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PROGRAM VINTER IgBO/BL

TropsnnØCe, orientering
Patrulj emØde, Å 66 og Å

PatruJ- j emØde , Å 66 og Å

Nattur
JuIemØCe r se prograrn

TropsmØde, Lejrliv
PatruljemØde, Å 56 og
Patrulj em@de, Å 66 og
Patrulj emØde, Å 66 og

Patrutjetur Å 66 og Å

PatruljemØde, Å 66 og

TropsrnØde, navigation
PatruljemØde, Å 66 og
PatrutjemØde, Å 66 og
PatruljemØde, Å 66 og
Patruljem@de, Å 66 og

TropsmØde , fØrstehjætp Kl. 19.00
Patrulj emØde, Å 66 og Å 42
tratrulj emØde, Å 66 og Å 42
GrupperådsmØde r se dagsorden KI " 19 " 00
Patrulj emØde, Å 66 og Å 42
trat,rutjemØde, Å 66 og Å 42

KI. 19.00

Kr " 9.00 15 " 00

KI. 19.00

DECEMBER:
Onsdag 3.
Fredag 5.
F'redag L2.
L@rdag 13.

TIUSTURNUS:

Dec ernber 19 B C

Januar 19 B1

Februar I9 B I
Marts 19 B I

KI. 19.00
42
42

Kr. 19.00
KI. 19.00

42
42
42

42

42
42
42
42

19BI:
hver måned KI

fifit#das N-
l_98 r
JANUAR:
Onsdag 7 .

Fredag 9.
Fredag 16 "

Onsdag 2L.
Fredag 23.
Fredag 30.

FEBRUAR:

OnsCag 4.
Fredag 6.
Fredag 13.
FredaE 24.
LØrdag 2L.
S@ndag 22.
Fredag 2J "

MARTS:
Onsdag 4.
Fred.ag 6.
Fredag I3.
Fredag 20.
FredaE 27 "
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Å42
Å 56

Å42
Å56
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GRUPPESTYRELSEMØDER

den sidste onsdag i

HUSK DATOERNE OG MØD CP ELLER SEND AFBUD

19.00
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4.

I SPRINGBORG var der fart På,
når rick-shaw-væddeløbet var i

gang. I denne borg blev der også
danset f olkedans, spillet bold og
meget andet.
Det pjaskede ned i mange af lejr-
dagene. Hvor mange m illimeter
regn, det blev til ialt, er der in-
gen, der ved. Men i LEGEBORG
iavede børnene en regnrnåler af
en sodavandsflaske, og den blev
Eodt fyldt.
Minierne var lørdag Pa tur til
Røsnæs. Her ventede en r»Iejse«

til mange, spændende lande. Her
er vi nået til Kong NePtuns rige.

I DRAMABORG blev digtet og oP-
tørt mange, sjove teaterstYkker.
Alle var f lot klaedt od" Her er KaP-
tajn En-ø1e i kamp med en f Iok
sØrØvere.
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5. Søndag f ik vi besøg af 0000 for-
aeldre og venner. Ved middagstid
prøvede vi at saette verdensre-
kord i at sidde på skødet af h in-
anden. Vi var 4364, der sad i en
1300 meter lang kæde. Men re-
korden er 5147, så det blev ikke
dennegang, vi kom i Guinnes Re-
ko rd bog.
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6" Fredag og lørdag var spejdere,
seniorer og nogle af juniorerne
på hejk. Det regnede hele f reda-
ge, men alligevel blev de f leste
opgaver løst. Her er et hold i

gang med at rnåle st rØmmen i å-
løbet under Gislinge Bro.
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Det ganske
at }lavskum

gær" go

ofte hænC€r r
j ager katte .

Interview meC k

4( SJÆLLAND RUNDT 19BO

Vi har spurgt Ole Nørskov,
sailingmaster
borg , om hans del-tagelse i
års store kapsej 1adå :
-Hvordan gik t,uren i år?

$"

som er
Vordinq-
dette -Hvorfor fortsatte DA nEd ** læk?Var De ikke bange for, at Deskulle synke?

O: Det

Pas på, du ikke ender
som pynt I damers hatte Iv

-Så er det vel derfo r?
O: Def-yed jeg ikke. Jeg er jo
) sailingmast
| 

* e{. r_ _u r r}gma S E ef . (y_ noæ &tl
-fr=A.q,.G^* E- --t -- . t *5ctttC9-(f,?/

andre både fu1,Cf Ørte Hvad er opskriften nå en
o: Ja, altså_, det beCste

sej Ie hurtigere end de
-Kunne De være 1idt mere

Hvcrdan gØr man?
-Var det hårdt i starten?

O: Den gik
plad s i

-IIvor mange
det IøUa

Det
dag
at
OS;

Åh, det husker j eg ikke helt
nøj e, men nogen skal der nok
have været.

f int. Vi f ik en f Ørstevores Løb. Ser
var jo det vi håbede på.
De, fors j_kringerl . . o

I . plads ?

er jo at
andre.

præcis?

Man skal s@rge for at
get, er i orderl . Husk
få sØkortene med.

-Og hvaC så under sej 1aCsen?
: f)er havde j eg 1agt en specieltaktik, der glk uC på, åt viskulle prØve at få mest mulig

medvind og rnincst mulig nooc-
strØm og mest mullg mecstr Øm ogmindst rnulig modvina" og .. cer må vi desvårre srutt*-dette

nteressante interview" &nteressante interview"
Hu do

kan rnan vel godt
morgen var der så

vi, ikke behøvede at
skægstubbene blev

grunCIa-
f.eks. at

bIæst af.
-Er det ikke lidt overdrevet?
O (tidligere

Vi- bl ev da
beret.

kaldt vagabonden) :
I hvert fald ikke bar

-Var De ikke sØsyg?
Overhovedet ikke, men j eg havde

inden starterl .

-Er det godt?
O: Ja , for så kan tarmene ikke

kravLe op og ud ad det fedtede
spiserØT.

-Skete der noget med båCen?
O: Ja den sprang Iæk.
-Var den da ikke gummi-kittet

dentl igt?
0: Vl bruger lkke gunmi-kit.

sige. LØ§-
hå rd vin
barbere
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KO§c v0It'111R sØGfrlrpp§
Gruppestyrel§ei:
Ioroingbclrg

fi1 søspejdernes foræ1dre.
Herved inclkaldes t i1 det år1ige grupperådsmøCe i

tropshuset på Nordhavnen.

ON§DA G ])EiV T7 . JANTIAR T 9 81 Kr, *T 9

med dagsoz'den if ø1ge lovene så1edes I

I. Valg af dirigent cg referent.
2. Beretning fra gruppestyrelsen
3. Fremlæggelse af årsregnskab med tilhørencle

status tt1 godkendelse.
" 4. Vedtagelse af budget- heruncrer fastsættelse

af kontingent
5. Velg af forælCrerepræsentanter ti1 gruppestyrelsen
6. I/e1g af rev isor.

3orældrene enmoCes om selrl et medbringe kaffert,røcr
m.' v. til det fæ1les kaffeb,ord.

Vi vi1 somr sædvanl ig afslutie forælciremødet mecr

afholdelse ef pakkefest, hvorfor hvert forælCrenar
snmodes om et meCbringe en pakke (værdi ! krr), som

vi ken sæ1ge ti-I fordel for tropskesssn
Søspejdernes venner og andre interesserede "r
h jertelig velkomne. Vl p1e j er at have det væ1cr ig
sjovt og hy€geligt.

§4ed venli-g hilsen

På grlrcpestyrel§ey]§ v s6ne

& ff*frd* §Å*år**
its -[gr'enu hiirlspr]

Ji- i'?. r' dJF$ ^1
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SENDER al,ie SINE LÆSERE DE BEDSTE øNSKER FoR EN

GLÆDELIG JUL

OG ET

coDT uyrÅR

SAMT HÅATT OM 1981 MÅ BLIVE ET GODT SøSPEJDERÅR.


