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kan varieres i det uendelige. Vedlagte kan du bruge til en lille dyst mel·
lem patruljens medlemmer. Lugtekimspil kan meget let organiseres ved
inden mødet at smøre f. eks. lO forskellige ting i lokalet med rå løg. J eg
garanterer for, at drengene husker det møde længe.
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B-P. sagde:
Hvis der er noget, der nager og piner dig, så skal du
hare smile ad det og tvinge
dig selv til at gØre det, så
skal du hare se, hvor det
hjælper.
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FRA EN TROPFØRER!
j

"En fedtet fyr"
Første nat på sommerlejren. J ørgen kommer helt ulykkelig. Han
har fået forkert, en kammerats, sovepose med. Den var mildest talt
uappetitlig. En rigtig fedtet fyr. Uha!
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Prøvekravene:
7. Insti·uktØt·.
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PRØVEN

J eg undrer mig ofte over at se alle de snavsede soveposer. Hvor-

a) Tilrettelæggelse af kvartalspt·ograJn for en patrulje og
udarbejde nærmere program
for et patruljemøde og en
patt·uljetm·.
b) Fremstille mindst to forskellige typer demonstrationsmateriale til brug ved prØvetagningen (tavler, spil, modeller, samlinger el. lign.).

for er der nogen, der tager på lejr uden lagenpose? Hj emme sover
de sikkert ikke i dyner uden betræk.
Og når man er ved det, hvorfor så ikke få mor til at sy en ekstra
»lagenpose« til soveposens yderside? J eg har et dejligt grØnt betræk udvendigt på min sovepose. Lagenposen og betrækket ries
sammen for oven ved skuldrene og ned til soveposens lynlås. Så er
der ingen kvaler med at holde styr på de dele. Og når man kommer
hj em fra lejren, kan lagenpose og betræk ta ges af og vaskes. Det
skåner soveposen. Efter 6 år kan jeg glæde mig over endnu at have
en ren sovepose. Det kan altså lade sig gØre, så lad os blive fri for
de snavsede soveposer.

Med spe j derhilsen

l ohannes Madsen,
Løgumkloster.

K vartalsprogt·am.
Her slipper du ikke med blot at
stille en kalender op med 12 patrulj emøder, 3 ture og en week-end.
Nej, meningen er, at du kan vise,
hvorledes arbejdet i en patrulje i
et k vartal tilrettelægges. Har du
selv en patrulje, så i gang med næste kvartals program - har du ikke,
så konstruer dig en patrulje, f. eks.
således : PF og PA, I. kl. spejdere.
3 drenge i gang med I. kl. prøven
og 3 drenge i gang med II. kl. prØven.

Januar kvar tals hovedemne: første hj ælp.
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Andre emner : morse og knob.
Mål: Alle i patruljen: F ørstehjælpsmærkeL Prøvekravene i henholdsvis I. kl. prøven, og II. kl.
prøven
førstehjælp , morse og
knob.
12 patruljemøder fordeles således:
4 patruljemøder (2 i januar og 2 i
februar) holdes af en samaritter-instruktør : førstehjælpsmærkets krav.
4 patruljemøder i januar og febru ar: træning af førstehjælpsstof, som
er gennemgået ved forrige møde. 15
min. morse ved hvert møde (J ens
laver morseapparat), knob indøves.
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Patrulj etur i februar: Orienteringsøvelse med enkeltmandsopgaver i k nob og morse .

..A. JEG HAR ENDNU IKKE MØDT EN
114 PATRULJE, DER HAVDE PRØVEMATERIALET l ORDEN \ SE DERFOR

for din patrulje og et ri gti gt møde
fra kvartalsprogrammeL Programmet skal rumme angivelse af tid er,
steder og afstande. Meddelelser før
turen eller mødet. F or øvelser, løb
og instruktioner udarbejdes punktfortegnelse med opgaver, henholdsvis dispositioner o.l. Altså et færdigt program - lige til at begynde
på .

~~T~fN6~E~~CJ' ~og E~ E~e-~:~J;

F ør st i marts delta ger patruljen
i en førstehj ælpsØvelse i samaritterforenin gen.
l. møde i marts : U dendørs signalering - flere forsøg over stadig
større afstan de. P å vejen hjem slås
knob.

2. møde : Morse og repetition af
førstehj ælp (aftale med T F om at
prøve aflægges næste gang) .
3. møde : U dholdenheds-morse-aften: Alle skal sende og modtage.
Hvem sender og modtager flest ord
30 min . K nob-repetition.
4. møde : TA laver løb på hvilket
man bliver stillet over for opgaver,
der svarer til prøvekravene i morse
og knob samt førstehj ælp.
Se, det var jo et kvartalsprogram
med stof i - men det er også et sådan, du skal lave.

KRYDSFINER , MASONIT , TRÆLISTER ,
KOBBERBLIK , PAP o . M.A . SAMLER EN
RIGTI(2 PATRULJE ALTID SAMMEN ;
DET F.ll.R DEN BRUG FOR FØR ELLER
SIDEN !
EN PATRULJf:TUR , DER G.ll.R
MED AT SAMLE GRENE
~
TIL MODELBROER OG ANDRE PIONERARBEJDER , ER BRUGT GODT !

D entonstra tionsmate l"iale .

En dygtig patr uljefører må til
stadighed frem stille demonstrationsmateriale til sin patr ulj e. Læs GMs
ideer r un dt langs denne artikel. Det
giver man ge forslag.

EN STUMP,
K RYDSFI NER

DE
OPSAMLEDE
GRENE SAMT
DE SEGLGARNS STUMPER,MAN NORMALT
KASTER BORT, PLUS L I DT KRAFTLIM
GIVER ANSKUELSESUNDERVISNING
l PIONERARBEJDE l-OG MAN NØJES
IKKE MED ET ENKtLT STØVET
EKSEMPLAR .

Jeg k unne have lys t til at nævne
en vigtig ting : tavlerne. Lav tegnjnger med tusch på karton af en
mængde af de ti ng, som prøverne
kræver, og hæng tavlerne op - så
bliver tavlerne stadi g samtaleemne
og altså igen og igen repeteret. Lav
tavler over: målinger, kurver, signaturer, morsekoder, knob o. s. v. der er emner nok.
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SKÆRER PATRULJEN UD
TIL HENHOLDSVIS MORSEBRIKKER
OG DOMINO
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DER LIGGER NOGLE
, .. ~
STUMPER H.l\RD MASONIT OG FYLDER
OP. DE ER GL IMRENDE EGNET TIL
BRÅ:TSPI L SOM BILLEDLOTTERI MED
SIGNATURER ELLER MORSETEGN
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PatruljemØde -

patruljetur.

Programmet for disse kan du sikkert lave. Væl g at lave en rigti g tur
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-OG DOMINOBRIKKERNE BEMALES
MED SIGNATURER , FLAG, MORSE ,
SPEJDER~EVÆGELSENS DATA O.M.A.
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SM.l.STUMPER MASONIT MALER l DE
NORDISKE FLAG P~; AK ELA BLIVER
SIKKERT GLAD FOR DENNE .-l~NDS
RÆKNING FRA PATRULJEN .
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~ PATRULJEN HAR SELVFØLGELIG
~ IKKE ET SILVA TIL HVER MAND,
MEN TIL INDENDØRS TRÆNING ER
ET"KOMPAS" AF KRYDSFINER MED
DREJELIGT KOMPASHUS O. K.,

)

5ipd
CA.3><3 OCM.
OG DER SKAL
VÆRE MANGE a; 3-4 AF HVER SIGNATUR OG MED ET HUL l HVERT
FELT. INDTIL li SPILLERE KAN DELTAGE, DER SPILLES MED fORSKELLIGT FARVEDE PIND~,OG SAGÆLDER
DET BLOT OM AT K0f'1ME FØRST N.!.R
SIGNATUREN NÆVNES.

JEG HAVDE FORRESTEN EN PATRULJEFØRER DER ALDRIG OFREDE
PENGE P~ ADRESSE -OG GIROKORT;
HAN LAGDE EN MAT GLASPLADE
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HAN HAVDE
OGSJi. NOGLE
CELLULOIDSTRIMLER
DE BRUGTE TIL SPORAFSTØBNING _'
DE SLIPPER NEMT, OG VILLE DE
ENDELIG IKKE SLIPPE, SATTE HAN
BLOT EN TÆNDSTIK TIL!

~~

-VORT MORSESÆT VAR AF GAMLE
LEDNINGER, SKRUER OG NOGLE
STUMPER TRÆ:. OG KOBBERBLIK.
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l SKAL IKKE FORAGTE DE STUMPER
TOVVÆRK, l FINDER, ELLER DET, l
FAR TIL REST FRA STØRRE ARBEJDER; DER K/\N HURTIGT BLIVE NOK
TIL EN FLOT KNOBTAVLE, ELLER
EN TAVLE OVER FORSKELLIGE SORTERS EGENSKABER .
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PATRULJEMØDET

klædering. Har I allerede en? J a,
mel'lj hvorfor ikke have nogle stykker at skifte med? Det er vældig
smart og et godt job til patruljemødet.

~;(("!!V

-MEDENS VI ER VED INSTRUKTIONSTAVLER SA HAR l VEL EN TAVLE
OVER D~ FORSKELLIGE TRÆ.SORTER
OG DERES BRÆNDVÆRDIER~
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-_,OG sÅ DEN HELT STORE ID( '
' MEN DEN VIL JE.G IKKE RØBE;
• S~ VAR DE:T JO IKKE JER EGEN •
-MEN lØVRIGT GOD JAGT
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Øksen

har, som omtalt andetsteds, haft en
hård sommer. Det er et godt job at
lære patruljen selv at slibe jeres
værktøj. Husk også, at en spejderdolk er skarp. Glem ikke, at øksen
har sin plads i huggeblokken, når
vi er på week-end i efteråret.
Tørklæderinge.

Når dolken er skarp, er det en
sand fornøjelse at snitte sig en tør-

PS. Din tropfører har flere eksempler på morsomme ringe i sin
FM.
Materialet er fundet på en af patruljens mange vandreture.
Orientering

får man kun det fulde udbytte af,
når remedierne er i orden. På teg-
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Patr ulje-øve lse

"KOMPONER"

EN

sådan, at både orientering, spej derkundskab, spejderviden og almindelig sund omdømme bliver taget i
brug.

ningen ser du, hvor smar t det kan
laves (ved patruljemødet ). PrØY
selv.
P a trulj estanderen

skal de fleste steder have en op·
pudsning nu. Den skal måske endda
helt fornyes, fordi den er alt for
uhåndterlig at have med ind i vandreåret.

l
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Lav en god stor vandrestav. I skal
jo alligevel selv have en, inden vi
skal i korpslejr sammen. Sæt patruljedyret på et stykke spalt. Det
er ikke vanskeligt at kalkere det
over, hvis du ikke er for god til at
tegne. Det bliver fikst, når man
undgår alt for meget krimskrams.

\
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Jørgen Sletved.

Føt·st kompa sretninge1·,
en hel mængde, der er nummererede. Skal vi sige 14 forskellige. Det
er dog kun de 4 punkter, der skal
bruges, og de, der skal øvelsen igennem, skal selv finde ud af, hvilke
punkter, de skal til. For at finde ud
af dette, skal de i dette tilfælde
yære hjemme i almindelig
Spejderviden:
Hvis B. P. er født den 22. februar 1867, og DDS er ældre end
KFUM-spejderne, vælges punkt 3.
Punkt 5 vælges, hvis KFUM-spejdernes spejderchef hedder Jens
Grane, og en divisionschef har lilla
tværbånd over brystlommen. Har
Carl Ploug skrevet flagsangen »Vaj
højt, vaj frit ... « vælges punkt 8,
hvis en gruppefører bærer grØn·
hvid tværbånd på højre brystlomme.
Er det ikke Carl Ploug, der har
skrevet sangen, vælges punkt 7, hvis
Set. Georgsdag er den 23. april. Bæ-
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KOMBINATIONSØVELSE
rer en gruppefører ikke grØn-hvid
tværbånd på sin højre lomme, vælges punkt 6, hvis Brownsea Island
var stedet for afholdelsen af den
første spejderlejr (sommerlejr) overhovedet. Var det i 1907, B. P. påbegyndte spejderarbejdet, vælges
punkt 11, hvis det var i Mafeking,
han afholdt den første førertræning.
Var det ikke i 1907 B. P. begyndte
spejderarbejdet vælges punkt 13,
hvis det var i 1924, der var verdensjamboree i Danmark, og man vælMafeking, den første førertræning
ger punkt 10, hvis det ikke var i
blev afholdt og datoen for stiftelsen
af KFUM-spejderne i Danmark var
den 28. september. Hvis verselinien
»... sammen i broderskabsånd ... «
er fra Spe j dersangen, og denne har
tre vers går man til punkt 9. Har
Spejdersangen kun to vers, vælger
man punkt l, hvis sangen i øvrigt
er kommet fra Sverrig. ER sangen
»Vi er børn af sol og sommer ... «
skrevet af C. O. Rich, og Elis Hansen er leder af KFUM-spejdernes
førertræning, vælges punkt 12. Forholder det sig omvendt med de to

9

8
)

)

~ ~~--P~
u ~- ~ ~ m~
J.

STYKKE.! NED STØRST
GIVER FLEST POINT

BM.NDVÆRDI

herrer vælges punkt 4 - ellers
punkt 14. Dækker det område,
KFUM-spejderne ejer på Houens
Odde, mindre end 40 tdr. land, går
man til punkt 2.
På den måde
får de, når de har fundet ud af det
rigtige, de 4 punkter angivet på en
gang og kan selv vælge, i hvilken
rækkefølge, de vil tage dem, og nu
gælder det så hurtigst muligt om at
komme ud til punkterne og der
hente
flest mulige point.
Man kan ved punkterne selvføl-
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DEN F'ØRERTAA.NING, DER. K!KVE.R DE.N
HØJESTE ALOE.R, uiVER FLE.ST POINT

gelig bruge den gængse metode at
hænge lige så mange mærkesedler,
som der er hold, og er der f. eks.
5 hold, nummereres sedlerne fra
1-5. Det hold, der kommer først, tager det højeste nummer, som sam-
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DEN BRIK , DER HAR .ST.EJRST \KRO l,
T.ltLLER FLEST
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POINT

Spor
kan man jo udmærket anbringe ved
et andet punkt (enten tegnede eller
rigtige afstøbninger fra før) og
meddele, at de skal fjernes i alfabetisk orden.
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,SpoRE.NE FJERNES l ALFAB. ORDEN

ticlig er pointangivelsen. Men hvorfor ikke gØre det på en måde, så
der bliver brug for repetition af
spejdersport og spejderviden?

Skakbrikker
kunne jo som et muntert islæt bruges et sted. Der findes 6 forskellige
brikker i et skakspil, men da mange
regner løber og springer af samme
værdi, vil det nok være klogt at
fjerne disse brikker først. Kongen
tæller selvfølgelig mest og bonden
mindst.

Wood-craft.
Man kunne f. eks. i stedet for
mærkesedler på et punkt lægge nogle grenstykker af forskellige træsorter og på en seddel meddele, at
det træstykke, der har den største
brændværdi, giver flest points.

Dette var kun få vink.
Du kan selv finde på 100 andre.
M. h. t. »hovedbrudsopgaverne« behøver det ikke blot at være fra emnet spejderhistorie. Der kan lige så
vel bruges andre som f. eks. fra
områder inden for hjemstavns-mærket, medborgermærket, Ansgarmærket og en hel del andre mærker,
hvis man i forvejen har arbejdet
med stoffet.

F Øret·træningen.
Da det vil være gavnligt for enhver spejder at kende noget til førertræningen, kunne man jo på et
andet punkt tegne (eller påklæbe)
på nogle mærkesedler symbolerne
for de forskellige træninger og lade
den træning, hvortil kræves den højeste alder, tælle mest.

(Fortsættes side 14)
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Tovstige.
Kunne det ikke være sjovt at lave
en tovstige engang? Det eneste du
skal have er to tove samt en masse
kraftige pinde. Knobet, du ser på
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billedet nedenfor, er alt, hvad der
skal til. (Men husk at pindene skal
være stærke nok til at du kan stå
på dem.)
En god ide fra B. P.s
spejderhog.
En rød klud hænges op i lejren
om morgenen. Føreren går rundt til
hver enkelt spejder i lejren og hvisker til dem: »Der er en tyv i lej-
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DEN SIDSTE/ .l

f

mohtkaner.
(Fortsat fra foregående side)

ren« - til en af spejderne hvisker
han: »Der er en tyv i lejren - du
er tyven«, (angiver et kendt punkt
ca. 2 km fra lejren - så ved den
spejder, at han indenfor de næste
3 timer skal tage kluden og føre
den til punktet). Ingen af de andre
spejdere ved, hvem der er tyven,
hvor han vil løbe hen med kluden,
og hvornår han vil gØre det. Straks
når en spejder opdager, at kluden
er væk, alarmerer han lejren. Den
spejder, der bringer kluden eller
blot en del af den, har vundet. Hvis
tyven, der skal bære sin klud om
halsen, når sit mål uden at miste
kluden, har han vundet.

er død. Den sidste cowboy er død.
Den sidste tater er ... Den sidste
kulsvier ... Den sidste skovmand ...
Snart er det også forbi med dig og
mig. Og de andre vil synge et af
søndagskoncertens refrainer for os.
Måske.
Respekt for dem, der ikke er mer e, men ve den mand, der gik hen

og dø de i levend e live. Det hænder
nemli g også, selv om du vel trækker på smilebåndet. De findes di s!Oe levende døde - både i din og
min omgangskreds. De er let kendelige på deres spor for nu at blive
i skovmandssproget. De er sjuskede
med deres spor. De gØr sig ingen
ulejlighed med at skjule det. ~1an
kan endog lugte dem på lang afstand. Deres hytter er lette at finde.
Selv ligner de ingen skovmand mere. Dragten vækker opmærksomhed
ved sin tarvelighed og uhensigts-

mæssige sammensætning. Kort sagt:
De er aber i hele deres væremåde,
tåbelige som Bandarfolket i Junglebogen. U tålelige for skovens folk.
Gid man kunne samle alle disse levende døde i de kolde huler og lade
Kå udrydde dem. De er ikke bedre
værd.
»Død mand sladrer ikke«. Og vi
har derved fulgt gammel nordisk
skik, men sporene efter dem sladrer. og vi kan ikke viske dem ud.
Så sandt som »gjort gerning ikke
står til at ændre<<.

T e ltre jsning.

Patruljen deles i to hold, og alle
får bind for Øjnene. Nu gælder det
for hver af holdene at rejse et telt.
Hvilket hold bliver bedst?
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Afs l utnin~

Derfor vil j eg som Baloo råbe til
dig: »Se dig vel for«. J eg ved, at
du vil kigge dig forvirret rundt og
måske frygte, at en person med hovedet under armen vil træde frem
bag gardinet, men det er ikke der,
du skal kigge. - Se på billederne.
Der ser du sporene, som ikke er
til at fjerne. Der ser du den vanvittige, der opfører sig som aberne,
tåbeligt, dumt. Der ser du den levende døde. Ham, der har lært om
brugen af økse og kniv hos sin patruljefører. Ham, der har lært, hvordan man fælder træer. Ham , der
ved, at træer og buske er levende
som han selv. Ham, der ved, at vore
skove repræsenterer store værdier,
som tildels er uerstattelige i et nor·
malt menneskeliv. Og alligevel ødelægger han. P å trods af det, han
har lært Skønt han ved, at den
skade, han forvolder, ikke kan erstattes alene i kroner og ører.
Skov efter skov bliver lukket for
spejdere, fordi ejeren har sådanne
træer stående. Er der noget at sige
til det? De siger, at spejdere og
skovsvin kommer ud på et. Er der
noget at sige til det?
Hvad siger du? Tag disse bille-

kammerat råber: Du, KFUM-spejder - skal du nu hen og bede igen.
Så er spØrgsmålet der med det samme. Vil du nu svare : Vel skal j eg
ej - eller vil du svare : J a, det hører
med, når man er spejder.

der med til jeres patruljemøde og
vis drengene, hvad spejdere kan få
sig til med en økse eller kniv i
hånden. Giv dem en gammel stub
eller huggeblok at hugge i (det kan
være både sjovt og farli gt ) , og lær
dem nu og en gang for alle, at sådan gØr spejdere ikke. S k ovmanden
er ikke død. Han bor i hver eneste
en af os. Skynd dig at få ham gjort
levende.

Den, der vedkender sig J esus, vil
J es us vedkende sig.

Læs : Luk. 12, 16-20.

f ørgen Sletved.

*

Aftenandagt i patruljen
Læs : Luk. 12, 4-5.

"KOMPONER".

Vi lærer ellers som spej der e, at vi
ikke skal gå rundt og være bange,
og her står der, at vi skal frygte.
Det er oven i købet Gud, vi skal
fryg te. J a, men det betyder ikke,
at vi skal gå og være bange for
Gud - tværtimod - men vi skal
fryg te for at gøre Gud så meget
imod, at Gud vil bruge sin magt til
at støde os bort.

(Fortsat fra side 11)

V ed p u n kter ne
kan der også lægges mange flere
ting ud end de nævnte, f. eks. talord (der angiver points) skrevet i
runer, morse eller kode, eller en
postgirobo g vedlagt en del navne
på kontohavere. De højeste gironumre giver de fleste points. Men
mon ikke det er nok til, at du selv
kan gå i gang.
God vind.
Gamle Vandrer.

Læs: Luk. 12, 8- 9 .

Den rige mand, som bygger sine
lader større vedkommer vel ikke
drenge i en patrulj e. I samler jo
ikke korn eller gods - I bruger
tværtimod omgående alle de penge,
får fat i.
Læg mærke til, at det vigtige i
fortællin gen er ikke hvad den rige
mand er optaget af, men at han er
optage taf noget andet end Gud.
Derfor ved han ikke - tænker ikke
over - at han skal stå Gud til re gnskab.
Du er også optaget af forskellige
ting og glemmer imellem, at du
skal stå Gud til regnskab.

~

At kendes ved Jesus ? J o, enhver
dreng kender den situation, hvor en
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