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SCT. GEORGSGILDET 
I BOGENSE 
---oOo---

Tapre Blegansigter! 

Bogense, den 31. august 1,965. 

Ja, det må vi vist have lov til at kalde jer efter den nys 

overståede kolde og klamme sommer! 

Vi ågter ved n~ste fuldmåne at sætte jert mod og udholden

hed - for hvilke egenskaber I blandt ligesindede nyder 

stort ry - på en alvorlig prøve. 

I bedes derfor møde fuldtalligt frem på den ELLEVTE DAG i 

dette års FJ~RDBSIDSTE MÅNED på det tidspunkt, hvor solen 

står nøjagtig SYDVEST! 

Vort mødested er S~~RINGSPUNKTET for følgende pejlinger : 

VANDTÅRNET 212°- AEROMØLLEN (HAVNEN) 174°. 

De anvendte grader er nygrader. 

Medbring: Mad til lørdag aften og søndag morgen. 

Personlig udrustning til week-end lejr. 

Patruljeudrustning - undtagen telte. 

Husk solidt fodtøj, regntøj etc.! 

I vil antagelig være hjemme igen den følgende dag, når so

len står i SYD. 

Vel mødt! 

Med venlig hilsen 

GRUPPE IV 

-------
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S C T • G E O R G S L Ø B l 9 6 5 
=================================== 

LØRDAG DEN 11. S3PTZT-/ffiER (Anno domini 1765). 

Kl. 1500: Spejderne er ankommet til FORT 7ILLIAM HENRY (Drenge 
spejderhytten). 

Kl • . 1515: 

Omkring fortet udfoldes en livlig aktivitet, idet en 
guldtransport er ved at skulle sendes afsted til FORT 
OS.;7EGO, der ligger en god dagsrejse fra iiiLLIAlv'I . n_2;NRY . 

Medvirkende ved guldtransporten: l stk. hest m/vogn, 
l kusk, l-2 vogtere samt eventuelt nogle venligtsindede 
løsgående indianere (alle iklædt de for tiden og situ
ationen passende dra8ter). Dertil en nærmere angivet 
mangde guld i poser. 

Spejderne kaldes ind i hytten for instruktion og "ind
levelse" i situationen. 
OBERST MUl-;ROE briefer dem, idet han fortæller følgende ~ 

"Vi befinder os i det herrens år 1765. Stedet her er 
FORT ·.7ILLIM/I H"8NRY, der er beliK~ende i narheden af den 
store nordamerikanske indsø LAKE ONTARIO. 
Situationen er den, at englænderne og franskmandene slås 
om fodfæstet i det nye land. Franskmændene bistås af de 
fejge og grusomme HURONER. ~ngl~nderne har allieret sig med 
de tapre og Etde lmodige DELA . .!AR~R . 

I er nybyggere, der er kommet he rtil fra OLD ENGLAND og I 
skal nu drage ud for at søge nyt land og forsøge at fast
holde det. 
Som I sikkert har lagt mærke til, er man i øjeblikket ved 
at klargøre en guldtransport. Den skal til FORT OSV'lEGO, 
der ligger ude mod vest - en god dagsrejse herfra. 
Guvernøren for NE'.7 ENGLAND har på grundlag af nogle jccgeres 
angivelser ladet udarbejde nosle kort over sporet vest på . 
Disse kort vil vise jer vej gennem de ikke helt ufarlige 
indianerterritorier. Efter omtrent een dagsrejse skulle der 
være ·mu~ighed for, at I kan raste i en venligtsindet indi
anerlandsby. 
Inden Guvernørens residens kan opsøges, må I imidlertid 
komplettere jert udstyr og proviant, ligesom I må indhente 
visse oplysninger, udfra hvilke I må slutte jer til, hvor 
I kan finde guvernementskontoret . 
Hvis I ikke har fundet guvernøren senest kl. 1700, skal 
I købe hans adresse hos vagthavende i FORT ·.'IILLIAt1 HENRY. 
Betalingen er afgivelse af 15 points! 
Nogen spørgsmål?" 
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Kl. 1530: Startordren udleveres. 
Mens nybyggerne går igang med at løse de dem pålagte op
gaver, drager guldtransporten under stort postyr afsted 
på sin farefulde færd vestpå. 

Kl. 1530 : Guvernementskontoret NE'.V ~NGLAND ("Keglebanen " hos Kul
kompagniet) skal vEbre bemandet med 
2 dommere (soldater). 
Når patruljerne ankomner, skal det kontrolleres, at hele 
patruljen er samlet og klokkeslettet noteres . 
Opgaverne, som er fremstilling af 

Bjørneskindshue 
Geva:.r 
2 venskabsgaver 

bedømmes under eet. 
Points: max. 10 efter skøn. 

Turn out: O - 3 points. 

Historie: 11 Velkommen til guvernementskontoret NE·,v bNG
LM~D. Vi må a llerførst bede om Benjamin Franklins brev 
og se, om I ha~ opfattet den skjulte mening. Dernæst 
skal vi for en sikkerheds skyld kontrollere, at I har 
kompletteret jeres udrustning og proviant (makrellen) 
efter ordren". 
(Når dette er gjort, og points givet, fortsættes): 
"I får nu udleveret et kort over det territorie, som I 
skal igennem med angivelse af en forholdsvis sikker rute. 
Der er ikke på kortet angivet poster el. lign., men det 
indskærpes jer, at udvise stor agtpågivenhed . Det er ikke 
usandsynligt, at I vil stede på ting eller situationer, 
som I må undersøge nærmere. Men husk: Intet af, hvad I 
måtte finde, må fjernes - medmindre det er forsynet med 
jert patruljenavn! 
Der er i forvejen afgået en guldtransport ad samme rute. 
Vi håber den er nået til sit bestemmelsessted ud~n at 
der er tilstødt den noe;et. Nogen spørgsmål?" 

Kl. 1530 - 1700: Vae;thavende officer på FOBT os ·,i!EGO (Ebbe Kofod) 
skal være ved telefonen. 
Telefonen tages med ordene ~ "FORT OS 1.VEGO, vagthavende 
officer!" 
Patruljerne prasenterer sig (forhåbentlig ) med patrulje
navn. Disse er for en ordens skyld: RAVNE - ZG:<.;RIT - HØG.G -
ØRNS (Drenge) og TIKKI - RIKKI - TAVI - BONGO - BANDU -
PA'V - TO Kil.. 
Vagthavende afgiver følgende "signal": 
"På Østerc;ade f&rdes en person, der i sin påklædninc; af
viger fra det normale. Henvend~ jer til denne person, oe 
bed om brevet fra Benjamin Franklin. Er ordren forstået? 11 

r-- - ----------------------------------------------------------------------------------' 



Kl. 1530 ~ ØST~RGADE . 

Een eller flere personer , hvoraf den ene afviger fra 
normal påklædning ved at vare iført sko af ulige slags 
( sort/ brun)! 
Når en spejder henvender sig med anmodning om at få 
udleveret brevet fra Benjamin Franklin udleveres dette 9 

idet der geres opmærksom på, at det må gennemlæses meg et 
ornhyggeligt 9 da vejen til guvernementskontoret findes 
deri! 

POST 1, kanalen ved statsreservatet: 
Bemanding~ 2 dommere . 
Opgave: 
Tid: 
Materialer: 

Brobygning. 
20 minutter . 

3 x 3 lange 
3 x 2 korte 

r af \er 
rafter 

Snor til besnøringer + patruljernes red
ningsreb . 

Bedømmelse: O - 10 points efter skøn, idet der tages 
hensyn til den hurtighed og sikkerhed, hvormed spejderne 
kommer over kanalen. 
Turn out: O - 3 points. 

Dommerne standser patruljerne: 
"Overg angen over floden er revet væk af strømmen. I må 
derfor selv bygge en bro , ad hvilken patruljens medlemme~o 
skal forcere floden." 

POST 2, Monrads sommerhus~ 
Bemanding: l dommer + l eller 2 ofre . 
Opgave: Nødh j ~lp . 

Tid: 10 minutter. 
Materialer: Sminkekasse - diverse sporin~seffekter 

(til markering af overfald el. lign . ) -
materialer til udvikling af kra ftig røg. 

Bedømmelse: O - 10 ~; oints efter skøn. 
Turn out: O - 3 points. 
Ved ind~ørselen til sommerhuset anbringes blodige kl~d
nin 3 sstykker, knakkede pile, no e le fjer o . s.v . som tyder 
på,at kamp har fundet sted . Samtidig udvikles en kraftig 
røg (røgbomber el . lign.) nede fra sommerhuset, hvor end
videre ofre for et indianeroverfald på b lokhytten lig er. 
"De lumske .Huroner er på krigsstien . De har overfaldet 
og afbr~ndt familien Jones' blokhus og eft erladt diss e 
stakkels ofre. Det kan endda se ud til, at der har v~rot 
tortur med i spillet (afrevet lillefingernegl)! 
Hjælp de sårede!" 



POST 3, ved sommerhuset "Ly", Fogense: 
· Skjult post! 
Ved kanten af stien anbrinc::;es teg net for "brev skjult 1

' 

( udføres i nat urmaterialer) og et stykke nede på grunden 
i pilens retning anbring es en melding i morse . 
Den har følgende ordlyd: 
"HURON~RNE FORFe LGER JER ..,. SLET JERT SPOR VED AT GÅ 

I VANDKANT MINDST 2 ~ .iSTER UDE 375 WIET"SR VEST" ' 

POST 4, "Big Snake 11 og "Long Gun" ved hyldebusk: 
Bemanding: 2 dommere (ovennævnte). 
Opgave : Iagttagelse og morse . 
Tid: 10 minutter . 
Material~r : Perlehalska:de som "Big Snake" b &rer om 

halsen. 
Bedømmelse : Dommerne iagttager, om den kommende patrulje 

har slettet sit spor fra p ost 3 ved at "gå 
i vandet ". 
Hvis patruljen i k ke har fundet den skjulte 
post gives O points . I modsat fald bedømmes 
morsemeldingen og adfærden ti l post 4 med 
indtil 10 points . 
Endvidere bedømines iag ttagelsesopgaven med 
O - lO points alt efter hurtighed og tydning 
af den 11 indbyge;ede :• morseme l ding i halskæden. 

Turn out : O - 3 points . 
"Lang Gun" fortæl l er en g ribende historie om sin tapre 
røde ven 11 Big Snake" . Denne har engang v s. ret Huron ornes 
fange og tap~ert modstået de skrakke l igste pilsner ved 
matterpælen . De fej g e Ruraner skar hans tunge ud, for at 
han ikke s~n~re skulle kunne berette om der e s fejghed . 
Det lykkedes ham at undslippe og siden har han spredt 
radsel blandt sine fjender og t aget mange skalpe. Nævn 
blot denne De l awarers navn for en Huron , og denne vil 
ryste og b æve af skrak og gemme sig i kvindernes wigwam. 
11 Big Snake 11 har e t budskab til jer , men er berøvet sin 
tales brug . Jeg har talt! 11 

Perlekæden , som "Big Snake" barer om halsen indeholder 
føle ende melding i morse: 

SØG FLLDET K,J\'æEFYR 

POST 5, ilanddrevet trastamme: 
Bemanding: 2 dommere . 
Opgave: Patrul jen skal grave sig under stammen . 
Materialer : Ingen. 
Bedømmelse : Hele patrul jen (uden oppakning) under på : 

5 minutter .. ... . . . 5 points 
6 !1 • • • • • • • • 4 !l 

7 11 
• • • • • • • • 3 !l 

8 
9 

lO 

!l . 
11 . 
li 

~ 

. . o 

o . . . . . 
2 ti . . . . 
l !l . . . . 
o l! . . . ~ 
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POST 5 - fortsat: 
Turn out: O - 3 points. 
"Denne vældige kæmpefyr markerer den eneste farbare 
vej gennem sumpen her. For begge ender af den er der 
bundløst morads, som - hvis I først er trådt ud i det 
vil opsluge jer helt. I må derfor enten over eller 
under tr~stammen. Hvis I fors~ger at kravle over træ
stammen, vil I sandsyn:J_igvis bl i ve set af nogle ,af de 
Huroner, der lurer her i omegnen og det vil koste jer 
dyrebare "liv" (points). Altså må I grave jer under 
stammen så hurtigt som muligt. Jo hurtigere I alle 
kommer under, jo mere vil I vinde ved det~ 
Når patruljen er kommet i gennem gives der den ordre 
til at søee til Delawarernes landsby mod vest v ed 
NE \V HZAVEN FCRREST og søge foretræde hos høvdingen 
nsitting Bull". Det vil være klogt at formilde ham med 
jeres venskabseaver. 

DEL'A'.VARERNES LANDSBY. 
I landsbyen, der består af et par Tee-Pee's udfolder 
sig et broget "indianerliv". 
Foruden hø vding en "Sitting Bull" så mange indianere 
som muligt. 
Patruljerne søger foretræde hos "Sitting Bull", der med 
beh Jrsket glæde modtager · de frembårne venskabsgaver . 
Han giver nybyggerne tilladelse til at raste i hans 
landsby og tilbyder dem som tak for gaverne proviant 9 

som de kan bage brød (pandekager) af. 
Derefter giver han dem følgende opgaver: 

Lav bål 
Steg jeres medbragte makrel - i folie 
Lav pandekager af de udleverede materialer 
(Lad være med at spise makrellen, før dommerne 
har smagt på den - og gem en pandekage til 
dommerne). 

Spis jeres medbragte mad, når det passer j er 
bedst. 

Materialer~ 

Tid: 

Bedømmelse: 

Turn out: 

Pandeka~epulver, mælk og aluminiumsfolie. 
Der not~res for påbegyndelse og afslutning 
af opgaven. 
O - 15 points for bålet, makrellen og 
pandekager~e und :r eet. 
O - 3 points. 

Ved 21- tiden opstår der uro blandt indianerne. En indiansk leber 
ankommer med melding om, at Burenerne bistået af fransk
m&ndene forbereder et overfald på Delawarernes landsby. 
Der træffes i hast beslutning om at evakuere nybyggerne 
til det i nærheden beliggende FOP.T os :.vEGO ( .i!'eriekolonien) . 
Bålstederne sløjfes, al udrustning pakkes sammen og 
alle spejderne føres samle t til FORT OSWEGO. 
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Ved 2130-tiden: FORT OS ".VEGO. 
1: '(fortetn har kommandantskabet ( g ildeledelsen) eta
bleret en vaskeægte "Saloof!." med alt til faget henhørende. 
Der rører sig et for et sådant etablissement passende 
folkeliv. Ind imellem taler seksløberne sit alt andet 
end tavse sprog. 
Og så spilles der op til nybyegerbal! (Gerne pigtråd). 
Ind imellem serveres drinks og evt. varme pøl~er. 
Når løjerne er på sit højeste formentlig 

ved 23-tiden vakler en ilde tilredt mand ind i fortet (Niels Post). 
Det viser sig at vare een af vagterne ved guldtrans
porten. Han synker sammen. I hånden knuger han en pose 
med nog le få guldklumper. Inden han mister bevistheden, 
når han at fremstamme en meddelelse om, at Huronerne 
har overfaldet guldtransporten, men a t han har n åe t at 
redde så meget af guldet, at det måske kan danne grund
lag for en eftersøgning. 
Den stakkels mand b æres bort og g uldklumpe rne fordeles 
blandt patruljerne, thi det viser sig heldigvis, at der 
lige netop er reddet elleve klrnnper - een til hver 
patrulje. 
I guldklumperne er ·indstøbt følgende melding: 

Opsøg følgende punkter i den rækkefølge, som I mener 
er de n hurtie;ste: 

l) Ved Stenbæk nord for "t" i "Stenbak". 

2) Jernbaneoverskæring nordøst for 11 V 11 i 0 Slettemose 
Skov" • 

. X 3) Vejgaffel syd for "e" i "Tyvekrog~n". 

4) Fra FORT OS '"'EGO ca. 1400 m langs stranden mod syd
vest. Derefter ca. 120 m ad sti vest om punkt 8,8. 

5) Ejendom100m nordøst for punkt 27,4 nordøst for 
Mariendal. 

6) Vejsammenløb nord for 11 T 11 i ;'SKAATRUP ?RIHED 11
• 

7) Høj 180 meter stik syd for punkt 0,5 vest for 
Donnerhus. 

Patruljerne skal selv finde ud af, hvad der gemme r sig 
i guldklumperne. 
Når De har fundet ud af dette, udleveres et kort, hvor
på de skal indtegne de i meldingen anførte poster. Ind
tegningerne kontrolleres af dommer8~/patruljen må 
starte, idet den får besked på, 
at samtlige poster er bemandet og markeret med en 

flagermuslygte, 
at der ingen opgaver er at løse på nogen af posterne, 
at det gælder om at komme så hurtigt som mulig t fra 
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post til post, idet den, der kommer. først til en 
post, får det højeste antal points, den næste det 
n~sthøjeste og så fremdeles, 

at r~kkefølgen i hvilken posterne apsøges er helt i 
patruljens eget valg, 

at patruljen . ikke må sprede sig, men samlet skal op
søge posterne, idet der ved de enkelte poster bliver 
kontrol på, at hele patruljen er med, 

at posterne bliver inddraget 2~ time efter løbets start 
d.v.s kl. , på hvilket tidspunkt skal vende næsen 
hjem mod FORT OS WEGO, hvortil de skal ankomme senest 
kl~ 

Ved hjemkomsten afleveres pointene og der serveres evt . 
noget varmt og 11 styrkende". 

SØNDAG DEN 12. S~PTEMBER 

Kl . 0730 : Reveille. 
Soignering og pakning. 
Morge nmad. Efter morBenmaden læsses bage og udstyr for 
hJemkørsel på lastbil. 

Kl. 0900: Instnuktion om dagløbet. 
Situation: "Nattens onergiske eftersrzgning gav desvt'L rre 
ikke det ønskede resultat. Imidlertid har en fortrop fra 
fortet her fanget en fjendtlig indiansk spejder, der på 
sig havde nogle kort, hvorpå er indtegnet en mangde 
punkter. Efter at vi har haft indianeren i skærpet 
forhør, har vi fået ud af ham, at pmnkterne angiver de 
steder, hvor guldbeholdn ingerne er skjult. Tallene, dor 
er vedføjet angiver værdien af guldbeholdningerne . Det 
vil sige jo højere tal, desto højere værdi. Dat g~lder 
nu for jer i tiden fra nu af og til kl. 1130 at finde 
så mange af disse guldbeholdninger som muligt og føre 
disse med jer til FORT ::nLLIAIJI HENRY. Patruljen må gerne 
dele sig under eftersøgningen, men skal samlet melde sig 
i WILLIAM II'2":NRY . 
Men pas på! Der er desv~rre skat det, at der er opstået 
mistro og skinsyge blandt nybyggerne. Alle mist~nker 
alle for at vare i ledtog med guldrøverne . Ja, det ar 
endda n~et så vidt 9 at alle rivaliseronde grupper -
eller bander skal man vel snarere kalde dem - hellere 
end gerne vil tage modstand e rnes liv! Men ingen er som 
bekendt udødelig. Hver patrulje får derfor 15 liv til 
sin rådighed. De skal bæres synligt i en snor bag i 
baltet. Dor må ikke tages liv de første 15 minutter 
efter at løbet er startet. 
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Når en patrulje har mistet alle sine liv, må den gerne 
fortsætte løbet, men den er afskåret fra at tage liv 
fra andre. 
DISSE BESTEMNIELSER SKAL RESPZKTERES! 
På posterne er anbragt elleve poser guld. Hver patrulje 
må kun ta~e l pose fra hver post. Størrelsen afl gevinsten 
fra hver post er angivet på kortet 08 på poserne. Det 
svarer til antallet af points. Desuden gives der t point~ 
for hvert liv, patruljen når frem med. 
Alle poster er ubemandet og er markeret ved et skilt med 
et bogstav. 

Kl. 1130 skal alle vare samlet i FORT ~.1ILLIAM nSNRY. Efter dette 
tidspunkt gives strafpoints med l point for hvert minut~ 
der er gået over tiden. 
Er hele patruljen ikke samlot kl. 1200 diskvalificerol6 
patruljen fra dagløbet. 

Kl. 1230: Afslutning på Rådhuspladsen . 
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STARTORDR3 FRA FORT WILLIAM H~NRY. 

I skal komplettere jeres udrustning med følgende, som I selv skal 
fr emstille: 

l 11 bjørneskindshue" 
l g evær 
2 håndgjorte venskabsgaver 

Fremstillingen af disse ting må ikke vare over l time! 

Desuden skal I supplere jeres proviantbeholdning med 

l stk makrel (fås hos Martin Andersen, Havn e n) 

For a t kunne finde "guvornementskontorot" skal I indhonte visse op
lysninger. Find vandstandsmarkerne for stormfloden i -21. (Jernbane
stationen). Aflastallene :på eet af mærkerne (de er ens) og træk 
derfra tallet 11 67 46. Det tal, I de reft e r kom~er til, e r et tele
fonnummer, som I skal ring e til og f å nærmere ordrer. Altså: 

Talle t på vandstandsmarkat . . . . . . . . 
11 67 46 

=tlf. ----------------
I skal ved opringning en pr~sentere jer med patrulj ens navn. 
Nummer e t I ringer til e r FORT OS ,VEGO! 

Når I har alle oplysninger samlet og har fundet ud af, hvor guvor
nomentskontorot er beliz gende, skal hele patruljen samlas og alle 
ovennavn t e ting være klar, hvorefter I må henvende j e r hos guver
nør en. I vil da få udle vere t et kort og få marchordre . 

Hvis I ikke kan finde de oplysninger 1 der skal til for at I kan 
finde guvernementskontoret, kan I kø 0e a drossen ved h envendelso 
til va.g thavende i FORT -.7ILLIAM H8NRY. Betaling en er afg ivelse af 
15 points! Hvis ikke guvernemontskontoret er fund e t s enest kl.l700 
skal adressen køb es! 
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BREV FRA BENJAMIN FRANKLIN! 

-------------------~-------

J ag h ar l ange nær e t den opfatt els e , at g runglage t for da t britisks 

I mpe riums fr emtidige storhed og styrke må kigge i Amerika , og skønt 

de t te brundlag st~dig er t emmelig ub etyvaligt, er da t a llig tve l 

br edt og stærkt sok til a t bær e d e t støjste politi ske bygningsværk , 

s om me nn eskelig visdom hidtil har cr embrag t. Hvis vi bøhalder a lt 

hva d vi har e robr et, vil he l e onrå de t mellem Set. Lawr e nc e f loden 

og Mississippi om hundr e de år v~re bef ol ke t me d bri ser. Storbru

t anni an s elv vil hav e en betydelig sterr e befolknin g , og de ts hande l 

vil blive forøget. Atlancerhave t vil blive do n in er e t af dets hande ls

skibe , og dets orligsflå de vil visa flaget over he l e jordkloden. 

Benj amin Franklin 

.... l .. -l .-.l--- l-. l . l .-.l-. l 11 .. -.l~-~ l .-.l 

.. -.l---. l.- .. l--. l . l .-. 11 .---l. l .-. 11 ... l .- .. l 

. l- 11 .---l . l .-.l- 11 ... l .--. l--- l .-. 11 ... -l . l 

.. 11 .-l- 11 --.l .-l .- 11 .. 11 ... -l .-l-. l- l 

- . - l . - l - . l - l l -- l . . l - . l - . . l . . . l - l l - l l l 

--l . l- l . l .-. 11 .. -l- .. l . 11 - .. l . 11 -.l .-.-l 
. . . l - l . l l - l . - . l . l l l - . -- l ... - l l .. - . l . l -;~ l l 

--l . l- l . l .-. 11 ... -l . l ... l- 11 
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KLODS - HANS 

Indianerløbet 

Points l - lo gives efter dommernes skøne god opførsel , 
hurtig opfattelse 
dygtighed 

Hovedsagen er jo 9 a t børnene f~r noget ud af l øbet 

Post l CF-kasernen ----- 2 skud pr. mand 

Post 2 M.H.St l lmøbler 
Hol det siger , hvad 
t avlerne betyden 

Po~~ Anlægget 
Hver mand prøver 2 kast 

Post _4. Gimbels tømmerplads 
Hver bande bygger en 
TIPI og bemaler den 

PosD Børsen 
Holdet tyder rebus 

Minutter 

lo 

5 

15 

15 

5 

~ 6 SiJ demarken lo 
Holdet binder fangen og 
anvender flest mulige 
slags knob 

Po~ Roklubben v. Kongebrogaarden lo 
Hele holdet går igennem mørket 
og "føler". Holdet hjælper hin
anden med at notere ned 

-----------------
Materialer 

Bue - pile . bison 

færdselst avler 

lasso bytt-e 

papirsække - træ 
maling - spand vand 
pensler 

rebus papir 

en fa ge - reb til at
binde ham med 

diverse indianer
remedier 

Post 8 Friluftscenen 
Hver mand laver 

15 
sin 

f j er - karton ·- farver-
heftemaskiner 

fjerprydelse og g fir med den 

Post 9 Adl erhus 
5 "Genfortælling fra mand en historie 

til mand" 
Post lo --·- Fisketorvet 5 5 vædsker 

Lugtekimsleg - Holdet 
svarer 

...22__ 

Vi samles på havnen kl. 8 . Hver dommer tager to hold med, og et kvarter 
efter afgangen kan alle være på posterne. Det ene hold går da:i gang med 
opgaven, medens det andet samtidig sendes videre til næste post. 

Kl. 11,3o slut på havnen • 
God fornøjelse 

LØBSL-GDBRNE 

• 



I N D I A N B R L I ~ 

t~ger en tur til lndianernes 

:1os·i; 2 fj_m'ccr DCf;le m<.:::'keligo J.r.gn 3 C.e_:· kc.ri min::le om vore egne 
-:_nclianert eg-y>. 

post 2 g~r pl jagt med lasso 

post 4 laver os en T ~ ? I det 1nd1anske ~elt, og dekorerer det frnt 

pc::;t 5 -~y(~ Cl' -Llr.~_i c:""l ::go billod.or og -cae,n 

post 6 t;-;;..g·o::.: (·~!l hv.:d n <e. n d ti 1 fang:; og binder ham 

post 'f m~ :f~ ls os .~·onnc.-J mø:tket og gætte os til, hvacl C:.G:r Lndos dP~ 

post 8 laver en fin f j erpi·yd.elso, som vi ba:_ <:• . .:: løbet lg8nn8m 

post 9 hørGr Qn hist~rie 

pos~ lo mt brug~ v~r lugtesans 

c 'J :::: 



A KORT7 

3 

TEGLGÅRDS BUGT 

4 

B 

MIDDELFART 
1 Rådhus 
2 Tur1stbureau 
3. Bibliotek 
4 . Tinghus 
5 . Kirke 
6 Museum 
7 Politi 
8 Læger 
9 Posthus 

10. Banegård 
11 Sygehus 
l2. Gymnasium 
13. Idrætshal 
14 _ Byggecentrum ) 
15. Sygehus (Psykiatrisk afdeling 

16 Lystbådehavn 

l 
l 
I Gl 
l ; 
l <P 

\ ~. 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

c 

LILLEBÆL T 


