfl;sprsjde:r uniform og bIå bukserr Fol:,tj.ets på -Iideq.ige kilder sige r at

Ø
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han aftjener sin værnepligt inden f,or forsvaret. \VI BRINGER NU HADrO Jiut'S DøG}T H.APORT:

En seksten årig ung nnand blev ved. ri&,
halv syv tiCen 1",*gt til Falek's skade- \
stue med smitsår'i hø'jr* arm, skad.erne
pådroE han si8 und,er et voldsomt hånd* -.-q..r

EeTBEDB, under en hyggelig sarnmenkomst.
Den tilskadekorlmenc,e kunne efter endt
behandling tage tilbagg til den hygge-
lige sammenkomst. Den tilskadekonrnede
er ian Erik iiyldegå.rC peders6rl .

Søren & Jan Eri.k
Månedens JM vit'§

PcS,itibe tjenten bøjede sig over damcnr:,'
de syg fru c ?
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holder

år: r 1å i rende s ten,erl 3

llej tak, jeg fejler ingenti*g, svarede damen med et smi1. Jeg
bare en parkeringsplads ti1 min mand.
Og så var der den om

Negerenl der vilLe have smudstillæg fordi hran skulIe hvidte Iofr,et

for



nedning§ planken
llen nye §pejr1 er : Hvorfor bruger rnan

lal'l*terner når mån er ude at seJle?
var" det l).ke bedre med havternev2

i{a1 § kum: BAÅA}I , tror du sko t ske skibe
se Jler rned skotsk-terI1 er !

llsr, I ballu,t kar !
r henhold til lJniversitetsalmanakken
er der slet i-kke så l-ang tid, til f
skal ud at sejle igerl . i'/len hovrf Ørst
er rler et }iIle problem, er man nØ*
igregnende er der faktisk to, men
bådklarg Øringen ord"ner man jo hurt*
igt ! Næh, det jeg tænkte på var j e-
res sejl, dem f vaskede i efterå,ret,
i, 11er var det den eftermlddag, der
var film i fjerneren? lvten i såfald
skal farmand jo nok ud og soppe i
badekarret rned sine modelskibe, så
det kan jo nok fikses. Ilet vl} jo
pynte, hvis aIle fodsporene, fedte-
m&,dder og fuglekl-atter forsvlnder
helt 

"

Meddelel§e ti1 folk, der
ikke har geder :
Gem nogen tomme bøt ter
til at have maling 1.

I E eaado S)8

F.. ..., §t {o'a &*sso€ s $ti*
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Når båden så er kornrnet å v&mdet r o&
I skal ud at sejle er dex" 0&så )Låge
nogen ting at huske : Normal-t står et
se Jl godt, hvis det Lige px'æc ås er
strakt så rneget at fol-Cer"ne er vnek-
Altså, når I sætter se j 3" skaS Cet
sidde forholdsvis Løsty oB fØrs"b m"&r
vinden fylder se jlet kan § se or$ fai
det skal have et elcstr& møk eiler
stagen skal hæves " net æm.æste tul&yl
får ud af at spille meC musklerift.ff e eå:
et se 11 der er trukket ud ef fee ,sH1 q

og sorn er a1t f'cr fledtn åsæ-r;' i l"et
vind, hvor vånden åkkæ kan pa-effisfi
§ejlet ud å en bue"

Vrt \o\

i",I

Så kunne ma n s e lvf ø lge 1åg sgså, f cr*
Ia,.Ige se jlenes levetid på endre må*
d er: Pr Øv f . eks . at f ånde små hrul"l"er'
eller syninEer c1 er er gået cps ell"eir
steder der er slidt rneget.Fnånd ffi)rmt
fem feilrfind fluks f'råsk fås.kei-knn
frem (føj for f , "), fl-å frerndeSes
f lade f l ipper f ra fralrlrer u fe s rogØ:""
flappen forneden for frå fmriåmp--.
ning, f iks f in&}e " §''UsK §
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