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Søren ,W.

Jan Erik

rned'at Ønske

Michelsen, Solkrogen

"H. "Bgtreen,Hj_Imel
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vil
4t vil starte

te glæde af
al-le et gndt nytår

d eres forældre i

6, Nyråd

'§

spe j d.erne og troppens erbe j d.e f relrl-.

over.
Førs t er d.e t spe j derne s f orældre , §orn vi
skulle have besat nogle tornme pladser i
gexxeralforsamlingen d,16 JANUAR KI, .793o
kan fungere.
Her kan forældrene jo også viserat de i-nteresserer sig forrhvad d"eres

børn deltager i.
Det kan jo ikke
trækker på hele

være mening€r] r at det skal være d e sarnme folkrYi

t:

vil trække på, da vi gerne
vore s grupperåd. her t i1
I TROPSHUSET , så d et te s tad. ig

*ifl
0mkring fremmødet hos spejderne er der også et par ting.
Det er jo sådanrat når man deltager i en ting,så må man føLge det op

og deltage i alle amangementer og ikke kun i de sjovestersåsom
julemøde ect.,men også i d.e andre.
Men arrangeØrerne håberrat a1le møder op til VIKINGE TUREN d,.25-27
JANUARTog alle skul1e gerne være kfædt lld som vikinger med skjold,
sværd".rkjorte1 og kappe.

Sid.st i c, eeernber var
juletræsf"est, for at

def fire ledere ud.e i Tolstruphus ti1 gildernes
underhofde glldebøødernes børnrdette gik meget
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NfÅlrr#fÅ/_1
Det §"ørste patrul j emød.e :

{;tuG
På dette patruljemøde fik de lært noget om kort og kompasraltså at cte

flk lært hvordan map pejler og hvord.an man finder ud af hvor man

beflnder sig på landkortet og hvordan man finder ud af hvadfor et grad-
antalrmaJl skal gå efter når man skal fra et sted til et andet sted,,
Det andet patruljemøde;
På dette patruljemøde fik de personer der var ti1 stede 1ært noget
om hvordan man splejse.r og takler.
Det trelde patruljemøde:
På dette patruljemøde 1ærte d.e noget on seJlstillingrvigeregler og:

lanterneførlng og noget om hvor man Iægger en kurs på et søkortrog
hvordan man finder ud af hvor man befinder sig på søkortet.

Carsten.

3lt**r
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f{ mødtes på, ha'wren Hl 7 r hvorfra
hlev kørt ud et sted. omkring svær-

brrg, hvor løbet skurre starte. Ter- Il

nen startede først, og derefter var
det 0s Haier. Ia vi havrl.e gået et
par km, krm vi til første post hvor
vi skulle finde et par kompaskurser
og måle nogle veje på et kort. Da det
var lavet gik vi videre til rræste post
hvor vi skulle hse en morpeko{e. Den

var ikke særlig svær, så den brev hur-
tigt Iøst og vi forsatte tj I sidste post
som vi nåede'langt om lænqe, efter at
vl var gå,et lidt t'o" rangt; der skulle
vi la.ve en rebstige r og hænqe den op
i et træ for at se om den kunne holde,

ti1 ja"rnen, hvor vi fik boller oq vå,r,n

kakao.

Haiern
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Aprop6s solnedgang å

Bølgerne lagde sig,
solen gik neC.

Ude på molen
stod kæl1ingens SecL,,,

Kællingen kaldte:
"Korn h j em l- il}e far '* .

frGu vil jeE €j",
årråhte ged,en til svar-

}c,rsr. r§ffi,*;

SoI,NEDGANG oG ÅngTs GAI.IG

§cm de fleste nok har hernærket
går solen ned i nord,vest om sonur€-

ren og i sydvest om vl,nteren. Ved
forårs og efterårs Jætrndøgn går den
ned i stik vest.

*,{an kan udnytte det
s i-t kornpa§ . I tabellen
vist sslens retvisend.e pejli,qg ved
solneCgang (og i parentes ved sol-
opgahgr hvis det nogensinde skulle
blive aktuelt) ,

Dato I, 8. 16. 23'.

Jan 227 ( I33 ) 229 (I31) 23I- (129 ) 234 (L26
eb 23e {L22l. 243 (117 } 248 (112 ) 252 ( 108
ar ?57 (103) 262 (99) 258 (921 273 (SS)

Apr 27e(Be1 283 l77l 288(7zl ze3(GB)
rvlaj 2e8(63) r02(5e) 305(55) 308(52)
'Jun 31I (4s1 313 (48) 313 (47) sI4 (46)
JUI 313{47} 3I2(48} '309(51} 307(53}
us 303(5?) 2e9(61) 2e4(66) 28e(701

sep 284t76't 280(80} 274(86} 270(90}
okr 264 (e6 ) 260 (100) 254 (106 ) 250 (110
Fiov 244(116) 239(120) 236(IZAt ztz(t2B
Dec 230 IIIqL_??gll3z ) 227 (133) 246 (134

kirning

hori sont

( foto 0.N'L) §OtT{EDGANG§BILLEDE

"BIiv mig f ra l ivet
rned roer og kål. 

?

Nu vil j eg ssrm e1-
stange lidt ål I "

(Ha l fdan Resmuss en )

============= = =======:*==*.

§å skal det l ige bemærkes r cå t
det præcise tiCspunkt, §olen
går ned, ikke er så tisetå}
end,d.a, Nedgangen er det Øj e*
blik, da midten af solen pås*
serer horisonten. Men h*ri*

krurnning ) .
§om vist på hilledet her til ven*
stre går solen ned før den r#::*r
vandet ! Man kan cirka regne rnq*i

en halv sol*tykkelse fri luft -

eg så rnå det
med den

(Hvis man skal være helt præcis i så
gælder tabellen kun for 1980 oq kun -------- ---
pa sSo ,,oiåiiø ur"agå,å""-yå.åi"gbårnrsonten er ikke det samme som

\r. '/ kimi+ge+ (på grund af j*:rdens

t-*- O :

f\
vist også

historie
»

være nat
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