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NY HEDEBY- KULSØ

Forsidebilledet
er tegnet af Magasinets gode ven

Korpsets pionerlejr holdes i år på Stevninghus, stedet hvor korpslejren 1969- Ny-Hedeby vil blive afholdt. Din tropsfører vil høre nærmere om denne
pionerlejr-så spørg ham! Også patruljer vil kunne
deltage.
Kulsølejren bliver derfor ikke pionerlejr i år. Korpsets troppe kan også benytte Kulsø til sommerlejr
på samme måde som korpsets øvrige lejrpladser.

Jørgen Weirsøe.

SPEJDERNES MAGASIN
Udgivet af Det Danske Spejderkorps
Ansvarshavende redaktør
Axel Skylv
Udsigten 18, 2820 Gentofte
Tlf. 01 33 (GE) 2719
Ekspedition af korpsets blade
Korpskontoret
Frydendalsvej 32, 1809 København V
Tlf. (01) 313666
l dette nummer:

Mejsekasser (Kulsø-siden)

side
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Ny Hedeby - Kulsø , årets
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Pionerarbejder, der kan bruges
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Trykt i Clemenstrykkeriet , Arhus

Her er nøglen
som åbner
porten
til
sommerens
store oplevelse
i ny Hedebylejren

vær med i Ny Hedeby
Har du nogensinde tænkt på, hvor·
ledes vikingerne boede og levede? Nu har du en chance for at
få et indtryk af livet på dine forfædres tid, og samtidig får du en
oplevelse, som ikke mange får
chancen for. Ved gennemlæsning
af den vedlagte folder får du en
orientering om, hvad det er du kan
deltage i.
På Stevninghus ved Hostrup Sø
i nærheden af Abenrå opbygger vi
i sommer rammen om vores korpslejr næste år, og du har muligheden for at spille en ikke ubetydelig
rolle i dette kæmpemæssige projekt, hvor vi genskaber vikingetidens hovedstad Hedeby.
Det er de mange muligheders
lejr, hvor du får lejlighed til at være med i en række spændende ar-

bejder, bl.a. skal der bygges bulhuse, laves veje, der skal fremstilles trækul, udsmeltes jern og
udvindes tjære m.v.
Som du ser, er der mange ting,
som du ellers ikke får mulighed for
at opleve, og ikke alene bliver det
spændende for dig, men: We want
you!!!
Deltag i forlejren til korpslejren
sommeren 1968, og vær med i dette arbejde fra begyndelsen. Du
kommer til at deltage i nye spejderarbejder i spændende omgivelser, og møder mange spejderkammerater, som også vil være med
til at skabe den by, som skal genkalde mindet om vikingernes arbejde.
Så derfor: Vi ses på Stevninghus i dagene fra den 3. juli til den
4. august.
-ich.
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AF PLYS

SEJL DUG SBÅ DE
Kun for skovmænd med bølger
i håret og vand i knæene
Hvad er en sejldugsbåd? En stak
granris og et underlag . Ja - men
hvordan skal den se ud og hvordan laves den? Det kan gøres på
lige så mange måder, som der er
skovmænd, og udseendet bliver aldrig ens.
Er du begynder, så start på en
åben plads nær vandet og ikke for
langt til granrisene. Bred underlaget ud, mærk kanterne af på jorden
og slå så et kryds fra hjørne til hjørne. Sæt en pind i centrum og bind
en snor med en mærkepind i, så der
mangler ca. 30- 50 cm ud til den
nærmeste kant. Tegn så en cirkel ,
flyt din mærkepind ca. 10 cm ind
og slå så igen en cirkel. Nu slår du
så pinde ned i de to tegnede cirkler med ca. 25 cm afstand mellem
hver ; når du er nået hele vejen
rundt, har du lagt beddingen til din
båd . Hurra. Nu skal du til at bygge
selve skroget op, det gør du med
granris, ti l du når en højde på ca.
25 cm. Sørg for at grankvistene
kommer til at ligge i forbandt, dvs.,
at de flettes ind i hinanden. Tag
så redningsrebet eller et stykke
tovværk og snør dette rundt om
granrisene, til du har en ring, god
og fast.
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Derefter laver du et fletværk af
grene, der passer til ringen . Pas
på, at hullerne mellem grenene ikke bliver for store , da det er dækket i dit skib. Sæt det på plads på
ringen og læg så underlaget over
skroget, vend hele molevitten og
besnør underlaget fast til dækket.
(Et underlag med ringe til pløkke er
bedst) .

Finito! Båden er klar til søs ætning og den kan så døbes på den
ene eller anden måde , men det er
helt op til dig selv.
Nu kommer det mest sp ændende,
kan den bære? Fat spaden , træd
forsigtigt op i båden , sæt dig langsomt - underet sker: du sejler. Med
spaden er du selv maskinmester og
styrmand . Spaden bør du binde
fast til båden af hensyn til et evt.
forlis . Kan båden bære en , kan den
måske også bære to (! ) osv. Husk,
det er en farlig sport, hav redning smateriellet parat, veste m.m.

Til de helbefarne skovmænd!
Du ved alt om den her omtalte båd
og kan lave den med bind for øjnene på under 20 minutter, du ved
måske også alt om styrbord - bagbord , og om lanterneføring med
NEFA-blænder og petroleumslampe . Du er måske også så gammel
i faget, at du ikke bruger underlag, men ponsjo, eller besnører
hele båden op, men der er mange ,
der ikke kender alle de små fif.
Har l en særlig bådtype, så send
en tegning eller foto til Magasinet,
så andre også kan få glæde af den.
l den rigtige skovmandspatrul je
kan man s·ammen bygge en ••konebåd«, altså et skib for hele patrul- •
jen. Man lejer eller låner en presenning (i en tømmerhandel for få
kroner pr. dag) og bygger hele båden op efter ringsystemet
Årerne lave r du selv, det billigste ,
der holder en week-end er 5 mm
krydsfiner med et skaft. Eller l
kan i vinterens løb lave en rigtig
pagaj, så alt er klar til alle tiders
pinsetur. Nå, nu er vi ved de store skibe, det kan iøvrigt også lade
sig gøre at sove om bord , men
husk, at der så skal føres logbog .
Kajplads skal også bruges ved de
dybtgående både. Lav et moleho-

REDIGERET AF iØRN HElKEL VINTHER

ved af store bunker granris beklædt med sejldug og besnøret
sammen med rafter, så langt ude
fra bredden , som nødvendigt. Det
er klart! Plast! Alt, hvad der er

hult, kan flyde , men kan det holde?
l kulde bliver plast stift, gran og
vragrester fra forliste både kan
som ingenting gå igennem. Alle
kan så deltage som u-både.

Her er en helt anden model (Foto : Jørn Heikel Vinther)

Hvem har taget søens blå bånd?
Spænding!
Fart!
Good sailing!

Plys.

AF LEO OG CARL OTTO

BULH USE TIL NY HEDE BY
Augustenborg trop under Grænsedivisionen, i hvis område korpsets
nyerhvervede lejrplads ved Hostrup sø ligger, tyvstartede allerede for snart 1 år siden med at fælde træer i en skov for at b ruge
dem til at bygge bulhuse af.
Træerne blev fældet i løbet af
vinteren , og alt træet fik vi foræret
af private skovejere . De tykkeste
træer blev vi nødt til at kløve på
stedet, hvilket slet ikke var så vanskeligt ved hjælp af et par jernkiler
og mange trækiler.
Til selve husets konstruktion
skulle bruges 14 stolper af forskellig længde. De blev alle rethugget
på mindst 3 sider, og efter rethugningen blev der hugget notgange
i de lodrette stolper. Selve vægstolperne blev nu sat op, tagremme og hammerbånd blev tilpasset,
og det hele blev stivet af med
støtte-brædde r, idet bulplankerne
skulle tilpasses efter stolpemellem rummet , hvilket skulle gøres meget nøjagtig, da bulplankerne ellers
ikke ville glide ned i notgangene.
Arbejdet med bulplankerne var
et kapitel for sig selv, da vi her
skulle lære at håndtere en skarøkse, men vi fandt efterhånden den
rigtige teknik, så plankerne blev
pænere og pænere. Efter hugningen af bulplanken savede og huggede vi en tap i hver ende af planken til noten i stolperne. Til slut
blev en notgang hugget og tilpasset efter den underliggend e plankes overkant, bulplanken blev sat
på plads, og væggen var vokset et
·
stykke.
Da væggene var færdige , blev
tagås, tagspær og lægter anb ragt,
og vi fik så lavet de bulplanker,
der skulle sidde i gavlenderne, og
så manglede vi kun at få tækket
taget med tagrør.
Efter de erfaringer vi har gjort
under bygningen af det første hus,
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er vore 4 patruljer begyndt at bygge hver deres bulhus , som i 1969
skal flyttes til Ny Hedeby.

Leo og Carl Otto,
Augustenborg .

DEN
HISTORISKE
SIDE:

Alt i alt, så er kends l<abet til
husbygningskonstruktioner før år
1000 yderst mangelf Ide, men man
kan dog få et ist indt ryk af, hvor
dan bulhuse så u Cl omkring år 1000,
da der på Bayeuxtapetet i Normandiet (stammer fra 1066) f indes broderede bulhuse .
Benævnelsen bulhuse er en gammel dansk betegnelse for træbyg ning af en særlig konstruktion , der
i væsentlig grad afviger fra de
norsk/ svenske blokhuse, ved at
bygningens bærende parti er en
række stolper, der danner en ram mekonstruktion ; i stolpesiderne er
der indhugget riller, hvori er indsat
vandret liggende planker, såkaldte
bulplanker, som oprindelig må have
været kløvede stammer, da ordet
bul i gammeldansk betyder en svær
træstamme.
Det synes som bulhuskonstruktionen fra først af står i nøje tilknytning ti l løvtræet (specielt egen) ;
som følge de raf var bulhuse typiske for selve Danmark og det
sydlige Sverige.
Man kan endnu i dag finde bulhusbygninger, men disse er vist
alle bygget efter det 14. århundrede, da der er brugt savede
brædder i stedet for huggede planker.
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KORTog
GODTom
KORT
Geodætisk Institut har udsendt en ny oversigtsbog
over kort, der udgives af
l nstituttet.
Ved hjælp af oversigtskortene

kan

man

finde

frem til hvilket kortnummer, man har brug for ,
hvadenten det drejer sig
om MALEBORDSBLADE,

ATLASBLADE, 4-CM, 2CM, 1-CM KORT eller
kort i endnu større målestoksforhold.
Nu kan de særligt interesserede iøvrigt også på
Instituttet erhverve kortmanuskripter og flyvefotografier
målestokken

1 :10.000.
Mere om dette kan læses i oversigtsbogen, der
udleveres gratis af Instituttet eller gennem boghandelen.

HVEM LAVER
NORDENS
STØRSTE SNEMAND?
l fjor var det en

norsk patrulje , der

vandt konkurrencen med en snemand på

790 cm og som følge deraf er det i år
Norge , der står for udskrivning af konkurrencen for 1968:
Hvem bygger

NORDENS HØJESTE SNEMAND
Deltagelse kan ske på trops- eller patruljebasis.
Snemandens højde skal måles og kontrolleres af en upartisk person (repræsentant for fo ræ ldrene , stedets myndigheder eller lign.) og såvidt muligt bør
kæmpen fotograferes.
Anmeldelsesfrist: 1. maj 1968 (der er
altså mulighed for at udnytte påsken).
Resultatet sendes til
SPEJDERNES MAGASIN,
Udsigten 18,
2820 Gentofte.
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OPFINDER CD

KWBBEN~
TRANSISTORRADIO
l decembernummeret var der et diagram over e n transistorradio. Hans
Jæger skriver, at der er stor effekt
i den . Det synes jeg nu ikke. Prøv i
stedet for følgende :
Komponenter :

PRIMÆ.A

4tVOLT.!..

+

Transis tor OC 71
Dreie ko nden saj or 500 pF
Ørete lefon
6 vo lt batt e ri
sam t 2 spo le r, den primære på 80 vindinge r
og den sek und ære på 23 vi nd inger .

Indsendt af :
Mikael Jensen,

Udtaget sker ca. ved 5. vinding

Tænk på fuglene!
Det er ikke nok at fodre fuglene
en gang imellem . Er man først begyndt, vænner man fuglene til at
hente deres føde på det bestemte foderbræt. Glemmer l da at fodre nogle dage, er de fugle , der »hører til« ilde stedt.
Et godt eksempel kan l tage fra
Gram Flok. Sidste år lavede de disse flotte »parkmodeller« fra Kulsøsiden, og hele vinteren sørgede de
enkelte bander for, at der hver dag
kom ny føde i deres hus. l år er
det allerede en fast »trad ition «.

Flensborg .

KORPSLOTIERI ET
Så er det nu , der er mulighed for at

hente penge
til tropskassen
og vinde
flotte præmier
50 øre for hver solgt lodseddel tilfalder afdelingerne .

har ialt fra vort korps givet

Alle ulve og spejdere , der sælger mindst

50 lodsedler vil få et gavekort på kr. 10,-

139.000 KR.

HOLD HATTEN l FORM
Hvis man vil tørre sin våde spejderhat efter en tur, kan man gøre det
på følgende måde :
l en krydsfinerplade udsaver man
med en løvsav en rund plade af
samme størrelse som hattens skygge .
Når man kommer hjem med en
våd hat, lægger man denne på pladen og fastgør den med 5- 6 tøjklemmer. Så beholder hatten fin
facon . Det er godt at have hatten
siddende på pladen, når man ikke
bruger den .

hvilket

desværre

er

til køb i depotet . Hertil kommer mulighedeo
for værdifulde præmier til afdelingerne .

noget

mindre end i fjor.
For alle 4 korps er det samlede beløb

656.000 KR.
Magasinet vil senere fortælle, hvorledes pengene er
På med vanten !

fordelt.

Ud at skaffe penge til dig , til afdelingen ,
t i l korpset.

Indsendt af : Peter Klitgird, Rungsted Kyst.
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fotokonkur rencen
Sort/hvid vinderbill ederne bringes her. l senere numre vil vi
bringe flere af de indsendte sort/
hvid billeder, der godt nok ikke
blev placeret blandt de 3 bedste ,
men som vel er værd at kigge på.
Farvebillederne kan vi desværre
først bringe i løbet af nogle måneder, så vi må bede vinderne og
de øvrige læsere om at have tålmodighed lidt endnu .

Vinderne blev :

Sort/hvid
1. Steen Bergqvist, Glostrup
2. Ole Rading , Rødovre
3. Steen Christiansen , Hampen

Farve
1. Ann Grabow, Søborg
2. E. Winther, Frederiksværk
3. Gunner lsbrandt Petersen , Dragør

3. PRÆMIE
2. PRÆMIE

Resultatet af fotokonkurrencen foreligger nu
Som tidligere nævnt var deltagelsen langt større end ventet, og vi har derfor udvalgt 2 gange 3 vindere . 3 for sort/hvid og 3 for farvebilleder.
Det siger sig selv, at det har været umådelig svært at udtage vinderbillederne blandt de mange indsendte bidrag, idet der var mange af høj kvalitet.
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REDIGERET AF KAREN HJORTH

jungle
nyt
Kære ulve!

I har alle sammen været flinke til at skrive til mig om jeres møder
og ture. Nu har jeg så mange, så mange, så I må ikke blive kede af
det, hvis der går nogle måneder, inden jeres stykke kommer i bladet.
Birkeflokken spørger, om vi ikke vil bringe noget om FN-mærket.
Det skal I få noget om næste gang. I kan læse om duelighedstegnet
i den lille grønne bog der hedder: Prøver og duelighedstegn. Fås på
Depotet.
Karen.

Man kan da godt tage på tur, selv om det er koldt ...
(Foto: Møllebakkeflokken)
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ULVE DUELIGH EDSTEG N

Kunstner:

Tegning- kunne a) tegne direkte fra naturen. b) illustrere en oplevelse eller historie ved tegning eller farveklip eller maling. Et stort
(mindst 20 X 30 cm) eller flere mindre i serie.
Modellering - kunne modellere figurer i ler, kavs, voks. el.l., så de
ligner, samt et af følgende to punkter: a) dekorering- kunne dekorere forskellige træarbejder og pottemagerarbejder, alt af en vis kvalitet.
b) linoleumstryk- kunne skære små figurer og andet i linoleum og
trykke dem pænt og sirligt, benyttet til illustration eller bogbind,
lampeskærme eller andet.
Samler:

I mindst 3 måneder selv samle materiale til 2 samlinger og fremvise
dette ordnet pænt og systematisk og med de nødvendige oplysninger (f.eks frimærker, mønter, postkort, frugtpapir, fjer, sten, »mærkelige ting « el.l.).

SADAN KAN MAN
OGSA LAVE
SAMLINGER:

+-POSTKORT

Skriver:

Selv have ført en dagbog med
billeder, tegninger, udklip o.l.
over:
a) to måneders ulvearbejdeeller
b) en sommerlejr- eller
c) en privat tur på mindst 8
dage.
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R E D l G E R E T A F H E N R Y C H R l S T E N •s E N
BEDSTE RYGSÆK
Jens Peter kom lykkelig hjem fra sin første
lejr.
Og så fik jeg præm i e , fordi min rygsæk
va r pæ nest pakket , da vi sku ll e hjem .
Det var da dygtigt, hvordan bar du dig
ad med det .
Det var da ikke så svært , for jeg havde
ikke pakket den op .

•••••••••••
LÆS IKKE DETTE !
Her står intet , du har brug for , overhovedet
intet af interesse. - H er står nem l ig ingenting i sammenhæng . - Så ho ld dog op d in
tåbe - har du overhovedet ingen viljestyrke
? ? ? - Du har intet ud af at læse dette . Skal jeg vi rke l ig gentage : Stands din formå l sløse læsning, ANDSKRØB LI NG! ! Læser du stadigvæk? ? ? Hvis du ikke snart
ho lder op , siger jeg slemme sand heder om
dig ! - Nå du fortsætter? Der e r fo r dårligt ,
kan du ikke .. . . ? Nej, der har vi det , du
kan ikke engang beherske dig så meget , som
til at holde op med at · læse. - - - - - AK ,

DUELIGHEDSTEGNET
Her bri nger vi alle tiders se nsation : sidste
nyt fra duelighedstegnsfronten : Det kombinerede tv- og dovnemærke . Alle spejdere
skulle vist kunne tage det . De yderst enk l e
opgaver lyder sådan :
1. Kunne nævne 5 TV-speakere .
2. H ave instrueret andre i at lave en hængekøje og selv kunne bruge den på rette
måde.
3. l søvnig ti l stand overvære et tv-stykke med
et lukket og et åbent øje. Og en uge efter
kunne forklare hand l ingen.
4. Mindst 5 dårlige afbud på 10 arrangementer.

5.' På en dag have set 6 timers TV , heraf 4
i træk .
6. Være ekspert i at lade andre arbejde for
sig og have sovet 13 t imer i træk (de 6
timer i gennemtræk) .
7. Være i stand ti l lynhurtigt at lave kaffe
midt i et teknisk uheld , og i et andet at
kunne gå på toilettet.
8. Bruge mottoet : " Hvad der kan gøres i dag ,
kan også gøres i morgen<< i praksis.
9. Væ re i stand ti l at røre rundt i en gryde ,
snorke og dirigere mindre spejdere væk
fra en hængekøje eller andet mageligt sted
i halvsøvnig tilstand .
Ukendt forfatter.
( Budstikken) .

•••••••••••••••••••• •••
ViTUS

BERi NG

FLOK & TROP

~ULEN

l967

ØNSKER

hvor er DU sløv ! ! ! ! !
(Fra WACAU 2 Højbjerg ) .

•••••••••••
SPEJDERE l 1980

.Fo lk ta ler meget om , at de r ikke vil væ re
nogen spejderbevægelse i 1980. Et stort
spørgsmå lstegn ved dette; jeg tror der vil
være en spejderbevæge lse - men unde r mere moderne former. Spejderførere udta ler i
radio og TV og ugeblade , at der arbejdes
hårdt (det har de r nu været gjort i mange år
uden nævn eværdige resultater) og mange
trækker reform-66 frem som noget helt enestående . Jeg synes ikke vi har mærket ret
meget til overgange n, og det er vel heller
ikke nogen god løsning . Mange gamle " spejderg ubber« modsætter sig en reform , da
de synes spejderbevæge l sen er en tradi t i onsbunden bevægelse. - Dog skulle vi i
korte bukser på Divi , selv om det var før Set.
Georg.
Nej, vi er næppe så traditionsbundne , som
mange gør det ti l , og derfo r kan spejderbevægelsen godt ,,omstøbes« , uden at tropsmøder holdes som pigtrådsba ll er. Men vi
kommer inge n vegne ved at lade de gam l e
gubber sidde og bakke på en snadde og intet
udrette. Der må nye kræfter ti l , og de kræf. ter, det b l iver jer. Vis hvad l d uer ti l og kom
med jeres meninger og fors lag.
Vågn op til dåd l sløve padder.
scriba singularius.

Fra Kongsvang trops b lad .
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MUNDHYGIEJNE
- Hver gang jeg ånder, dør der tre
kinese re .
- Det undrer mig ikke , men prøv
med Colgate.

He l e -.:arden i dag
e r så krasbørstig
stik m ig et smi l
åh , jeg er så tørstig.
HUSK
Du bruger 50 musk ler for at surmu le ,
men kun 20 for at smi l e.
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Ved du at:
Knud Lavard og Set . Bernhard troppe har udsendt et j ule nu mmer på 16 sider
(A . 4 format).
Sd r. Omme trop har fået f oræret et gamme lt b indingsværkshus , huset skal flyttes ,
det må spejderne selv ordne.
1. Midde l fart sølrap »Sundet« har fået grønt lys for udvidelse af tropshuset ved
Teglgå rd .
Spejderne i Vodskov har af boldklubben Heden i Vejgård købt et hus på 45 m' ,
som skal sti l les op ved Wi ldvestvej i Vodskov.
1. Gamby trop har opført tropshus til 15.000 kr., og sky l der ku n 4500 kr., det skyldes hjælp fra egnes beboere, og egen indsats.

TORSDAG DEN 1. FEBRUAR KL. 9 STARTER ALLE TIDERS

UDSALG
FRA ALLE VORE 4 FORRETNINGER SÆLGES

,
LAMA krølulds soveposer, mønstr., 185 cm (fejlfrie)

kr.

LAMA springelaud posetæpper med små fejl
før 132,00 . ....... .. ......... .... ......... . .... nu

kr. 108,00

JANYL posetæpper, 150X200 cm (fejlfrie) . .... .. _.. .

kr.

OBS!
SPEJDER
HUMØR

Spejderanorakker

31,85

59,50

OBS!

med ubetydelige fejl og fejlfarve - mange størrelser

Seertilbud
Når man lår udleveret et nyt telt al troppen ,
så gælder det om at lå det ti l at ligne et
køkkentelt med det samme. Dette resultat
nås bedst ved hj ælp al rekrutter, lidt varm
svovlsyre , diverse farver , bål og meget andet. Man hiver så teltet ud al posen , der derelter bruges til at hente bålsten, brænde og
vand i, helst ved straks at rive posen itu ,
da man derved opnår at spare andre , senere velvillige sjæle , for at gøre det. Man tage"r så en håndfuld pløkke , og er der nogen
til rest , smides disse væk.

HELPATRULJETELT-den meget anvendte brede
model , højde 185 cm , bredde 300 cm, længde
200 cm (med ubetydelige fejl) .. . .... ..... .. .. kr. 318,00
SKOVMANDS-KOGESÆT - aluminium - 2 gryder,
1 kraftig pande, 1 låg - normalpris 32,00 ... ... . . . nu

l KØBENHAVN
Fløjlsknickers, blå og khaki,
fra str. 76-109
nedsat fra 75,00 til kr. 59,50

Fra patruljebladet GLENTEN
1. Hellig Anders.

17,85

Til far og mor - og hvem der ellers bruger dem ...

LUFTMADRASSER med skønhedsfejl, 68 X 185 cm

Dette ovenfor omtalte , velbearbejdede telt
sættes nu op ved at sætte pløkkene i de
ringe , der findes langs kanterne; findes disse ikke, stikkes pløkkene bare gennem teltvæggen . Dernæst sættes teltstængerne ind
under teltet og rejses op. Lykkes dette ikke ,
saves blot et stykke - helst stort - al
stængerne , som nu kan stå , og man strammer nu teltet ved at hive i bardunerne , indtil en knagende, knækkende lyd høres. Så er
teltet strammet op , og man kan nu lægge
det i forvejen tilsølede underlag ind. - Nu
er teltet helt klart til indrykning , og man
sender nu bud efter tropsføreren , som skal
bedømme opsætningen. - Han vil imidlertid som oftest besvime ved synet al dette på
sin vis fine resultat.

kr.

kr. 31,00

IARHUS
SPEJDERHATTE
enkelte nr. . . . .... kr. 23,50

l ODENSE
Spejder- og ulve-strømper
2. sort.

l A .ALBORG
ULVEBLUSER
med små fejl

-:- 33°/o

-:- 20 °/o

Alle udsalgstilbud gælder sålænge lager haves

Det Danske Spejderkorps Depot
Nørre Farimagsgade 39 . København K . Telt. PA 4528
Odense:
Klostervej 19
Telt. (09) 11 2418

Århus C:
Frederiksgade 69
Telt. (06) 133613

Aalborg:
Borgergade 5
Telt. (08) 13 87 33

Depotet er korpsets egen forretning og giver bonus til korpsets afdelinger
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Ø

riddere

7. Østerbro
PF Niels Munk
1. Hellig Anders
SM Carsten Roth
lncaerne
SM Elo Hansen

.spejdere
7. Østerbro
PF Niels Munk
Erik Glipping trop
PF Sven Rask
Kastrup Søspejdertrop
JM Henrik Hansen
JM Jørgen Bergmann
7. Aarhus
PA Niels H. Andersen
1. Hallig Anders
PF Knud Nielsen
SP Anders Lerving
SP Jørgen Holm Hansen
Bellahøj trop
PA Peter Hansen
7. Odense
PF Peter Andersen
lncaerne
SM Bruno Hansen

G9væbnere
Starkodder trop
PF Jens Ove Nielsen
7. Aarhus
PA Peter Schmidt
13. Odense
SP Mogens Kleiner
Struer Trop
SP Niels Vorgaard
SP Poul Jensen
SP Erik Frandsen
SP Jes Pedersen
SM Bruno Hansen
SM Helge K . Kr istensen

.vandringer
UIO km
Erik Glipping trop
PF Sven Rask
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1. Risskov
SP Jesper Sell
SP Niels Harrig
13. Odense
SM Jan Haugsted Petersen
SP Mogens Kleiner
TA Per Haugsted Petersen
TF Rune Mørck Nielsen
90 km
Erik Glipping trop
PF Keld Møller
13. Odense
SM Jan Haugsted Petersen
TAOleDanielsen
75 km
Bellahøj trop
SP Kim Brøsen
2. Hvidovre
PF Per Geert Nielsen
Augustenborg
PF Kaj Jensen
1. Risskov
SP Jesper Sell
SP Niels Harvig
60 km
Erik Glipping trop
SP Per Niel sen
SP Erik Clemmensen
SP Henning Jakobsen
PA Kim Jerstad
Christen Skeel trop
PA Mogens Madsen
SP Johan Hansen
SP Leon Jensen
SP Michael Setzar
SP Arno Jensen
Starkodder trop
PF Jens Ove Nielsen
Øsby trop
PF Poul Hansen
PA Einar Lind

patruUe
duelighedstegn
Husbygger
Hjortepatruljen
Augustenborg.
Ørnepatruljen
Augustenborg

Rettelse til december:
Vi skrev , at Muldvarpen , 5.
Østerbro, har taget Ingeniør.
Der skulle have stået 5.
Sønderbro.
Undskyld!

o
SM
SM
SM
SM

ildbor

•

INTERNL\llONAIT

Bruno Hansen
Helge K . Kristensen
Karl J. Magelund
Elo Hansen

030km
3 ulve fra 1. Vejle flok
Glentenes Flok,
Nykøbing Falster
7 ulve fra 3. Vesterbro,
Sporjagerne
7 ulve fra 3. Vesterbro,
Polarulvene
Sikastammen
5 ulve fra 7. Østerbro
9 ulve fra Rolands Flok, Fyn
9 ulve fra 1. Klampenborg
8 ulve fra Møllebakkeflokken
14 ulve fra Øsby flok

P\

~

springende

ulv

1. Vejle flok
Chili
Ran n
Granselandets sønner
BF Kaia Nag Jens Halck

Svensk Jamborette
Det svenske spejderkorps »IOGT's SCOUTFORBUND« (Nordisk Good Templar Ordens
Spejderkorps) inviterer danske spejdere til
JUBLO JABBORETTE TROLL TIVEN i dagene 6.- 15. august 1968. Det er ikke den bedste tid for os , men måske kan nogle alligevel finde udvej for at deltage . Lejren afhol des i et vildsomt område ved liveden mel lem de store søer Vlinern og Vattern . Det
er ca. 260 km fra Stockholm og 250 km fra
Gateborg - så kan l sagtens finde det . Prisen for lejren er 120,- sv.kr. + naturligvis
rejse og lommepenge . Der regnes med en
uges privat indkvartering i spejderhjem efter
lejren , men den kan der forhandles om . Der
er lagt et stort og flot program for Jamboretten .
Finsk søspejderlejr
Finlands Spejder-Union vil åbenbart konkurrere med det store svenske søspejderarrangement SEA 68 , idet finnerne inviterer til
»Den III Søspejderlejr SATAHANKA« den
19.- 26. juli på øen Piihkiniiinen i Abo skærgård i det sydlige Finland . Prisen er 65 Finmark , svarende t il ca . 120,- d.kr. Også her
er naturligvi s en masse spændende aktiviteter.
Interesserede kan henvende sig til »Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere • , postLeif Paltorp.
box 44, København K .

JAMBORE E- DELTAGERE
(i Storkøbenhavn)
- og andre internat iona lt interess ered e!

dagene 26.- 29. juli næste sommer får Danmark besøg al 150 amerikanske spejdere og
ledere.
De kommer fra Chicago-området og er på
en stor tur , der fører dem til Danmark , Nor-

ge og England. De ledes al en dansk-amerikansk spejderfører, Erling W.

Henningsen ,

hvis navn sikkert adskillige vil nikke genkendende ti l.
Nu kommer vi til sagen: Alle disse drenge
skal opleve København på disse 4 dage. De
skal bo hos danske spejdere. De skal opleve
noget al den varme og gæstfrihed , alle jamboree-deltagere mødte i Amerika. De skal
opleve Ve rdensbroderskabet i praksis.
Her kommer DU ind i bi ll edet. Vil du være
vært for 2 (evt. kun 1) ame rikansk spejder i
4 dage? Programmet er fast lagt , der b l iver
bl.a . en sightseeing-tur til No rdsjælland , et
besøg på Tuborg , havnerundfart , Tivoli-tur,
måske et stort lejrbål på de n historiske lejrplads i Ermelunden , osv. Tal med dine forældre og meld dig snarest (»Ordrerne ekspederes i den rækkefølge de indløber« ) og
send et brevkort med navn , adresse og tele fon , rang , trop og korps til »Fællesrådet for
Danmarks Orengespejdere(' , Postbox 44, Kø -

Patruljehytte nr. 2 i Augustenborg trop blev indviet i efterårsferien af
Ørnepatruljen , der ha r arbejdet nøjagtigt 1 år på hytten. Hytten er fremstillet af kl øvede telefonmaster, godt isoleret, har en dejlig brændeovn,
så der kan overnattes om vinteren. Hytten har ikke kostet over 200,- kr.

benhavn K. - men vent ikke , der er kun 150 1
Leif Paltorp .
På forhånd tak 1

ALLIGATORLØBET 1968
For femte gang afholdes det traditionsrige
ALLIGA T ORLØB , denne gang den 17.- 18. februar 1968.
Dette løb, der hvert år afholdes i Soderåsen, har efterhånden fået ry for at være en
af de bedste og barskeste skovmandsturneringer , der afholdes herhjemme , og l ige som
tidligere år ser vi gerne , at SKM-hold udefra
prøver kræfter med vore egne SKM på dette
løb.
Divisionsomlægningen har imidlertid med -

ført , at v i er blevet så mange SKM i den nye
Frederiksberg Division , at der kun kan blive

plads til ca. 5 hold udefra. Vi forventer så til
gengæld , at disse 5 hold virkelig er barske ,
så de ikke falder helt igennem l
Interesserede skovmandshold bør henven-

de sig ti l Alligatorløbskomiteen så hurtigt
som muligt (af hensyn til adgansbegrænsningen) med anmodning om tilladelse ti l at
deltage i Alligatorløbet 1968.
Postad ressen er: A ll igatorløbet 1968, c/o
Klaus Witt , Kongshøjgade 8, 4th., 1675 København V ., t lf . 21 34 18.
Med skovmandshilsen
A l ligator løbskom i tee n
Frede riks berg Division.

PIONERLEJR 1968
De nne måned er i SP EJD ER SPO RT indlagt
en folder om årets aktivitete r på Stavninghus. Spø rg di n TF .
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PIONERARBEJDER DER KAN BRUGES!

