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"Hej" igen

Siden sidst er der sket ting som er værd e1ler nØdvendig at omtale.

Vi har haft tropstur til Dehnshytten, der for de deltagend,e blev
en uforglemmelig tur, hvortil de 5 garvede ledere og dito aspirerende
3 spejdere var deltagere.
Da staben havde lagt op tll stor d,eltagelse, da meget få afmeldinger
var indlØbet, berettigede d,e 3 vikinger, at der turmæssigt blev lavet
en del om, hvorfor art det lette blev slettet, og de er en del mere
garvet i d,ag.

Det er ikke rænge siden, åt vl oplevede et lignende "talrigt', frem-
mØde. så derfor pr$ver vi igen at fortæIle dig, at d,u ikke skal holde
så fast i dynen, når dine forærdre haler i denne,og med madpakken
parat fortæller dig, at du også på spejderturen får mulighed for at
prøve dine kræfter og stædighed. staben er så heldig, åt de hØjere
magter prgver din duelighed på frere måder, og vi fører, åt vi må gØxe
det lidt lettere for dig, når du trænger dig ud i naturen, hvor det
rigtige spejderl-iv foregår, så du forstårr åt det skuffer os, når du
ikke giver os mulighed for at viser dt det er vi ikke så dumme til.
søtroppen har også haft forældremødå med grupperådsvalg, og denne
gang må d,et være j'eres kolossale stædighed og energi, der igen har
vist et imponerende resurtat, der mØdte nemlig 10 personer, som var
foræLdre til 5 sØspejdere (hØvdinge soml.iødianere) r og af disse for-
ældre var de 3 i grupperåd.et.
Grupperåd som stab menerrat nogle ting kan gf,res anderledes, hvis negen
havde Ønske om det, og vigtige spØrgsmål om søtroppens Ønsker og mu*
ligheder havd vi gerne hØrt andres mening om og stØtte tir.
De fremmØdte drøftede f . eks rtf,osen", lodsed.delsa1g, avisindsamling,--.-:
bådsalg m.v. Regnskabet viste et pænt overskud, hvitket ikke skyldes
et h$jt kontingent, men at der stadi.g samles aviser, og at der stad.ig
fØres en fornuftig @konoml. TiI grupperådet skulle der vælges nogle
nye medlemmer, men ingen af d.e fremmØdte mente, åt det var deres tur
igen, hvorfor man arbejder for, at andre vi1 modtage udfordringen.

fortsættes



Aftenen sluttede, med, at man flk kaff€,og Torben sørgede forrat sa]*
get af medbragte pakker blev klaret på bedstd måde.

Staben har deltaget i ledelsesmøde, hvor mang'e ting blev rdrøftet, og
vi var med til at genvæIge Lillan Miiller tll divis j-onschef .

3 af os fra staben fik lyst til at pr@ve vore benkræfter på de mere
stilIe veje i SydsjæIland r ag det resultered.e j-, at vi var hjemme til
aften efter at have gået 60'km. Vore fØdder og benmuskler har ikke
været ude for en sådan behandling i lange tider, så I forstår sikkert,
at de sldste km. føIes, som noget af en præstation.
Og nu er det jeres tur ti1 at gøre noget ved det, når I har gået
lige så langt her i byen over flere dage, så har r fået solgt alle
de lodsedler, som grupperådet har Iad.et trykke, og l.marts er sidste
tidsfrist.
I februar har vi en endagstur, og til denne Ønsker vi bindende ti]_
meldinger efter gentagne opfordringer ved pI. eller stab, og vi fin-
der d.et rj-meIigt, åt det sller l uge før turens afvikling, således at
r und.går at skuffe os, og vl ikke får bestirt det fornØdne, som også
kan være Dehnshytten til 500 kr.for g søspejdere.
Altså har du ikke meldt dit fraværr €r du økonomisk ansvarlig og
deltager.

RedaktØr. Henrik Jensen/
Rene Nie1sen. sekretær.
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Vi startede kl.19oo hvor vi lærte noget om kortsignaturerrbagefter
fik vi et kort hver hvor vi skul1e finde så mange forskellige
signaturer som muLigt.Da vi havd,e lavet detrskulle vi tegne et kort
med de mest nødvend5-ge signaturer,
Der efter lærte vi lidt om målestokkea på et kort.
På næste patnuljemøde fortsatte vl med at tage nogle duelighedstegn,
som vi var begyndt på sj-dste år.
Da vi havd,e lavet et par afsnit af duelighedstegnenerlærte vi noget
om at 1ægge en kurs på et kort.
Så fandt vi ud af at vi måske vil1e tage på en r*eekendtur,men d.a vi kun
er to i patruljen håber vi at der er en anden patrulje der vi1 med.

HAIEN.
:

FEBRUAR HUSTURNUS Å66 MARTS HUSTURNUS i,Tfr
Ma. 4 vandposttryk, kl. 29oo Ma. 5 vandposttryk. kl, 19oo
Tj-. .5 tropsmøde kl. 19oo Ti . 5 tropsmød.e k1. 19oo
Lø. 9 materialeeft. kl. 10oo Ti,11 svømning k1,19oo-20oo
Ti. tZ svømning k1.19oo* 20oa Ti, 18 svømni-ng k1.19oo-20oo
Sø. 17 end.agstur kl. 9oo- 16oa * Ti . 2'5 svømning k1.19oo-20oo
fi. lg svømning k1.19oo- 26oa 0n, 26 stabsmøde kl. l93a
Tl. 26 svømning k1.19oo- 20oo Lø. 29 *eekendtur k1_Iloo_16oo
0n. 27 stabsmøde k}. 793o Sø. 30

Ma, 5L vandposttryk. kl. 19oo

ÆRESSIDEN=

HENRIK 2L ÅN 25-2
NrEts 14 Ån 21-2



meget for dårligt at der iklce mødtes flele op. vl startecle ned at gå til
Iehnshytten over isen hvor vi så at der var mange d.er syar:gede åI Eå kom
vi åerud ti1 hytten hvor: der var huhåekoldt så flk Dan og Jan tændt op i
pejsen sa spilled.e vi kort og nogle sov . 0m aftenen fik vi rlsotto og
bagefter rlik vi nogle rund.stave hvor d,er var nogle ko6.er som var ruder
så sov vi. næste fornidda,g g:jorde vi rent og. så glk vi hjem.

med. at fA risengrød. og

spejder blev Karsten

en gottepose og lave
som fik et bæIte så

sjc"v og tegne

så vi en filn
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L45.55

Lll .15

u0 "55
Lll ,14

llo .35

1n9.15

101,lC

99 ,45

g5 "2o

90 ,55

87 ,00

79,L5

55.40

55.4A

52 " ir5

49.10

79 .45

27 ,?C

u,00

Henrik Storm

Cars ten

Jørgen

Søren

Henrik R*

Dan

Niels C

Kim

And.ers

Jacob

Kim Å

Hans J

O1e
iLeif å

Henning

Jan Erik
Lars

Bc

Henrik Jensen

Troppens samled.e timer

1172.00 1ffi5

1025.15 -66

4967. p -67

4575.00 -58

1495,55 -69
2a25.10 -70
L15L.1O -71

1455.40 *72

4L67.oo -7 5

345dn. 50 _7 4

4æ4.2o -75
L445 JA -79

Samtlige tropsa::æIsgementer i
d enne se jlsæson giver:

g?,40 timer

Båtenes individuelle se jltid.er:

Å zj 64.05

Å ru 56'.to
Å 42 Fo. )o
Å do 91.05
iL66 LZ4.za

sommertogt )

somnertogt )

(+
(+

t
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TIDEVAND frb. tBSo

Tidevand kal-des det, nån hØj- og lavvande skifte:: regelmæssigt.
Almideligvis har man hljvande 2 gange i d/gnet. Tidevandet kommer
af rnånens tiltnækning i jonden. Men det en nu ikke heLt så rige-
til. Faktisk fån man hlivande både i netning mod månen og væk fra

hav

den. Der.fon kommen den h/jvande z

gange unden een jondomdrejning.

mod (oppe næn Nondpolen kan der^ faktisk
ffi godt væne Z) timen meLlem hvent høj-

vander p,g.a. den skæve jondakse. )
Solen har også lidt at skulle have

*4-f-= sagt, og man får de:rfor knaftigst
ru= hljvande ved fuld- og nymåne (fondi

so1en, jonden og månen da liggen på linie). S
Hen i Danma::k han yi ikke meget tidevand. Der en lidt langs Vest_
kysten, merl e1lers er det småt. r skidtnonet vil1e jeg gætte på
ca. * 10 cm. Fon det meste e:: det vinden, der: given høj- eller
lavvande hen på disse kanter. Men al1igeve1; feks. ved Bisserup
så vi jo på sommertogtet, hvondan str"/mrnen ind og ud ad Nonet
skiftede hver 6. time. m- rr3 Gtr lr I IrG Gl IrI

Lad mig til slut fonklare nogle ord, der tit bruges om tidevand.
f1?3: Når^ vandet.stigen. (i.kke gefj.frgtia: Nån tidevandet en kraf_detsammesomhljvande).--ffiTvedfu1d-euer_;fiå";l:-
g},§.* t Nån vandet falder.
tl.p.{hØi.*g I Forskellen mellem
æ Lavvande.

: vandstand,
vi ville have uden tidevand

ULp,S f{ I Nån tidevandet er svages t .

*!.q#fl]1**Itlg$: Det at str/mmen
vender. I*{ed tører ofte str$ril.-
hvirvler,.

Llåj-tpnJ}s§bel1en : Tabe1ler over
r høj vande for hver

dag i året, Laves ofte sorn en
hovedtabel for et besternt sted og

onskel til at beregne
høj van sted . ( F. eks ,
er højvandet ved Skagen Z timer
?$, ? ? . TiT. T?T?T? . ?Tf. Y?9. T??J ?T$ J .

hjerqt. Åutomohil Huseum er blevet
udvj-det med 1 stk. dollargrln

a

a

TRYKFEJL:

Denne tegning fna
havde fået byttet
og horisont "

sidste nummen
orn på kiming

,/tfi

horisont

kiming..-tr.r.

Horis onten er' lige ( vandnet ) ud

S*n+ffgru, er der., hvcr himnrel og
hav mødes,

RYfrTER RYGTER RYfiIER

Det påstås, at birparken på Trord-

Jorden

(made in U. s.A. ) {f,r:if}


