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Gruppesty.form': Verner Rasmussen, C.C.HaIsveJ,5, 4750 Vo.
Gruppeledere: Henrik Jensen, Ingemannsvej g, $ fl

SØren W Michelsen, Solkrogefl 7, il I
Jan Erik H Petersen, Hermelinsvej 6 Ny. 774A96.

773q19.
77A362.

77 4768,

Siden sidst er der sket en masse tlng; bådene er blevet klargjortr
sat L vandet, og stand^erhejsnlng sidste søndag i apri1, hvor Torben
sLuttede som tropsleder, og som tak for sin lndsats fik overrakt
den efterhånden traditionelle kikkert. NleLs Nlelsen (tldl. søkyn-
dlgt forældremedL. ) blevtrbegavet'rmed en opnunrksomtred fra SØtroppen
og DJ-vislonen for sin store indsats t sptroppens recl, hvor især
'tosentr gennem årene har fordret ,her og nun indsats.
I naj de:iltog vl i rrdivit' og var på nkristl-flyveturrt. ,Iunl gav ,tpln-
setogt'r og prins Henriks tur;, ag juri er mdr. med sommertogt, der
som bekendt varede i L0 d.age og kan betragtes som en udmærket tur,
selv'om den blev helt and.erledes end tænkt, men dette er der skrevet
om andetsteds i dette blad.

Efter at forben er afgåetrhar der været flere drøftelser om troppens
Lederse t og denne varetages nu af ovenståend,e, men gruppeled,ersen
betragter tropshusets vedltgeholdelse og indsamlingen af. aviser,
§om en foråldreopgave tllrettelagt ved gruppestyrelEenr, men sem
søtroppens medleilImer er behjælpelig med.. Endvlder. 

"""|!.rne, at for-
ældre giver os et nap ved sær15.9 .tldkrævende opgaver, som drengene/
pigerne har vanskeligt ved at kLare, så pnsker du/r at gøre en ind-
satsrhØrer vl gerne derom, og vi henvender os for at åftale det for-
hØdne.

To uger før sommertogtet havde vi iltosenr på land for at gå d,en efter
og dermed kJ-argjort til somertogtet. VL flk tætnet dækket, men
bunden, som også ftk en stprre omgang, rykkedes det tkke rigtigt
med, hvilket dog skyld.es vibrationerne fra motoren, når d.enne bruges.
Det indre af trtosen"s kahyt har fået indstalleret motorkasse og
tavle for el./Lys/start,. AlLe disse ting har vl kun nået, fordi en-
kelte forældre og tidligere s@spejderes forældre,'.har ydet en stor ,i

hj:&lp. Endvidere har Its6spejdernes vennerr vist deres berettigelse,
for de kom med et nyt batteri, da de gam!-e ikke kunne længere, så
der er str@mr/knald på, når motoren startes.
En stor tak for ind,sats, vi tror ikke, det er Eidste gang, vi træk-
ker på jeres hjælpsomhed og viden. Nu skaL huset ordnesr 09 vi håber
at se nye som kendte ansigter, men herom andetsteds.

fortsættes
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$ir er det enriel i q bl evet j1*, hvon 'l edere 
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hinanden at kende ved t$et/e i-t:q: 
arPangaffisnt' som

*o*Aan S..',tiiliiG d' 12-E-7qi kl' C'30'

tldover at t,,*i t',i***':** ai kencte; skulne vi også nå

at få rnaret vorss hus; sod, er heliEgends pl?#

l
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iille jer, sorn selvfølqel\d rnøder op,*hedes medbringe

maeipakke og kaffc til eg*h fortæringi
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sirgssrugu fortsat :

LØrdag-s6ndag d'1'i2'se1lt' €! der ØkEeløb'Dette vll f,oregå

på clet ml.'Iltære ovelsesteE:EEllr Ku}sbJerg og !'r:ornegnen af dette.

IEen 1 år er der lagt op tlI en gPændande tur'

xtll,rettelæggelsenafokEelobetdeltagerKeldS@r$Jensen,
derermedlemafvorttropsrådogendvlderettdltgeretropsfore,,r.

Henrlk ilenEen'



Prograrn for august Og septemtr)er,

August

S{a 6
Ti7

Ti 14

Ti 2L

ri 2g

Husturnus HAVøRNEN"

Vandtrykning lgoo
Af tense j lad,s tgOO

Aftensejlads 19oo

Aftense j lads 19oo

Aftensejlads Stabsm. 19oo

September
Husturnus DEI,FfNEN.

I,ø*Sø 1-2 ØkselØb Lloo.*l2oo

Ma 3 Vandposttrykning l9oct

Ti 4 Tropsm@e l8oo

Ti 11 Åf tense j lads lBoo

fi 18 Af tense j lads l8oo

Ti 29 Aftensejlads Stabs. IBoo

Sø 3o Masnedø Rundt 9oo"". 16oo

ÅNsSTJERNERs

Bo

Jacob
Henrik O,

Carsten
Nie1s Chr"
Jørgen
Dan

John
OIe

1år
1år
1år
2år
3år
3år
6år

Lo år
t.tOåJ ar
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Vl mødte.o nede rrzed havnen ea- lO . lettede sr haJ.v time
ssre:re* Dæ losens t-mme.Iiig uørrede besætnln,g'skulre krrydse
ud af havnen fi"k de sig en sx.em. ovmraskelse, da l,oset
ikke vender på en fbmøre, men det gik d.og rred.et godtr.
for vl sejlede fra jolIerne, xren kun indtil vi korr ud
i strømmen. Pga, modstrrøm tog vi jollerme på sJ-æb ved
]5 - 17 tiden. unclerrejo f'andt vi to'. sto:re 1ække i. tro,sen,
hvilkeb ikke burde undre nogen. sftier at have p,asseret
Mønsbroen b'g vi jor-lerne p'ås1æb igen fordi vrj-nd.en var
løjet, af. Anlrom tiJ- Nyond kll. 19.55 .

Måtte d.roppe vore. sædvanltge tur t-il stege, da det bf,æslie
temmellg meget. Da vi mått-er beskæfttge. qleJdæne med. et
erlerr anilet gik vi en tur o'p' tÅl stenbruddet med.bringend.e
vor mad.. Efter at vl havd.e undersøgt lokalttetqne gEk
vl igarrg med. at spise, imilket var en lang og t:ræ1s affære,
da lngen havde ambit-i-one::: i :retnl.ng af smørr.-ebrødsJomfiru-
ud.dannersen. Da pinen langt om længe var overstået,
slappede vl af med dlverse ting og sageli.

lettede kl 110.55 . rrr"æ1r Jollerne ep ti1 Kalvehave, hvor-
efter de gik videre for fokken, d.a d.et b1æste temmelig
godt, lagde t;il ved. Petersværft, da vi havde tid nok.
losen måtte ud og trække en af jolle::ne 1nd, da d.e ikke
selv kunne komme incl. Da vl havd.e spist lettede vi igen,
eftenfadende Perz', som ikke havde så langt hjem.Det gik
ret godt hjemad, fordi. vl havde med.strørn. Ankomst til
Vordingborg k1 Lr.10.
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vi lettede Fred,ag. kI. glo "g satte kursen mod stege. undervejsskulle vi fØre logbog. På veJ der Ea over skete aei itce noget xaxrsærligt udover_af undertegnede_stoq på grund udenfor stegel
Da vi kom til Stege var vores forældre ikke kommet endnu-rnen de
kom tilsid.st. så ræssede vi vognene med bagage og mandskab ogkØrte til Kllnteho1mskov.
Efter vores ankomst begyldte vl at sætte telt og lave Lejrearbejde.
Vores p6d bestod af en våd madpakke.
KI. zLuu blev vl kaldt til natiøb . På natlØbet måtte vi ikke havehverken ]vøter eller tobak med og kort havde vi ikke brug for.Begrunderse: vi blev ledt runfl af rys og lyde , så d,et var tir atfind,e ud af . ved posterne skurl-e vi lave- en- rebstige og r."a"riÅ-i. "!-træ, vi-'skulle ggså sende en ma,nd 1g_enem en lang sæk, vlsku1le-også føJ"e på ting e en sæk ,vl striilte oe"a-*tfikke -iys-mea
en vandpistol og lave en lygte som vi skulle gå med tiL næåtepost,,
næste $_ag sku1r." yl.begynde_ på vores bedste opgavermadlarrning.'vi skul-le havg kylling med kartoffer og agurke§alat og sov§,"iirdesser:t fik vl. citronfloryage. &r eftermlddagen skulle vi oå'oring-teringsløb' Defto var 1nd.::ettet så snedigt åt man selv kunne væt§ehyad for poster man vllle tlse og hvor månge. [11 aften fik vlalmlndeligt rugbrød !g bagefte::.glk vi t_if-lejrebå,l.' ved leJre-bå}et va:: der det sædvanelige rj{t meo alle dåres eksklusirå- -,

spejder manere og gamle vitser. -Tonker.:ile var møclt op med sovc-
posg og liggeund._arla§e Det va:: lederne ikke glade for.HA HA HArlæste morgen ned.lagde vi lejren og ryttede op.' Ierefter var Cer
tovt::æhein-g hvor-søspejde:rnc som sådvånrtg gjorde sle gældene v"dat s}å 1. Næstved men vl kunne desværre tfit<å-ttare Tonfierne.Dctte r:oes.lterede i at,vj. fik -en.andun plqds I tovtråkninA;-
Bagefte:: var der præmld overrækning hvor ronkern6 som sædiånl.igtog en del præmier,
!h$_enig kom vores forælilre og redede os hjem i god behold(aI]e overlevedo)
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- Efter uger med frisk t1I hård. vestllg vlnd havde vi håbetpå en blid østl"ig brise,,men.ak. Fred.ag morgen k1 Bu, stod. vl
rxd for en Lænserr og måtte så
krydse mod vlhd, sø og strøm.fih*
Kort efter passege af Storl ffii
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hele rlggep. Yl holdt os tæt.på lyrfod Flak og arbeJdede J.ang-qo*! vestpå. {øI?t hq* på eftermiåd.agen kunne*vi enåerigt-il;-
*?"P"q::g 1q,f?}gu af mod Guldborg.. Erovagten uekiågeae"srs-'1rat1ldt over høJtaleren,.men e1ågrs §rt aet §oa[.-E;-e;i*år"i3r]t hr;3Gila-t- ___ .--r;$rfr;x kene-vil1e sXve i uda"rå- mens d:lt=:*r#/,trilF §iå!;å.åå?'å"Iiu'*3?t"å;'nå"åfi 
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i§3*3" _: å-fingrene.
F)-#'\æJ {*"1? d.ag seJlede vl ret sent,
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tgag 1ldtl T6* møJsommei.igt kryd.sed.e vi op under p" jø. Ifterat have. studeret en luftpudebåd,
anløb,vl Fejø Gammelharo] =o* A

_ sønd.ag var vlnden frisk ve'stlig med enhkLte byger . r,ette-d.e efter frokost og havd"e en problemfrl sejlads ifiattr såks-kgplng.^vl, 1ndtog vore sæd.vanlige pladser ved roklubben. osmåtte så sluge den forlorne sklldpådd.e for at vl r.o"""-'åg'iblografg! at se ftManden med Mll1lårdernefr. Sg f.urrne--opvaskenvente tj"l senere. Yl prøvede at vælte en stor skorsten, menuden held"



sn?I! trelde, men næh nej, Næste morgen hav-estlig vind. Som en dovenskabens, trlumf
å motorlsered"e vl med jollerne
Kq=q: I på slæb ud forbl Ore6y S1ot.
=rrfftrffi ;Å\ Her blev de sluppet 1øs og
\ ''' tt7å\\ havde nogle frlske kryds ti1e_-;@f Bandholn . Vi fandt pladser

_*.' til bådene og teltene ved det
ned"lagte sklbsværft. En fod-

mp IfgE ud-, så det var temmeligt sent, før
s' millicrnbøf , Xfter mørkets frembrud i.iste
ppen på den store ,.qåu!, llogle vove- (l*
gelig ikke dy sigr /,o O,^l-*,e nogen, der faldtl i y,i i I if
vejret meget \ \ h t I i tiiili.
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og derefter til - '=-*--

bold- ("rgby ?) -kevl kunne sp i s e 01e '

det sig at brand"tra
kcrns:-Io ikke r,,'ar I
lralse kunne selvføL
rnen Cer var Cog ikk
ned- "

Orn t irsd.agen var
tri st rneC vlnC og r
i Knuthrenborg Parlr
penge på at fodre f
Yer Cet Tedlobi.ler
uC at sejle, fØrst
lindhckn, hvor folk
med glubske hund e I lille hul færge le j et , og rt kro enrt

d. s tllbage til Bandhc lm blelr vuncet
kece tricks I kap s e j lad sreglerne, .stået arf risengrød., rnen risene var
ed. spaghetti nåpoli på dåse.
\ \ Næste roorgery bragtg en fred elig
t\ vestll$ vi*d". Vj- rnåtte kryd.se
Yl, ud rnellero Rå gØ oE Fe jØ , men kun*
Y"i ne så hold e 6rnø op . §oien skinr
f negu og Hans JØrgån incretted.e

i ' I,o'sens boyspryd til rokurnsbræt,
iæ (efter at hate Eonfiskeret foto-æ' sr"efi-s,pperatet) " ft,lotoren ble.,t:)*
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:- startet øs! for klinterne, sål*--__-__ vi kunne nå i ha,vn, før dån blev::----
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P*39:' :1"1.p?,|TIqg]:l:1, Eftersom-risene nu var dukket op,
ry*i?a

kunne vi få risen§TØc til aftensrnad 
^

- Torsdag var vejret flovt, men solrlgt. vi opgav ude I 0mØ
Sund^s strØm og trak jollerne forbi
stlgshæs., hvlir d er 1å en stcr tån-
ker, og tiI SkæIskØr fcr. et nå til
slagter inen lukketid " I!,tenuen l*Ød
nemlig på rnedisteri)Ø1se " f eltene
blev slået op i fiskerens ha\re, r
sorn vl ha.r Ejo:"t det tid.iigere"
Hans JØrgens fer" kcm og hented e lr*ham, så vi nu- lrun ver {re Eri -.,o 'sen. I h ,/ham, så vi nu- lrun ver {re på -.,o 'sen. 
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Skroget kan også laves t tyndt fi-
ner oter epant€rr }lgegost en aJc*t"

trabå . Det er besrrærffgtt og tager
lans tldr men det ser flot ud, O8-
eå her *r det nertmest at bygge hå*
den ned bunden 1 rrejret på en fl*
ner1llad,e.

KøIen støbss erf bly I Bn sånd- e1**
Ler træform eller af cemsnt Lhlam*
det shnrer og urøtrlkker (for at
gøre den tung:ere). IIvJ.s rna^rr med ået
salffne lndstøber nogen lange køIbol-
te er det nemt at eætte den fast på
akroget. Ilvls det er &f nkunplast
skal det have nog:en forstærknlng*r
hvor kø}en sættes fast.

ffivwrø\*w m@Bo By gg@ll @n

trrr føI$eton I nlndet tre afenlt.
1, etæ afenlt,

et ver sn kolå og stomfulå dacem-
besrnat. Ylsrden peh t rtgntngen.
Pludeeltg kom kokken far"ende ud af
kabyason, rev als t ekægget og råb-

te af sLne lungeræ fulde kraftt "Der er
n&rlgo gode gmrsrda tll at byggs en moåel-
Bejlbåd. For det første er det skangtg
for det andet lærer mefi noget on hvordan
æn Ee.jlbåd fungmrsr 08 for det tred.Je
ken men dalta6e å efterårets rnodæJ.kap-
§s Jl*dsør på §ktdt*oret;.

Fs*rnt ekal nnen hmse et akmgr der kart
bmro sn køI, der er trrng nok tt1 at hol-
d.e bå.dan oprejst t et vlndptst. Det bG-
hæser åkka at ygaro efter flne tegntngsr.
G& hen t hawreno 06 få en tde om hvonilarr
"drsmnneskfbe tt{ m}ts} Ba ttd.

Scroget sr nennmemt at lave t polystyrol-
skun. Fox. udekæree dæksformen I 4 Em

krydefån*r, og herpå Il-nnas de groft til-
ekåffre mkumplader, Ilerved etr det nemt at
eætte dæksh*mln6 fast senere, Det hele
slJ.bem ttl mect gmft sandpapir, os er gå
klar tll at bllve malet

6tæ


