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Når nan siger ja ril at gøre et stykke arbejde, her i nit
tilfælde so{r TL for Kong yolner sø, kniber d.et aåske at
gennemskue hvad d.et i virkerlgheden indebærer, og d.et er
nåske også god"t d,et sanne, for el1ers vi11e jaret sikkert
blive lidt nere tøvende.
Nå, ieg har ikke fortrudt, at jeg sagde ja, og jeg mener
stad.igvæk at der bør være nogen son vil gøre et stykke ar-
bejde for at hjælpe unge nennesker med d"e ting de kan l.ide
f. eks. at bruge d"eres fritic på, når d"e ydre forhold. er
så udnærket til sted.e son tilfæld.et er ared. vores trop.
De fleste forhol-d. omkring Kong volner søtrop har været
helt nye for nig, og det har været nødvendig at stirre
nange spørgsmår og r0ange ting er vel 0gså blevet grebet
forkeit a[r Een her har det d.a held.igvis yæret nulig at
hente hiæ1p'hos en nasse mennesker både I og udenfor trop-
pen.

Jeg håber der i fremtiden kommer Ij.dt becre greb om plan-
}ægningen, nen d.a d ette onråd es betyd"ning ikke har stået
helt klar for nig og der santid.ig.!rar na:rrJ.e and.re ting
som pressede på, er jeg den f':rste tir at, bekrage a,t der
aIligevel ikkc er br evet taget bed re f at d.er end tir fær d.et
€Tr Tecl fæIles hjæIp har vi dog fået tingene til at gride
nogenlunde synes jeg.
tad. os håbe al vinterens arbejde'kan sanle lige så nange
son sejLaktiviteterne har kunnet.

Ided. spe j derhil serl

Frede Hel th
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6 Månedens enne:ttlær d6n båd at kender?

firsd.ag d..6 IITROPSMØDTn

Irørd.ag d.. tr-l ttKaPse jlaCs rr

Løtd.ag d,31. k1. lS.oo ttStand.erstrS'gr'i-ngtt

§9vEUE9E

I1ånedens Emne'ttHikett patruljen finder selv €u w€€k-end.

?irsdag d.3 k1.19. oo |tTropsmødetr : .

:

9ESIUEEE"
I{åned.ens emne : rt0ri ent eringtt

Tirsd.ag d .1 kl . 19. oo t'Tropsmød.erl

l,ørd.ag / sØndag,i. . 1 2-L3 rI Jul etur tt

Husk altid at melde afbud hvis d.u ikke kan komme.

?ropleder";Eede Heith Eng'.,si 1o 7i4431
Tropass:i{ie1s nrik f'rost VognmanCsmarken 18 77L4+1

Tropass:EIi Grønborg ?oppelvej 7 775728
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Så er sejlsæsonen ved. et yære slut! I I

Stand.ersirygning 1ørdag d. ,L. okt., båd.ene skal tages
op og broen skal tages ind.
Det er en begivenhed jee aldrig har.deltaget i førr og
selv oB d.et narkerer afsrutningen på sonErerens spejd.er-
arbejde, så ser jeg det ogFå son starten p& den del af
vores arbejde som skal d.ygtiggøre os tiI saEryæret nec
landspejderner og d.ette arbejde betragter jeg også so§!

neget vigtig.
Der bliver forhåbentlig også nultghetl for nange gcde
ture sanmenlrre*æam selv on vi ikke kan bruge båd.ene.
vi nå bave fat i kærrene og bevæge os på lancjorden.

Jeg vil aIlered.e gerne her nind.e oxr Sø-82 tier iflg.
iolsø [itlende afhordes zL- zB juli LgBz ved Knebe]- yig-
Jeg: er allered.e begynd.t at glæde ni.g ril Sø-g2 og hå-
ber at vi i lsbet af vinteren kan få s'i;ablet et so'-
nertogt på benene, så vi får mulighed for at nøde
spe jd.ere, sosl arbe jcLer på s&nme nåd.e sou vi se1v.
DE8 ER MULIGHED FOR AT DELTAGE I KONKURRE§CEN OM UD-
FORIIINI}TGEN AF BOM.ERKET FOR Sø.82. }E E}IESTE BEIINGEL.
sEB ER ÅT n01Sø os Fø-8L rNpcÅn I 30MfRKET,SaMT Ar
F0RStaeEr EE REDAKTøR SøREN vADSTRup, Overg:aden Oven
Yanclet 56, t4t, CEnISTIANSHAVN, IBÅNDE d . 1o, okt.
Det er snart så SKYND JEfi.

På et tldspunkå und.er standerstrygningen vi1 der sik-kert blive behov for at eidd.e ned., så hvis aile tager
kaffe ned sørger' jeg for brød tir. Tro::pen håber at d.er
nød.er nange op d.. 5L, både ford.i vl har brug for en hjæl-
pend.e hånd., men c'gså ford j. vi så får nulighed for at hil-se på hinanugr, os der på forskeLl-ig vis d.el.tager i spej-derarbejdet i K0$G YOI,MER Sø.

Med. venliS hl1§en
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BogØ rundt.

Vi lettede ca kI. 1o'oo og begyndte at sejle ned

mod Bogø, hvor vi i fonvejen havde spurgt, hvon vi
måtte ligge henne. 0g det var noget der hedder" skån-
ningsbro.

Der valr ikke så meget vind' men nok til at komme

derned i nogenlundå god tid, al-tså ved 11-12-tiden.
DensejledeviindtilenbropåFalstersiden,hvor
vi spiåte vores mad. Derefte:: sejlede vi til Bogø

havn f on at f incie ud af , hgor det omtalte Skånningsb::o
iå henne på Bogø. Og det viste sig, at det var helt
;;*; på dån.r,å.t "id". så vi syntes' det var bedre
hvis.ri tog ned ti1 en bno ved et fyr eller ihvert-
f ald et f orhenvær"ende f Yr'

Men før vi sejlede derned', gik vi lige qn tur oP liI
Bogø by for "i 

finde en bager" ' Det lykkedes ' Og d9'
var tilmed også åben til .it heId. fon os a] le, også
bagenen.

Da klokken vau ved at nænme sig 14-15 stykken, fandt
vi det bedst o at begive os ti1 skibene. 0g vino val:
de:: i]<ke så meget åf , men derimod var der meget str'øm,
det '."qt3 i,ane irnod. Vi kom ailigevel derned af , og det
gik fakrisk meget hurtigene end vi havde tnoet. vi kom
ua denned og teltene blev sIået op. Derefter lavede vi os nå.g

-.aE, rroget maå og tro det el1e e j, det var på bål (uhu).
Då vi havde rået sat maden ti1 livs, begav vi os en lil-le
tur mod rrFanøbr:oenff og t ilbage igen . Vi gik så i seng
(dagens hø j<iepunkt næst ef ter maden ) . IrIæste morgen stod
vi åp, ut::oligt det end Iyden, vi f ik også noget mad '
vi lettede ved 11-tiden el1er deromkring. og hjemkoms-
ten fandt sted ca. kI. 16.oo.

Hvid Å 66



Vi mØdtes på havnen
at propfylde St orms
op til de gule spej
i en stor lastvaSo,
Troldeb j ergskovelr.

ØKSELØB d 6-7 sep'L*ember Ig8l.

kl.. 8.3o, hvols vi stnaks gik i gang med
-fa.,s bil som skulle køre al-t vor'es bagage

de::es !:ytte. I)er bar vj. bagagen videre over
soilI skull-e kØre oet hele ud til- iejren i

Endelig blev vi sendt afsted på hejken, men for at det ikke
bane skufle bfive til en almiadelig gåtun, havde vi fået tiI
opgave at sl<::ive he jkerapport underve j s. Eften at have knol<let
hen ad landevejen det meste af dagen, kom vi tilsidst til 1ej-
ren. Vi gik som nogle af de f ønste iga,rg ned at :'e j se te1t,
men desværr"e kom hende, de:: havde med l-e jren at gøee og sagde,
at vores telt stod for tæt på en pæl, altså måtte vi flytte
teltet 2 meter", og vi havde da også kirrr f ige ;ået at slå det
op r før hun kom luskende igen fon at fontælle, at det var €rr
helt forkent 1ej::p1ads, vi havde fået anvist. ited vores efte::-
hånden net så nedtrykte humør slæLce vi vol:es ti.:tg hen til
den nigtige plads. Vi var de sidste den fik teltet op.

0m aftenen skul-le vi på natløb, det var i år lavet som stjerne:
Løb, hvilket vil sige, åt man hele ticlen skal tilbage til ud-
gangspunktet f o:: at få en ny cpgave. f i var fæ::dige med 1øbet
ca. kl. o1. oo.

Søndag fonmiddag var vi på et kcnt opgaveløb. En af opgavenne
vaf, at man ve<i hjæ1p af stål og flindt skul-le lave bål og
stege et æ8, begge dele lykkedes fon os. En anden opgave var
at fange så mange forskellige dyn vi overhovedet kunne " Vi
fange<ie desværr.e kun en frø og en snegl , meii I skulle have
set Henning dr"øne nuncit efte:: den stakkel-s frø t det vaf sim-
pelthen et klovnenummen i sænk1asse.

ufili' 4

Ved præmieoverrækkelsen fik
nrn . 1 . I{en ud af 2l patrul j
Havørnen ifr. 7 Ternen nr. I

vi konstateret, et vi ikke blev
er bl-ev søspejCerne heniroldsvis
3 Del-finen nr 2L

};*cvv{i v3 '§t-pt*r



fl\ 1T E*ffimffi ,,{q\ n{% ffi ffi ffi ffi .fi

/ Låry u L-§ ffi ffiU,i \åffi Li*ffi-kw us
/ r-^ -,ff, ,.,4\t**-t r-a l-*l r"'l ,,*"\ffiurffi*,':Mti:lW

ondres instrumenfer også. Det er bedst, 6ri, inri.rrunt"rnu urlå'robur*, åau to
tåle of vcere med på ierbs leire og week-ender. Stotione6 skol stdr frit, så vei. og vind'kon pa"irke instrurnenterne,
blot må solen ikke kunne skinne på fermometeret.

Apporoterne kon I billigt selv fremstille og * hvod Cer må-
ske er mcnrkeligere - få til ot fungere tilfredsstillende .
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SOLSKINSAUTOGRAFEN er let ot love og fungerer oltid
fint. En I liters kolbe fyldes næsten helt mecj vondr og oft-
bringes som vist po tegningen. Den virker nu som brcendglos,

og nlr mon po bl'ikplcden, so* netop er onbrogt. i kolbens
blcendvidde, fostgpr et stykke tegnepoPir (helst brunt eller
gr.åt), kon mon om oftenen på popiret.se, hvornår solen
[or skinnet ; do er der nemlig bro:ndt hul i popiret .

me lkekorton

vond

f ugtishedsmål"t )

Et rundt sngrebånd trcBkke: over vceskebeholderen
på termometret og fgres igennem et hul i kortonen
ned i vondet i bunden, et stykke goze kon også

bruoes her.

På fugtighedsmåleren oflceses temperoturen bade po
delttgrre" og det "våde" termometer. Regn forskellen
ud po de to temperoturer, Nu bruges det toi, I der
ved kom frem til, og den iemperotur I oflæste på
det "tprre" termometer i tobellen over luftens frg-
tighedsgrod.
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hp, ot bestemme vind-
styrken efter Beouforts
skolo .

g$r fr?r
NOAD

Vindstyrkemål eren v iser
bAde vindretning og vind-
styrke. Den onbringes på
et hpit sted, hvor vindån
blogser frit fro olle sider.

EEAUTORT-s Vi STYR,CE S}CA LA

Orkon

vindstvrke Nofuren Meter pr. sekund

Stille Roqen stiqer lioe o

Svog v ind ffi[ Rggen ofbgies, mer i

vindflgiereogerer | 0r3- I,5

2 lFiovvind Vimpler lgftes og
vinden foles l16- 3r3

Let vind V impler strækkes
oq blode i bevæoelse 314 - 514

ltl Stgrre f tog strækkes
I popir o. I iqn . f lwerGod vind 515 - 7rg

Frisk v ind
Små lgvtræer svoier
der kommer små

6 I Stærk vind Stoie grene bevceges
telefontråde flOiter l0,B - l3,g

Stiv blæst eller
kul in h,P I*';r:!bevceses 13,9 - lTrl
Hård blcest eller
kulin

Kviste og 3 mågrene
brcekkes of trceerne

17 ,2 - 2A,7

Stormende blrest
eller kulin

Skorstene og togsten
ofrivei 20,8 - 24,4

Trceer rives op med
rod, orene knækker 24,5 - 28,4

Stærk storm ffi_ffi inL,- r> Omfottende skoder
LLL* I på huse

28,5 - 32,6

Enorme odelcBoqelser
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