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PROGRAI{ VTNTEr'/EOnÅn l- 9 B I

Februar 3

Cnsdag 4 
"

Fredagr 6.

Fredag 13.

F redag 2A .

Lørdag 2L "

Søndag 22 "

OnsCag 25 "

F'reCagr 27 "

I.larts:

Cnsdag 4 
"

Fredag 6 "

FreCag I3 "

FreCag 2,0 .

Onsd"aE 25 "

trredag 27 "

Tropsmøde , Le j erl iv
tratruI j emØde

Fatrul j emøde

Patrul j emØde

Patruljetur, træfælding

Gruppes tyrel sesmøde

tratrul j emøde

Tropsmøder iravigation
PatruI j emØde

Patrul j emØCe

Patrul j emøde

Gruppes tyrel s emØde

tratrul j emØde

April:

OnsCag

KI . lg .00

KI . 09.00
KI . 16 " 00

Kl . Ig " 00

KI , 19.00

KI . 19.00

Kl . 19.00
a
f,

'

Tropstaøde, planlægning om

bådklarEøring og opsætninE
af bådebre *

OCOCOOC

HUSTURNUS:

Februar Å 42

I{arts Å 5 6

April Å 42

Maj Å 66

OO()OO
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Sejte å egen sø?

Ja, det er ikke såclan ment, men I har

fakt isk mulighed for at dYrke sø-

aktivitet i det daglige, blot I har en

niindre sø i nærheden ' Nogle sø-

grupper holder til ved søer og benyt'

i*, .n bådtype (Wayfarer-jolle)' der

let kan transporteres' f'eks' ud til ha-

vet til en week-end eller sommertur'

N{ange grupper dyrker kanoaktivitet

i åer og søer, især i Københavnsom-

rådet.
Selv om inan bor ved ltavet, er det ik-

ke sikkert, clet er muligt at dyrke sø-

aktivitet" Spørgsmål som: >>Er far-

vandet egnet?<<, »>Kan vi få havne-

plads?<<o ,,Et der mulighed for mate-

iiatecpbevaring?<<, >>Hvilken bådtype

skal vi vælge?<< o"s.v" bør overvejes'

og hertil kan tr få konsulentbistand af
jeres DASØ etle DISØ' Kontakt divi-'

iion.n, distriktet eller sø-udvalget

(2).

Sø-spejd på prøve?
Seh'følgelig ! - såvel n:ed som uden
børn. Hvis du sorn leder vil vide lidt
om sø-aktivitct ia!rnindelighed - og
dine særlige sø-ønsker/-problemer i
særdeleshed - bør du tage på sø-akti-
vitetskursus. Det foregår normalt
den sidste week-end I maj og augusr.
Vil du afprør,e aktiviteterne sammen
med dine spejdere, inden i investerer
større sumrner i fartøjer og 'andet

grej, kan I tage en week-end eller en
Lrge til Thurøbund (4). X centerlejren
kan der tilrettelægges særiige træ-
ningsprogrammer i den eller de båd-
fyper, der er aktuelle for jer - for-
flokke spec" robåde, optimistjoller
eller de nye juniorjolier, for troppe
og klaner især kanocr og større sejl-
både.

[,åm en båd!
Irår I mod på at lorsøge jer hjemme,
kan tr gå i Bådbanken (3) og låne en
båd. Vilkår: Der oprettes lejekcn-
trakt for et år (en sæson). tr-eje :
l09o af bådens værdi. I vedligeholder
båden. Lejemålet kan forlænges for
yclerligere 6t år (altså max. leje i to
ar!). I har forkøbsret til den lejede
båd.

Køb af fartøj
En brugt opttrnisrjclle kosrer ikke
mere end er patruljetelt, så det kan
næppe give gruppestyrelsen økono-
miske anfægtelser" Satser I derimcd
på at anskafle en siørre flåde eller et
nyt patruljefartatj, ,''il der ofte være
tale om en investering, der langt
overstiger gruppens normå',rsbud-

get. Alligevel er det overkomrneligt,
takket være Bådbanken og Spejder-
fonden (3), som har en meget fordel-
agtig låneordning til finansiering af
fartøjer. Reglerne siger bl.a": Ved
køb af den båd, man har lånt i Båd-
banken godtgøres sidste års leje. Man
kan lå.ne 2,/t af anskaffelsessummen,
max. 20.000 kr. Lånet tilbagebetales
over 5 år 0g er rentefrit.
Eksempei: En gruppe lejer en ny ål-
borgjolle , pris 30.000 kr., i Bådban-
ken. Året efter køber cle den og opta-
ger mai. Iån" Ydelserne bliver: I. år:
leje' 3.000 kr" 2. år: Udbetaling
10.000 kr" - refunderet leje 3.000 kr"
_ 7.C00 kr. 3.-7. år: Afdrag: 4.000
krlår. O ,erkommeligt! - men eksrra-
ordinær indsats (fester, spillegilder,
papirindsamlinger etc.) er naturligvis^.

nødvendig. Bådbanken er i øvrilt
primært til for nYetablerede sø-

grupper" Låneordningen er lige for
alle - og rnan kan låne til de(n) næste

båd(e), inden man er færdig med at

afdrage på clen første.

Dråftsølronomi
, Det kan vbre dYrt at drive sø-sPejd,

men det afhænger helt af de lokale
forhold, myndighedernes indstilling
m"v. Arlig vedligeholdelse af et pa-

truljefartøj koster ca. 500 kr., forsik-
ring betales af korpset og et stel nye

sejl koster 2-3.000 kr" hvert 10. år' 
/ea.!)" Det kan ikke vælte budgettet.
Men havnepenge! Priser op til 2.000

kr/år for en havneplads er ikke

uhørt, og havnepenge er ikke refusi-

onsberettiget efter fritidsloven.
Fortvivl alligevel ikke. Undersøg,

hvem der ejer havnen. Er det kom-
munen, vil de sikkert støtte jer vcd at

give jer havneplads til »spejderpris«.
Ejes havnen af sejlerne (klubejet eller

på andelsbasis), kan det blive vanske-

ligere, men der er eksemPler På, at

sejlerne er så glade for, at man starter
ungdomsarbejde i havnen, at de for-
ærer sø-gruppen en plads - eller man

finder et ydrnygt hjørne, hvor der lige

kan klemmes en jolle ind uden bereg-

ning"
Er det helt umuligt at få havneplads
(til en nirnelig pris), må man vælge en

bådtype, der kan trækkes oP På

stranden - det er som regel hverken

dyrt eller svært at få lov til"

FormraEia
Denne artikel
love og regler

skulle ikke.handle om
for sikkerhed til søs -

det, man bør vide, står i DDS-
håndbogen ( I ). Kun dette: Sikker-
hedsbestemmelserne gælder alt, hvad
der er beskrevel i denfie artikel - lige
fra jeres egen primitive flåde til korp-
sets kurserl § 9 skal førsi i anvendel-
se, når I køber (eller for længere tid
lejer) fartøj(er).

Uddannelse
Korpset tilbyder forskellige kurser,
hvor sø-aktivitet indgår:
Sø-aktivitetskursus er tidligere om-
talt. Kurset er et introduktions- og in-
spirationskursus til arbejdet med sø-

aktiviteter. Seniorer, Iedere og grup-
pestyrelsesmedlemmer kan have ud-
bytte af at dcltage.

Sø-ledelseskursus er et ledelseskursus
over to week-ends. Kurset tager sit '

udgangspunkt i arbejdet med en sØ-

spejdertrop, men er også beregnet på
mini-, junior- og seniorledere, der ar-
bejder - eller vil til at arbejde med -

a

sø-aktiviteter.

Plan-kurserne indeholder også et
Pl--kursus med sø-aktivitet som ho-
vedemne. Kurset giver anvisninger på

arbejde med både teoretiske og pr?k-
tiske sø-aktiviteter i patruijen.
Ovennævnte kurser afholdes som
regel i Thurøbund.

Kursus for sø-kyndige medlemmer af
gruppestyrelserne afholdes hvert for-
år forskellige steder i landet. På kur-
set gennemgås korpsets sikkerheds-
bestemmelser, og der drøftes lokale
problemer, demonstreres nyt udstyr
og udveksles erfaringer.

Hvor kan du få råd og
vejledning? .

l) tlDs-håndbogen, dels afsnit B, §

9, dels afsnit D, Sikkerhedsbestem-
melser for sø-aktiviteter m.v.
2) Sø-udvalget, adr. DDS, Lundsga-
de 6, 2lA0 Københ avn Ø
3) Bådbanken, adr. Spejderfonden,
Lundsgade 6, 2100 Køberihavn Ø. ,

4) Thurøbund spejdercenter;' post-
boks 106, 5700 Svendborg
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Så har der igen været julem@de og i år var dr:t- Ole oq Lei.f
som havde til::ette.lagt det. \ri starte<le mecl err k.empe sensation
Ar,LE va.r mØde op, Ilfte:: clenne gode:ryhcc va:: cer an lil-l"e s}rat't-e*
jagt runclt- på havnen, derefter: fik vi r:-sengr@d og gic,ni sædvanlig
var cler evr inanciel .1. Ilet var OIe, som vandt marrdelgaveil, som var
et pusJ"espil af et sejlskib. Vi skulle også tippe er:r 1,3*e::r r{ren

der var .i-ngen, der havde i3 rigt-ige, alligever var der gevi:rs'Ler
ogi masser: af pebern@dder 

"

Så holdt vi en lill-e pause, hvorefter Ter^nen og Lei{ vaskede ap
rTrens gik llav@rnen med ole inrl i det ene patruljel-ckale, hvor v:-
fih til opgave at synge en sang fra en sangbog, det l@d nregei ret,
inen det var det t:u ikke f.ot:: eft.er at have blacrret hel.e sangbogen
.i-gennem et par genge og vores to tr:onmeslagere (Ilen:li-k og S'L,eerr)

havcle Øvet s-iq merre end nok, fik vi enc1e1-ig fremstarrriret nogle
f å linier f ra "RBve-rne fr:a Kardemonne by". Bagef ter: var det lre::-
nerrsi tur:. Da cLe var vær'cir1e, var der en lconkurrence tit som gik
ud på, at to fik b-ind for f;;jrrene oq cn sarunenruile't ar.,j.s, hvor-
efter cLe lagde sig på knLr og slog lØs på h-i-nanCen.
Pludse.lig tog Leif en i:å.r:doptager f.'r:ern, så. vl. kunne hgre vcres
sang"e, som viir i:levet cptaget, ud.en a-t-. vj- viCste det"

Ti"l- sh:t.
seL dr='nt,

vi hjcm..

{J.

.sfi" v]-

hi-ev
fllm om to tj-c1liger,: somrnerLogLe. Da vj- hay<lc

det s:-dsto taget af i:ordene og d"eref ter: cyl kerjc:
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Yi r-b.a."l;e dr: k1 14roo Lgl::dr:.g efterir:i-ri'1ag. De t ira.vde oprin.r-ieligt været
menin;5o.n, at vi- skulle sta:.te alli,r.ede kI 9, men det kunne Bj6rn ikke,
så vi måtte veni;e til. kl" 13.

Jeg ankom på. havr:en kl 12r3o, :lor.;i. Storm iravde sagt jeg sl:u1le
sørge for: a.b væ:'e i god ti.d. Han kora 12r55.

Da alle var konrnet, det vi1 sige aile de som skulie starte
Voråingborg, og dei, r'ar der 5 rler skulle *$f fra Ter:nen,/de| var
ag 4 fra l{avørnen/ Sto:"nr}ienrikrl}jB;.n cg rnts sslv/. De sids.La I ,/
fra ?ernen og OLe fra iiavgrnan / ville blivs k6rt åerud, rla, de jo
bor i larrgei;æk.

K: -i-:J, o! kgrte :,"i ud af Eal<kebølleetien mod l{yrå,i. Men allerede vsd d.err

fBrste Yej op mo.J La;rdevelen, ri-re;i ede 0ai'sten cg iit.orm a,f" 'rii iirrrjr=e, a1*,så
.[);gi:'n, ]Ier:rik o6 nig -qe]v vai'korn:aet lici; fcrud og vidstc derfo:: ii*e a;
tlo havde tæ:tl:t del;i r.ii kgre op der. Så vi fo:'tsatre li.ge uå, cg,.,i. Fjad

ikke køre -i;ilba.ge igen, s§. derfor fc:'tsatte vi på B*kkebgl-lesiien til
vi:råede i.Iyråd. D*r dre;edo vi af ng k6rte op til Hc,vedvejen, hr.,6r vi
mBcte §i:urli o6 cars:ter:" vi- kon ig,en lidt forrru, indtil vi nåe,le b.:gereri,
der stoppede vi, forrli Bjgrn skulie irid og k6be r:oget at crj.kke.ce,:",*tsn
og §-Lorm fori;,gatte, C,a de regne<ie med,, at vi kencite vcjer{ud tj.l - ?, }d,;n

,;leil; 6jorr1o vi desvænre il:ka, s§, da vi nåedo Tro1rlbjr:rgxkr:ven, a.nede vj_

ikker hvo:: vi sliu.11e k6re hen. Til sidst blev vi enigei c,m å.'u kø::e ned t,i.J,

I'irlrshr:vlcr8 spøi:Se orn ir;t:t vidste l:vor den lå. På r.ej tiertil var Henri.Ic r,,s.§

at "ræ11e, :1a likgj Lebanen i"i ]rØ:'to på,var utrolig g;}at, o{I scm f616;e af
i{en:-iks u}:.*-|.d, nåtte jeg b:.emsu ofps var veC at bi.::de sipjf'e på st.vr,r:t,
og s,:1-vf61;;clig "-'æ1.tede jeg så, og måtte gii., e1ler reLtrr.e sa65t vr;k).o,.

l'r;§te;i af vejou ned'hil- i{g.lrskov. Der fii,.: at vicle at vi var k6rt foi- langt
ag skul1e ei; st;.ki;e tilbage. Han fo::k1a.r.ede , a.b er lille sbykko ti1-t,age
opps ac vs;cn ki. der en 1il1e grans}:,:vr oft_, I i"ge efi;*r." ri.en rra,:- cler en ve.i,
8en skuiiim vå. op ad"Ds'L gjorde vi s§., og vi. fandt også r,-ejeur.,ri cku}le
op ad, rnc'n r:s.r'våi" bare den Iille ulernpo veri ciet, at ca, 100 m lieng*r'e
I:enn* ciei'Le rien si.ffr og det havde vi i.kxe fåei noget vi<kr orr, o6 aå v*r
vi- jo i"t.i;e ,ri,L1L" Yi,gi:iil.cde cyklerne og g5"k i:p ad.'.Len ene af veje::e ,

cler vå..: h.ul,1:i;;vi* ikk* i"s på den, llen iil gengr::-ltl va:" c*r" en l:alr. iri*t*r
p.LrJi's' rsctr] v.i- sipI,*i1.r:r'*lC.'; i- Hei-{igvis }ravie vi. val-gL,Jen rigtigc v*j,
tg; vi fik :i'* i. huri;i.gl g,ije på vor§.§ Latriperoa;.

nr;. r"i. liCi, ef"i:er :iavåc fået fat på voros cyl;ier, og brckkct cls over
tgq $torri, g:!"k "*i ågtng meå ai; fj"nde ucl af , ill,"r"'tr vi,sk,Gllo sgvg.

Cr,r,iiter 3 §io:"::rr o,:, jCI{: i;l-e.r''; en:iSe q:n il"b vil-l"e j..igg,'e !- }:iwrra}ren. xi;sr:ff

liii'ilrikr Rj6rrl og Ånii*.r's og; 014, §oin ki:ri til .iicit srrner*, vi..l-1,: lip;6e
J.:.pprl cca Le :r"
Iir iirrle sej1,,3:i'{r .rii.r tri faril:i.ge, t;i vi. bi*ir eni6;{i cm i-r

E {l*s-,så
Æv -;,rdr

d''u&
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'1' Å c*' 

.gtif,,^.i:;$jll;tff,
ff ii;" s T" {;; i:.,t

Ån *e:rs

begge

rr; *.i i;i.i;.' C j,l s i,' l. ;;. 
irr l.'f'-;



i

I

oi:16ive1§-erne. j;fen vi gi-k hurtigt ti-lbag;e , d.a vi efterhånden var'b1""-nnt
sultne, og vi syntes at der, ya.r på tid.e at vi;"ik tænCt'bå1.
Il.rilken fiasko. Vi +,ændte t--'n snrittablei, men s*-l,r ,lnn kunne itto rå
def. til at brænrie.'EfLer t;n tirnes ihr*rdi"g pu§tsn og prust,*n, og så gav vi op

net eneste uj" fjk uc rrf cob var hovedpine prus et pa:- glgder, sorn ikk;e

kun-ne varrna den ene hrilvåe1 af tlår:e:r op.

Vi gikri seng kl 19, men irrden. da var Anders cg Sto:'n b.l-evei enige im. at
bytto pl"ads, eå d.et tlev Carsten Ånders og mig, der kom til" at ligge i
bi-r'luaken.

ilvilken nat ! Eiwuaken va3: a1t for 1ille , og Ånders som 1å i ruidten,
trlev vuri mecl ai sparke rnig i øjet. '5å der blev irngen søvn f,jar nri.t veCliournenle

ii.en nat" §takkeln rni.g. Jcg 1å pti tninrlst 10 træstanmer c.er:. na'1, fo:.u,J.en at
Anders varJrred at spr'ænge rrine -bro:rrmehinC.er med sin sncrkerr.

Næ"-,te morgen kc:tt }isnrik og rle andre fra lappeco:.ten r:g vækkede Cal's'Lien

og.frrdr:rs. i1{ig kunne de ikire væi<ke. for jag var jo våg*en i fo:.vejen.
Ef'Ler: at h,a.ve spist norgerrmaår Bik {,la.rstoa ag Sl,orrn ud. for at lave et 1gjh"

rri skuiie på. J.nens ii.'-: 1a.ve de løbet, afreager'ede vi på on ga:nms1 ir*lr Lub

ilså økiTen. Dels for a,t få varsre i kroppen, vi havile jo ixue noge L hå1, ae:

Cele fr:r' at ffr, tiden ti"l at gå, He).digvis var Carsten og S',r:::i".: r"*i; huitigt.
ti-i.L,r,gc, op; sli. triev det vorss tur ti1 at gå- 0ie. gi."k §rå.mrnsn iil{jd,r,}§, ()lj.

vi gil< f,|rst, dcrefter kon Bjgrn cg Auders, c6; ti1 sidr:t }Ienr':!.i.1, h.aii rer:rj.*.

te a-l.enc.

Vi var nær" ved a.'i; fare vilC en 2CI-50 gange, Så den bur var liurtigt, ov*rstå*t..
llsnri.k vandt. 01"e og jeg pri anCen p}-adsen, og ti.l sidst lq:om Ånåcrs o11 S;Jgi"
Efter at havo spiot, rydCede vj.pp på pla"dse:r, hvorefi;er vi tog os er: renk
lillc snet'ol"dkanp og kgrte hjem" Vi- var hjemme ca. kl 16

Ii*:"r;: i**g itl å ;s lterxn"i;åri § *§t
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L#æ*{,r- sP&lnrRTRÆ}. ER KOM}'1IrT rOR ÅT: ELIVE !

i]*roln §l:" d*r rr:.st ingelt 't,'vivl"! Ig;ell 1 irevC c

vj" sat iii.nanden stævne ved Dehnshytten, og i-gen
i år 'rar næsten al.le grupler repræsente:.et. Oe:r'

rar faktisk næsten lige så meinge spejdere s()lr på
^of oråre ts divisicins tur.rl:. ering.

§å n;a.nge ka.n natur'ligvis lkk"e hoides i al<tlvit.e'i;
med" fornuft,igt spejderarbejCe hele 1ø::da65 efter"-
middag og sønd.ag formiddag, ilvj-s ii<ire lederne
baklEe.r' arra.ngercentet oF, cg ciet 6jorde de

enhelte styrelsesmed-lemmer også. Vi ?er sål-edes
c&, 3A til fæl1esr;pl.sni"ng i-ø:'da"g aftenc

Ucien at forklejne nogen vil je6 gerne llrernhæve

s Ø§p* ;j t.i ti:: j"Il e S i:: cl *:ai:g L*3'Cl ;) S 6 J *S
,$ilrll, åL"iri fri,airrlspc-i fr*r'n*$? når*ei* å{"t

trakke'b vilr'# f;Ø#p*,,i **r'nes cli si:Så *

iirk* iåd ti"} e; J:å sn kr:1: I<;rl"fet

t::il r' * trå Sil {:å t
li.r e"rr * t)åci e I) * §,

D * h;lr*" {i * nril§;t *r:

1lil sldst vil. jeg 6øre opmærhsoni pås aL §pejdex'-
{,ræf e:r lag;i: kort i:id ef'Ler soximer,:fle::i-en næste
år", hvorfor dcr er L.;rg;t et g:,enmr:de i. begyr:cl-el*
$en af jr:.nl i:l.t t.ilrettel.æggelsen, så}ei-es at
invitationerne iia.;r udsencles før" f *:i.i"en"e
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Nar jeg går tur a{ene i skoven eller
langs stranden, går jeg altid så stil-
le som det er mig muligt. Så er der
mange spændende oplevelser at
hente på disse ture.Spejdere dyrker
meget f riluf tsliv men f riluf tslivet
foregår ofte pa en sådan måde, at
oplevelserne af naturen, bliver med
et ringe resultat.

uJeg har ofte på Iang afstand, kunne
nhøre hvor der er spejdere på tur.
f En patrulje som er ude og nyde det
& f riske lejrliv, har det altid rart og
sjovt sammen, men det er absolut
ikke nødvend igt at hele den nærme-
ste omegn også skal h.øre hvor dej-
ligt I har det.
Når ler ude pa tur, og gerne skulle
opleve det liv d er rØrer sig i naturen,
skal lfaerdes sa lydløst som det nu
er muligt. Det bedste er hvis hele
patruljen deler sig i hold p å2nøjst 3
spejdere sammen, og derpå opsØ-
ger de steder hvor i tr ar tundet ud af
der er noget at se. Sådanne steder
er bedst hvis de sjældent f år besøg
af men nesker.
Når lhar fundet nogle gode steder,
som ikke er overrendt, geelder det
om at f å sig anbragt så I kan iagtta-
ge omEivelserne, uden selv at blive..
set eller hørt.
Dog, da I kom til stedet, så har alle
de dyr og f ugle der holder til der, bå-
de set oE hørt jer. Så når I har lagt
jer godt til rette, gar der et lille styk-
ke tid, inden dyrene og tuglene
»glemmor« åt I er der"

Prøv om I kan f inde et sted ved et
vandløb, eller ved en sØ. Hvis I har
fundet et godt sted med en rimelig
af stand tra det sted I vil observere
ved en sø eller en stille fjord. Pa så-
dan et sted kan ! så lave jer en bivu-
ak. Om aftenen, kan så det hold der
skal vaere observatØrer,liste ud til
bivuakken, og lægge sig til ro iso-
veposerne. Når så tiden før solop-

Eang nærmer sig. Sådan
ca" 1 time tør solopgang,
Eaelder det om at vågne
stille og roligt, oE blive
liggende i soveposerne.

lnde f ra je-
res bivuak,
kan I nu lig-
ge og se ud
til sØen, å-
bredden el-
ler fjorden,
og iagttage
det dyreliv der f o-
regår tidligt om
morgenen. Der er
meget rnere liv end
I tror. Har I valgt
jer en sø i en skov,
er der mulighed
f or at se h jorte-
vildt, ræve og an-
dre dyr. Fuglelivet
er også livligt tid-
ligt pa dagen.

Men ligemeget
hvor i finder et
godt sted, så lad
være med at ska-
be al f or meEet
forstyrrelse på stedet, for så forstyr-
rer I det naturliv der er pa stedet.
Desværre er det nem lig sådan at
det er mennesket der laver mest for-
styrrelse i n at u ren, eflten det så
skyldes uvidenhed, eller det har an-
dre årsager, Men den største årsag
til at vi mennesker laver uorden i na-
turen er næsten altid uvidenhed"

Jeg vil slutte denne lille historie
med en efterlysning:

EN SPEJDERPATRULJE
DER OGSÅ HAR
IN,ITERESSE FOR AT
OPLEVE NATUREN
OG IKKE BARE BRUGE
DEN NATUR DE ER
UDE I"

Sådan en patrulje må meget gerne
skrive til ,,$psjfl« rec!aktionen og
fortælle om hvad I har oplevet, men
også gerne sende nogte gode foto,
som I har taget af Jeres oplevelser
på det »gode« sted.
Når I begynder pa at opieve natu-
ren, så husk en ting: Den første tur
går til det stedlige bibliotek, hvor I

f inder de naturbøger, som I kan f in-
de om jeres emne
Men jeg har et par bogtiiler med
h er:
Korchs Atlas over Danske Biller,,,
Branner og Korch.
,Hvad f!nder jeg pa Strander((,
Politikens Fcrlag.
,Hvad f inder jeg i sø og å,,,
Politikens Forlag.
,,Ven med naturen«,
Spejderforlaget.
,,Den levende naturu,
Biolog isk opslagsbog.


