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Selv om der er mere end et år til
denne store begivenhed finder sted ,
arbejdes der ihærdigt i »JamboreeHovedkvarteret«. Det kan med det
samme slås fast - det bl iver »alle
tiders oplevelseec!
En julidag til næste år letter en
kæmpestor jet-maskine fra Københavns lufthavn i Kastrup. Ombord er
183 glade og forventningsfulde spejdere og ledere fra vore to korps.
8 timer senere mellemlander det
store fly i Anchorage i Alaska, hvor
vi skal tanke op til det store stræk
over Stillehavet. Vi får nok lov at
strække benene lidt. 8 timer senere
runder vi Tokyo's forstæder og lander blidt og elegant på den store
internationale lufthavn, hvor vi straks
er omgivet af denne mærkelige
blanding af supermoderne teknik og
Østens særlige atmosfære. Det er
omkring kl. 17 japansk tid, så det er
strålende solskin, og vi nyder busturen ind til Tokyo - byen med de
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næsten 12 millioner indbyggere. Her
skal vi være nogle dage. Blandt andet skal vi en morgen meget tidligt
op, for vi skal besøge verdens største fisketorv. Her er alt tænkeligt
godt fra havet, og der er sikkert
mange mærkelige dyr, vi aldrig har
set før. Et af dagens måltider består
i Japan af fisk, så det er ikke uden
grund , fiskemarkedet i Tokyo er så
omfattende.
Vi skal også gå på opdagelse for
os selv i kæmpebyen, der er en
blanding af skyskrabere og ældgammel kultur. Den øredøvende trafik
- og der er venstrekørsel - skal nok
imponere en dansker. De elegant
svungne ekspres-motorveje, der i
flere etager over og under jorden
gennemkrydser storbyen, er et kapitel for sig.
En hel dag skal vi på bustur til
den berømte Nikko Nationalpark,
med virksom vulkansk aktivitet, varme kilder, et særpræget dyreliv og

gamle japanske templer, der nok er
et besøg værd . Hvis der bliver lejlighed til det, skal vi også i Tokyo besøge instituttet for japansk brydning,
jiu-jitsu og karate.
Men vi skal videre. Med det super-elegante, lynhurtige lyntog kører vi til Kyoto. Det er en strækning
omtrent som fra København til
Stockholm, men vi tilbringer køretiden , der er nøjagtig 2 timer og 59
minutter, mageligt henslængt i togets komfort. Kyoto er Japans gamle
hovedstad , den gamle kejserby. Den
har helt undgået krigens ødelæggelser, og de ældgamle templer og anlæg står i dag som monumenter for
Japans egentlige kultur. Videre går
det til Osaka, byen der i 1970 er
rammen om en verdensudstilling,
som nok skal sætte byens 3 millioner indbyggere i en særlig stemning Vi skal også til Kobe, der er
verdens største skibsværftsby. Så
langt øjet rækker, ligger det ene

kæmpeskibsværft ved siden af det
andet - og det er ikke robåde, de
byggeri
Næste stop på turen er Hiroshima,
byen der blev så sørgeligt berømt.
da verdens første atombombe i krig
sprængtes over den. Vi skal besøge
»Atom-museet«, se den berømte
kuppel, der var den eneste bygning,
som forblev nogenlunde intakt, og
vi skal måske have japanske spejdere til at vise os rundt i denne interessante by.
Men det er ikke byer altsammen,
vi skal også se, hvordan livet leves
ude på landet. Vi skal se bønderne
dyrke risen på terrasserne, hvor vandet risler ned hele tiden, vi skal bo
ret primitivt nogen steder, vi skal
spise japansk mad, der helt sikkert
ikke er de flestes livret, måske oven
i købet med pinde ... vi' skal OPLEVE JAPAN så meget vi kan.
Efter ca. 12 dages rundrejse er vi
ved foden af Japans berømte bjerg,
den udslukte vulkan Fuji, 3776 meter høj og med tinden dækket af
evig sne - et helt utroligt betagende
syn , intet under, at den kaldes Japans hellige bjerg.
Her, på de græsklædte sletter ved
foden af bjerget, er jamboree-pladsen . l 10 dage skal vi være sammen
med 20.000 spejdere fra alle egne
af verden. Et stort program er lagt noget for enhver smag, det bliver i
sig selv en stor oplevelse.
Men de 10 dage går hurtigt, vor
store flotte jet venter igen på os. l
busser forlader vi jamboreen og kører til den store havneby Yokohama,
hvor de sidste timer inden vi kører
til lufthavnen tilbringes. Flyet letter,
17 timer senere, efter en pragtfuld
flyvetur, er vi tilbage i Danmark - en
oplevelse rigere.
Se, det var de planer, vi arbejdet
med. Noget af det skal nok lykkes,
noget må måske ændres, men i
store træk var det den tur, DU kan
deltage i - HVIS du er fyldt 14 år
den 1. juni 1971, men i k k e fyldt
18 år på åbningsdagen den 2. august 1971 - og hvis du på afrejsedagen er 1. klasses spejder. Det
nytter Ikke at forsøge at komme
med, hvis disse ting ikke kan opfyldes, der bliver ikke dispenseret. Der
skal naturligvis også bruges en del
ledere, både TL og TA, og man er
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velkommen til at melde sig, hvis
man mener, kvalifikationerne til at
være leder på et elite-repræsentationshold er i orden.
Hvad koster så denne eventyrtur? Vi regner med, at prisen, som
vi tidligere har anslået til 5000 kr.,
kan holde. For disse penge, der skal
indbetales ad nogle gange, får du
altså en fantastisk flyvetur, en eventyrlig rundrejse i »Solopgangens
Land«, 10 dages verdensjamboree,
fuld kost overalt, indkvarteringer og
transport, forsikringer og materiel.
5000 kr. for ca. 26 dages eventyr det er mange penge, men det er
rasende billigt!
NU kan du melde dig. NU kan du
skrive eller ringe til dit korpskontor
og bede om en blanket til foreløbig
anmeldelse. NU kan du med sindsro
spare op - hver 5 øre, hver krone
tæller - NU skal du bestemme dig
til at tage med til JAPAN 1971. Det
vil du ALDRIG fortryde!
LEIF PALTORP
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Søren Spejder...
og hans patruljekammerater ønsker dig en
god sommerferie. Skal du ogsd med pd alletiders skæppeskønne sommerlejr?
Pd gensyn i august!
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jung- & skovmænd r:: :J

DOP, DOS, FDF, FPF, KFUK- og
KFUM-spejde rne indbyder til
FÆLLES SENIOR/ROVER LEJR
1970
På FDF's uddannelsesc enter Sletten ved Himmelbjerge t afholdes i
ugen 1.-8. august 1970 en fælles
lejr for seniorer (skov/jungmæ nd
og rovere) fra ovennævnte 6 korps.
Invitationen er begrænset til 20
medlemmer fra hvert korps/forbund ,
og tilmelding sker til de respektive
korps/forbund skontorer snarest og
senest 1. juni 1970.
Lejrens program omfatter samtaler og debatter om aktuelle emner,
og samarbejdet på seniorplan vil
blive et af hovedemnern e.
Derudover gives tilbud om en
række interessegrup per, hvor der

kan vælges mellem praktiske og
teoretiske emner, og en udedag ,
hvor der bliver lejlighed til at udforske Silkeborg-egn ens natur på
hikes, udflugter m.v.

Praktiske oplysninger:
Tidspunkt : 1.-8. august 1970.
Alder: 16-20 år.
Pris : kr. 125,-, der indbetales ved
ankomst til lejren
Indkvartering : l kursusejendo m eller telt efter eget ønske.
Oplysninger om program m.m . vil
blive tilsendt, når tilmelding foreligger.
Meld dig snarest som repræsentant for dit ko rps/forbund . Det kan
blive alle tiders oplevelse.

Blåt-gult senionamarbejde
Samarbej det mellem DOP og ODS breder
sig . Det gælder depoterne og ledertræn ingen , inden for læng e formentlig også bl adene. De første blandede forsøgsgrupper
har set dag ens lys. På sen iorplanet er der
et så vi dtg ående samarbejde så mange steder, at vi har måttet t ag e stilling til , hvordan vi sk ulle ind rette os her og nu .
l marts 69 nedsatte de to seniorudvalg
en f æll es arbej dsgruppe , som dels skulle
drøfte samarbejde/ sammenslutning (?) af blåt
/gult seniorarbejde lokalt og på korpsplan ,
dels skulle afvikle et seniorlederstævn e i
august om dette emne.
Stævnet, som havde 119 deltagere (heraf
39 fra DOP og 80 fra ODS) , bekræftede kun
yderl igere ønsket om øget samarbejde og
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gav arbejdsg ruppen et godt materi ale for
den s fortsatte drøftel ser. Resu ltatet af d isse blev en 19 sider stor rapport ti l de to
sen i arudval g .
Midt under snestormens rase n samledes
så repræsentanter fra DDP 's og DDS ' s seniorudvalg samt fra DDS ' s ulveledelse til
møde i Kalundborg fredag den 16. jaunar.
Resultatet blev en f ælles indstilling til de
to korps ' ledelser, fremover kaldet • Kalund borg-betænkn ingen•. Denne indstill ing er
blevet godkendt såvel af DDP 's som DDS's
ledelse og vil danne grundlaget for de to
seniorudvalgs kommende arbejde på dette
felt.
l denne artikel omtales og kommenteres
Kalundborg -betænkningens hovedpunkter.

Definitioner
Ved SAMARBEJDEND E seniorgrupper/ seni orafdelinger forstår vi grupper/afdelinge r,
der periodisk har samarbejde.
Ved INTEGREREDE senio rgrupper/afdel inger forstår vi grupper/afdelinge r, der har
fælles arbejde , men som er anerkendt hver
for sig i de to korps .
Ved FÆLLES seniorgrupper/afd elinger forstår vi grupper/afdelinge r, som har et fæl les råd , og som er anerkendt som forsøg sgruppe i de to korps .

Generelt
Indledningsvis vil vi gerne slå fast , at vi
hverken nu eller i fremtiden ønsker at tvin ge nogen til samarbejde , integration ell er

stenterne for seniorarbejdet begge korps '
adresselister, ligesom vi stiler imod at lade
i al fald nogle af DA-møderne være fælles
fra 1971.
Ledertræning
Der foregår allerede et indgående samarbejde på dette punkt. Således er seniorgilwell et fælles 4-korps arrangement i år
ligesom sidste år. Der vil fremover fortsat
være mulighed for såvel integrerede som
adskilte kursustilbud.
Arrangementer
Så snart som muligt vil alle blå og gule
seniorarrangementer på korpsplan automatisk være åbne for deltagelse af begge
korps' seniorer. Eller man kunne tænke sig
et eller flere fælles arrangementer om året.
Men vi er opmærksomme på , at der - f .eks.
ved turneringer - kan være specielle pigeog drengebehov, som fortsat skal tilgodeses. Vi vil her afvente de erfaringer, som
de kommende års arbejde vil give os.

fælles arbejde. Det må helt være de lokale
ønsker og behov, som skal være afgørende.
Men da vi ved, at blå seniorgrupper og
gule seniorafdelinger i stigende grad finder
sammen, har vi ønsket at muliggøre disse
bestræbelser i en opfattelse al, at det må
anses for at være en naturlig udvikling.
Tilhørsforhold
Uanset graden al integration eller fælles
arbejde må det stå helt klart , at man er
medlem af hvert sit korps. Det er bl.a. dette, som medfører, at DOS fortsat ikke kan
optage kvindelige medlemmer, uden at disse er AKTIVE ulveledere. Det er helt i orden, at aktive ulveledere (på samme måde
som aktive spejderledere), der opfylder de
gældende aldersbetingelser, tager del i seniorarbejdet; men herudover kan man kun
være kvindeligt medlem af et integreret eller fælles seniorarbejde, hvis man er medlem af DOP. JURIDISK OG FORMELT ER
DER OG VIL DER FORTSAT VÆRE TALE
OM EN BLA SENIORGRUPPE OG EN GUL
SENIORAFDELING, SOM ARBEJDER SAMMEN, UANSET HVOR INTEGRERET ELLER
FÆLLES DETTE SAMARBEJDE ER.
På samme måde bærer man fortsat de
respektive korps' uniformer (sammenblandinger frabedes!), betaler kontingent hver
sit sted og skal følge sit eget korps' love ,
regler og bestemmelser.
Love og vejledning
Det er hensigten at søge love og bestemmelser samordnet. Indtil det sker, vil vi
give klare retninglinier for samarbejde, integration og fællesarbejde i form al en fælles vejledning, som forventes udsendt til
efteråret.
Alder
Også her følges de respektive korps' regler. Men det vil være naturligt, at fælles
henholdsvis integrerede afdelinger/grupper
har samme aldersinddeling for de to køn.
Vi vil derfor med stor opmærksomhed følge
udviklingen på dette punkt og løbende drøfte den mest hensigtsmæssige aldersinddeling. Vi er herunder særligt opmærksomme
på den forskel, som den personlige myn-

dighedsalder medfører, navnlig når det gælder et fælles arbejde for de to køn.
Ledere
Myndighedsalderen viser sig også i valget
af ledere. Det må være naturligt, at seniorer over 18 år selv vælger deres egne ledere, som derefter godkendes i begge råd
og begge korps, mens omvendt det må være rådenes opgave at vælge lederne for aldersgruppen under 18 år, som dog må spørges, inden valget sendes til godkendelse i
begge korps.
Under alle omstændigheder ønsker vi at
slå fast, at der såvel i et integreret som i et
fælles arbejde skal være såvel en kvindelig som en mandlig leder, og at ovenstående valgprocedure skal følges for begges
vedkommende.
Hvis særlige grunde taler herfor, kan de
to korps' seniorledere dog i fællesskab dispensere fra denne bestemmelse om dobbelt
lederskab.
Ledelse og arbejdsform
Integrerede seniorgrupper/aldelinger hører
efter gældende bestemmelser under de respektive råd (i DOP tropsrådet, i DOS
grupperådet). For at forenkle arbejdet kan
de to råd eventuelt nedsætte et fælles kontaktudvalg.
Inden for de således givne rammer afgør
seniorerne naturligvis selv deres arbejdsstof og arbejdsform, og begge korps' arbejds -og ideplaner kan frit benyttes som
inspirationskilde. Vi vil dog anbefale, at
man alt efter de lokale behov og loreliggende opgaver arbejder med så små enheder som muligt for derved bedre at aktivisere den enkelte. Vi vil også anbefale, at
seniorerne af deres egen midte for kortere
perioder selv vælger de praktiske ledere al
halvårsprogrammet, arrangementer, projekter

m.m.
Divisionsplan
Allerede nu er der flere steder etableret
et udbytterigt samarbejde på divisionsplan.
Det må også her være de lokale behov og
ønsker, som skal være afgørende. Men for
at muliggøre kontakten de steder, det ønskes, vil vi fremover sende divisionsassi~

Senior/roverting
Som gæster vil seniorerne fra et korps være velkomne på det andet korps' seniorrigsting , egns- eller landroverting. MEN
SOM GÆSTER! Man kan naturligvis ikke
have stemme- eller valgret andre steder
end i det korps, man er medlem af. Til
gengæld vil vi stile efter at afholde disse
ting på samme tid og sted og med delvis
samme program allerede i 1971.
Publikationer
Vi vil stræbe imod at gøre vore specielle
seniorpublikationer fælles efterhånden , men
i al fald udveksle ideer og manuskripter
inden offentliggørelsen. Således skal ODS
til sommer have revideret såvel skov/jungmændenes aktivitetsplan som roverplanen ,
og DDP 's seniorudvalg vil blive inddraget i
drøftelserne heraf.
Seniorudvalg
På et kommende fælles møde for de to seniorudvalg 29.-30. august vil vi i detaljer
drøfte , hvorledes vi bedst kan realisere
Kalundborg-betænkningens mange punkter.
En af de ting , vi vil overveje , er, hvorledes
vi bedst kan koordinere de to udvalgs arbejde. To muligheder har her været nævnt ,
dels en gensidig repræsentation , dels fælles tid og sted (og delvis fælles dagsordim) for de respektive seniorudvalgs møder. Ved såvel dette møde som ved følgende væsentlige drøftelser vil DOS' ulveledelse fortsat være repræsenteret.
Gennem denne artikel, som enslydende vil
blive bragt i begge korps' blade , håber vi
at have bragt lidt klaring over de muligheder, man lokalt har for samarbejde , integration eller fællesarbejde (HVIS BEGGE
PARTER ØNSKER D~T!), og de overvejelser som seniorudvalgene gør sig i så henseende .
Lad os slutte med at opfordre alle, som
har gjort forsøg i denne gade, til at skrive
til os om deres gode eller dårlige erfaringer. Jo flere erfaringer fra det lokale arbejde vi kender, des bedre kan vi realisere
vores formål: AT GIVE DEN BEDST MULIGE STØTTE TIL DET BEDST MULIGE
ARBEJDE.
DOP ' seniorudvalg
Kirsten Strange

DOS' seniorudvalg
Stjansen
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SPEJDERVEllER FRA

71&TIOIEB
United Nations of Skovlunde.
Indbyggerantal : 200 - areal: 0,06750
kvm - hovedstad : Ny Hede by - provins : Birka - monarki under kong
Svend d. l. - Vigtigste erhverv : lejrog ferieaktiviteter. - Religion : Odin
og Tor.
Ovenstående kræver nok en forklaring .
1. Skovlunde havde indbudt nogle
spejdervenner fra 7 forskellige nationer, og (skræk) de kom allesammen . En ny ide var født : at forene
de mange nationer til en stor familie (det er jo moderne). Førerne
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lagde et program, idet vi skulle gå
en S-dages hike før Ny-Hedeby.
Og så startede sommerlejren endelig.
Den første dag mødtes vi med
vore udenlandske gæster på Aabenraa station . Der skete det, at stationen var lidt for stor, således at
vore amerikanske gæster ventede
på godsbanesiden i 4 timer på at
blive hentet, og vi ventede i 10 timer på den anden side på at hente
dem . Deres soveposer og rygsække
kom 24 timer senere, men pyt med
det.
Da vi så havde samlet hele styr-

ken , blev vi delt op i lejrtroppe, således at der i hver trop var 5 nationer. Sikke en babylonisk snak, når
man ville spørge tropsføreren om
noget, for han var skam også udlænling. Vores danske førere nøjedes
med at få det hele til at køre rundt.
Vi lærte at bruge vores hænder, ikke
til at arbejde med, nej, fy dog! nej ,
til at snakke med . Så vandrede vi
gennem det skønne Sønderjylland
og løste vore diverse opgaver. Madlavningen var jo sådan set planlagt
hjemmefra; men vorherre bevare os,
sikke en forskel på canadiske, franske eller danske frikadeller ; men
alle var da tilfredse. Af sodavand til
at skylle maden ned med blev der
i vores trop brugt 2700. De stakkels
skovmænd stod for provianteringen
og transporten af tunge bagagedele,
godt det ikke var vores lastbil. Korpset lånte den bagefter ; mon det var
dem, der ødelagde den? Om aftenen havde vi nogle virkelig hyggelige lejrbål , da vi efterhånden var
vokset sammen med vores internationale vennekreds. l kan tro, vabler
skaber kammeratskab . Vi havde forresten en udmærket konferencier,
der talte alle sprog . På selve korpslejren fik han også den kompliment
af prins Richard , at han talte godt
tysk. (Vores TF er forresten tysker.)
Endelig langt om længe vadede vi
ind i korpslejren med fanfare i spidsen . På selve lejren rejste vi vort
store flagtårn, som kunne ses over
hele Birka-distriktet. Der var nogle
fra de andre divisoner, der brokkede
sig over, at vi vækkede 5 min. tidligere end de andre divisoner. Men
man må da forstå, at vi havde vor
egen mening om at stå op. At vi så
gik senere · i seng , brokkede de sig
også over. Vi kan dog være enige
om , at den føreraften, de holdt til
kl. 5 om morgenen , var for lang .
Hvad der ellers foregik på Hedebylejren, ved l jo alle. Vi synes, den
var mægtig.
Vores trop bestod af gæster fra
Birkholm trop, Måløv trop, to franske troppe, to tyske troppe, en
skotsk trop, en amerikansk trop, en
canadisk trop, and last but not least
patrulje fra »kronkolonien«
en
Skåne.
Forresten, vi fandt ud af på lejren, hvad skotterne har under kilten
1. SKOVLUNDE TROP

Frederiksgade 69, 8000 Arhus C

Borgergade 5, 9000 Aalborg

Klostervej 19, 5000 Odense

Samarbejdet med »De blå Piger«
begyndte i Depotet i Aalborg

dinegen
forretning
bliver 2& år..!
l anledning af DEPOTETs 25 års
jubilæum er vi taget ind i Nr. Farimagsgade for at få en sludder med
direktøren for DEPOTET, Jørgen
Christoffersen, i spejderkredse blot
kaldet Stoffer.
Sp.: Startskuddet lød i 1945. Det
må have været et svært tidspunkt
at starte på?
Stoffer: Ja, de 5 års verdenskrig
var netop bragt til en afslutning,
alle lagre var tomme, og det var
næsten umuligt at skaffe nye varer
frem.
Sp.: Hvem var initiativtageren?
Stoffer: Erik Dahl, den tidligere
distriktschef i København, havde
længe arbejdet for ideen, og den
11. juni 1945 begyndte man så ganske småt - i et baglokale til
korpskontoret, som dengang lå på
en 2. sal i Fiolstræde.
Sp.: Hvor skaffede man de fornødne penge fra?
Stoffer: Startkapitalen blev tegnet som aktier af spejdere, troppe
og divisioner, - også derfor er det
rigtigt, når spejderne siger, at DEPOTET er >>vores egen<< forretning.
Sp.: Men DEPOTET ligger ikke
længere på 2. sal i Fiolstræde.

Stoffer: Nej, den spæde begyndelse har udviklet sig til et DEPOT,
der nu består af 4 forretninger,
nemlig i København, Odense, Arhus og Alborg. Rigtige spejderforretninger, der har alt, hvad en spejder har brug for, lige fra han som
ulveunge skal have sin første uniform og sit knobreb, til han som
rover deltager i spændende ekspeditioner til Grønlands isfjelde eller
Laplands ødemarker.
Alle bjergklatrere og fjeldvandrere ved, at de kan finde dette specielle udstyr i det største udvalg i
DEPOTETs 4 forretninger, og at vi
er fagfolk, der kan vejlede dem.
Derfor har DEPOTET også mange
kunder, der ikke er spejdere. DEPOTET er altså ikke en ganske almindelig sportsforretning, men en
spejderforretning med alt i friluftsudstyr, lige fra svømmefødder og
gummibåde til letvægtstelte og
bjergklatrerreb.
Vidste du forresten, at DEPOTET
har soveposer lige fra 39,85 til 650
kr.? Det har man nemlig også i
DEPOTET - jo, vist er vi specialister.
Sp.: Samarbejde med de »blå
piger<<?
Stoffer: DEPOTET følger med.
l Alborg har DEPOTET fælles butik med de »blå piger<<, og inden
længe håber vi at kunne betjene
både »blå<< og »gule<< i alle 4 forretninger, - til gavn for spejderne
og økonomisk fordel for korpsene.
Sp.:--- det begynder i DEPOTET ... ?
Stoffer: DE HAR DET HELE!

Nr. Farimagsgade 39, 1364 København K

red.
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SPB.JDBBCBITBB
HARIB ESLUT TETJE R?

Gammelstrop
Set. Georgsgilder ne i Viborg er også gået med på spejdercente rideen og har i Gammelstrup , ca. 20
km vest for Viborg og 3 km fra
Stoholm station etableret et spejdercenter på en nedlagt landbrugsejendom, omfattende ca. 30 tdr.
land med velegnede lejrpladser for
større eller mindre afdelinger eller
patruljer. Jordbro mølleå gennemskærer terrænet. Centralt beliggende i det store lejrpladsområ de ligger en velindrettet muret sanitetsbygning med 16 vaskepladser , 4 toiletter og bruser samt udvendig aftapningshane . l terrænet vil du endvidere finde 2 grundmurede hytter
på ca. 35 m2 hver.
Se lve ejendommen fremtræder nu
efter en omfattende restaurering
med alle moderne installationer og
indeholder bl.a. spisesal med 72
siddepladser, sovesal med køjer
med madrasser til 32, og så er der

installeret telefon. Ja, sikken en
luksus.
Centret, der er åbent for alle
4 spejderkorps, skal nok komme i
brug allerede i år. Skulle du , din
patrulje, flok eller trop være interesseret, så bør l straks henvende
jer til Hugo Nissen, Randersvej 43,
8800 Viborg - te lf. (06) 621949, hvor
alle nødvendige oplysninger kal'l
indhentes. SetGeorgsgil derne i Viborg har udarbejdet en udmærket
vejledning ang . Garnmelstrup spejdercenter, som du måske kan få
udbytte af at studere nærmere.

Assenbækmølle
Har l allerede planlagt, hvor sommerlejren 1970 skal gå hen? Hvis
ikke, skulle l overveje dette tilbud :
Set. Georgsgilder ne i Esbjerg og
Varde tilbyder jer at være med til
at opbygge et nyt spejdercente r
med alle de aktiviteter, der hører
et sådant sted til.

Bid piger og en »gul« dreng arbejder med
skarøkser pd en stammebdd foran Kongsvang
huset i Ravnsø

Assenbækmø lle Spejdercente r ligger ca. 15 km NØ for Varde i Vestjylland og 3 km fra stationsbyen Tistrup . Her finder du et område på
ca. 48 tdr. land med skov, eng , hede og store åbne pladser. Her er
også en idyllisk beliggende møllegård, hvori der er indrettet pejsestuer, spisesal , køkken , kontor og
sovesale.
Alle fire spejderkorps kan deltage, og hvadenten du og din patrulje , trop eller flok ønsker at deltage
i pinselejren (16.-18. maj) , centerlejren (23.-31. juli) , weekend-lejre n
(12.-13. september) eller efterårslejren (17.-24. oktober) , var det sikkert en god ide, hvis l straks satte
jer i forbindelse med forretnings føreren for Assenbækmø lle Spejdercenter, malermester H. Jørgensen, Morsøgade 9, 6700 Esbjerg telefon (05) 123851.

PIONE RLEJ RE?
-læs om dem i
marts-nummeret

CENTE RLEJR E
i Ravnsø, Kulsø,
Ny-Hed e by
og Moesgård l
l • tutten « i Ravnsø sælger spejdere fra vagthavende trop alt fra is til fiskekroge. Tutte-Kirsten
overvdger, at salget bliver sldet rigtigt ind pd Ravn_søs gamle, men fine kasseapparat
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Så du tilbuddene
i april-nummeret?

bvad

DET BEGYNDER
I DEPOTET

betyder
det Y

11. juni fylder DEPOTET 25 år
- det skal da fejres - og det bliver det også!!!
På selve dagen er der spejderhagl til alle!!!

- DE HAR DET HELE

Skulle du i MAGASINET støde på ord , som
du ikke umiddelbart forstå r, kan nedenstående måske være til din hjæ lp .

Jubilæumskonkurrence

babylonisk - forvirret
definition - ordforklaring
eskadresejlads - samling af større og mindre (krigs-) sk ibe
etablere - grundlægge, oprette , fastlægge
generelt- alm indel igt
heraldik - videnskaben om våbenskjolde og
skjoldmærker
integrere - fo rening af to eller flere dele
til et hele
karate - et japansk selvforsvarssystem , der
også dyrkes som sport
kombination - sammensætn ing
konferencier - skuespiller, der med vittige
bemærkninger forbinder numrene i en
blandet optræden og præsente rer de en kelte optrædende
koordinere - sideordne , få t i l at samarbejde
perifer - som ligger i omkredsen ,
i udkanten
procedure - fremgangsmåde
realisere - virkeliggøre
restaurering - istandsættelse
revidere - gennemse for at rette mulige
fejl , undersøge krit isk
svaje - bevæge sig hid og did

1. maj til 10. jun i kan du deltage i 2 konkurrencer:
Vindueskonkurrence i alle 4 forretninger (hent blanket i butikken) og

Katalogkonkurrence
Hvormange spejderliljer (ikke emblemer) kan du finde
1970
kataloget?
Præmier :
1 Lama Dynella sovepose
1 APA spejderanorak
1 Kit-Kat rygsæk
1 Silva kompas
1 ABC spejderransel
5 Hellesen lygter
Løsninger må være DEPOTET i hænde senest den 10. juni.
Blandt de rigtige løsninger trækkes der lod om de 10 flotte
præm ier på jubilæumsdagen den 11 . juni i København .

Desuden

Jubilæumstilbud

så længe

lager haves TIL HALV PRIS
6 forskellige Junglebilleder
normalpris pr. sæt 3,- .. . .. JUBlPRIS

Petroleumslygte
normalpris 10,85 ......... . ...... JUBlPRIS

af

redaktørens
post

1,50

5,42

Lommekniv med 11 værktøj
normalpris kr. 29,-

Jubipris ....... ..... ... . 14,50
Spejderanorak med lang lynlås
str. 38 og 40, normalpris 89,- .. . .. JUBlPRIS 44,50
str. 42, normalpris 94,- . ... .. .... JUBlPRIS 47,00

LAPLAND
Findes der en t rop , skovmandspatrulje eller
klan , som rejser til K i runa, Abisko eller
statione r deromkring midt i jul i og retur før
august , vil vi være interesserede i at rejse
med jer. Vi er 7- 8 skovmænd fra 6. Ve ste rbro trop, som gerne vi l udnytte de svenske
jernbaners grupperabat Send et postkort ,
hvi s sagen har interesse .

IB HANSEN
BÆRHAVEN 15
2500 VALBY

Det Danske Spejderkorps Depot
Nørre Farimagagade ae • København K • Telt. PA 4528
Odense:
Klostervej 19
Telf. (09) 11 2418

~

Arhua C:
Frederiksgade 69
Telt. (06) 13 3613

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

Depotet er korpsets egen forretning og giver bonus til korpsets afdelinger

~
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Red igeret af
GAMLE SØULK

søspejdere

PÅ LilliLliD
NU er det snart SØ-70-tid, og lejrudvalget har gjort sig de største
anstrengelser for at skabe den helt
store søspejder-sammenkommst i
juli-august måned på Langeland.
Stor aktivitet har været udfoldet
fra de i korpset, der giver sig af
med internationalt arbejde, og meget tyder nu på, at det udenlandske
islæt bliver af en ret anselig størrelse. Der er givet tilsagn fra
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Tyskland, Holland, England, Belgien, USA, Norge, Sverige og Ægypten, og flere kontakter med andre
lande er i arbejde.
Selve stedet, hvor lejren skal
holdes, Lindelse Nor, er et sted,
sprægfyldt med historie, der vidner
om forne tiders søfarende, om
handelsvirksomhed og fiskeri, om
svundne byers storhed og om
fæstningsværkers forsvar af de ste-

der, hvor handel og søfart trivedes.
SØ 70 vil forsøge at genoplive
den tidligere foretagsomhed, at
skabe liv og røre på stedet og i
farvandene, i det sydfynske øhav.
Aktiviteter af mange slags vil kunne findes i og omkring lejren, der
gerne skulle tælle et deltagerantal
på omkring de 400, og med både
i alle størrelser liggende ved de
anlagte broer eller for svaj på reden i læ af de små holme uden
for lejrområdet, holme, der kan blive fortrinlige mål for småsejlture,
og som med deres skovbevoksning
er med tfl at sætte sit præg på det
sted, hvor kapsejladser, kaproninger, hikes, eskadresejladser og navigationssejladser vil skabe den
rette søspejderstemning. Den store
fælles eskadresejlads vil formentlig
gå til Marstal, den berømmelige
havneby, fra hvilken så mange stolte sejlere gennem tiderne har begivet sig på sejladser til alverdens
riger, og som i kraft af sit skibstilhørsforhold har fået det skipperbypræg, der i høj grad må kunne
tiltale en søens dreng.
Fra Marinehjemmeværnet har lejren modtaget tilsagn om forskellig
hjælp, der vil medvirke til at skabe
gode sikkerhedsforhold, både før
og efter lejren ved ledsagerfartøjshjælp, men også under lejren ved

det opsyn og den hjælpetjeneste,
som disse lidt større og hurtigere
fartøjer er i stand til at yde os.
Vi bliver mange på Langeland til
sommer. Selve hovedlejren kommer
til at ligge umiddelbart op til den
under herregården Fårevejle hørende skov, medens seniorlejren og
stabslejren kommer til at ligge på
den lidt langstrakte lejrplads. Forplejningsspørgsmålet vil blive løst
på bedste måde, men det er ikke i
forbindelse med kostforplejningen,
at vor »gamle hæderkronede« søspejderdoktormand har lovet at opslå sit - eller sine telte - på et
centralt sted i lejren, men fordi det
er rart at have ham ved hånden,
hvis noget skulle indtræffe, men vi
håber, at han vil få lige så lidt at
bestille som tilfældet var på Venølejren i 1962, hvor de eneste uheld
var de våde trøjer, der blev deltagerne til del under det store vikingeslag.

aktuelle
•
meninger
Under rubrikken • aktuelle meninger« kan alle
korpsets medlemmer frit give deres mening til
kende. Læserbreve til denne rubrik må indelro/de navn og adresse for at blive optaget,
men kan, om ønskes , bringes under mærke.
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der måtte være for lange, men vil
ikke på nogen måde censurere læserbreve.
Alle indlæg under »aktuelle meninger« stdr
for indsenderens egen regning, ligesom •kommentarer« ikke nødvendigvis behøver at dække redaktionens eller korpsledelsens opfattelse.
Adressen er:
•Aktuelle meninger•
SPEJDERNES MAGASIN
Volden 24
4200 Slagelse

Søspejderelill
Nu, da sejlsæsonen nærmer sig, ville det
så ikke være en god ide, at vi fik lidt søspejderstof ind i Spejdernes Magasin, for
den ene eller enkelte sider, der står til os,
er jo ikke nævneværdigt.
Jeg er godt klar over, at der er flere
•landkrabber• end søspejdere, men alligevel synes jeg, at det er for dårligt, at kun
•;., (febr.-nr.) omhandler søspejdere.
Det er meget godt med alle jeres tips
om indretning af lejrpladser, og hvad ved
jeg, hvad med noget til en søspejderpatrulje!l!

Apropos vikinger, så venter lejren at få besøg af de gæve vikingeskibssejlere fra Ny Hedeby, der
med 5 langskibe har truet med at
ville gøre strandhugst. Det bliver
også en af lejrens oplevelser. Vi
regner med at se samtlige danske
søspejdere på Langeland til sommer, så altså
PA GENSYN!
Skipper
Besøgsdagen, lørdag den 1. august,
vil sikkert få Langeland til at stikke dybere i vandet end tidligere,
idet mange forældre og andre interesserede allerede nu har givet
tilsagn om at ville gæste lejren.

re penge (og de hænger jo ikke på træerne), og synes l ikke, at uniformen er dyr
nok i forvejen. Selv om det sikkert er for
sent, så vil jeg slutte med at sige:
Lad os beholde de uniformer, som hovedparten af os bærer i øjeblikket.
PL John S. Nielsen
Kastrup Sø

De nye unlfonner
Der er blevet talt om, at den skulle være
praktisk, men l må meget undskylde, det
kan jeg ikke se. Det er jo ikke meningen,
at vi skal ligne små soldater, vel? men det
er jo det, vi kommer til at ligne med baretter og alt det andet karnevalskluns, som
de høje herrer har fundet ud af, at vi skal
til at gå med.
Den nye uniform kræver flere klædningsstykker end den, vi i øjeblikket har og Ile-

Lederen af korpsets søspejderarbejde, Skipper,

stJarer:
Du har helt ret i, at der burde være meget
mere søspejderstof i MAGASINET, men det
vil være noget vanskeligt at lade redaktionen
bære ansvaret for denne mangel helt alene,
idet det ligger meget tungt med at skaffe
stof frem til bladets spalter fra de, der må
formodes at kende mest til sø-stoffet, nemlig
søspejderne. I må derfor først gribe jer selv
i barmen og sige: • Se nu at få sendt MAGASINET noget om alt det, I har oplevet,
noget om den viden I har om, hvad en søspejder er, og hvad han beskæftiger sig med.«
Og forøvrigt bør en søspejder ikke fornægte
sit spejdernavn og tro, at ikke også han kan
have godt af at vide noget •om lejrpladser, og
hvad ved jeg«. John må vist ikke have gennemlæst de nye regler for søspejdernes uniformering godt nok, siden han vil gå med
•baret og andet karnevalskluns«, for det er
nemlig ikke påkrævet for de drenge, der giver sig af med søspejderarbejde. De eneste
reelle ændringer i det tøj, som søspejdere til
alle tider har gået med herhjemme, er nemlig, at skjorteblusen har ændret farve . Den
tykke mørkeblå sweater, som vel iøvrigt mange har i forvejen, de mørkeblå holmensbukser
eller blå cowboybenklæder, der vel ikke kan
være et nyt klædnigsstykke, heller ikke for
John, den mørkeblå, strikkede, og for flere
år siden godkendte hovedbeklædning, alt dette er stadig det samme og kan derfor ikke
være dyre nyanskaffelser. Og lad os så ende
med at svare på det sidste nødråb: Ja, det
er for sent at ændre på uniformen. Svarede
du forresten på det spørgeskema, som patruljerne skulle benytte i den i 1969 udsendte
uniformshøring? Har du set Mahlapanzi fra
april 1970?
Skipper
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spejder•

lVISir

TROPSHUNDEN udgives af 1. Fredericia
flok og trop i A5 format. Omslaget er trykt
i offset og indholdet, i alt 18 sider, i stencilduplikering . Hæftningen af avisens sider
er noget specielt , men absolut ikke kedel ig. Indholdet er l igeledes godt, men overskrifterne burde laves med skriftskabelon
og sten c ilpen .
Aztekerne , Holeby , udsender MONTEZUMA
på 6. årgang i A4 format. Tegningerne kvikker vældigt op i bladet , der trykkernæssigt
er af god kvalitet. Indholdet er det tradi t ionelle .

Også denne måned bragte en pæn l i Ile bunke af nye spejderaviser, heraf 3 fra Norge .
TIKK-TAKK udsendes for allerførste gang
af 1. Leirvik Sjospejdergruppe under Norsk
Spejd ergutt-forbund . Avisen , der trykkes i
offset, frem træder i en f risk og smart layout. Formatet er A-5 og sidetallet 16. Oplag: 200 ekspl.
Salvklumpen komme r fra 1. og 2. Kongsberg
grupper unde r NSF . Formatet er meget utradit ione lt , men en l igeså utrad itionel layo ut gør den t i l en sjov avis , som dåt er
en f ornøj else at læse. Trykn ingen , offset ,
kan sik kert forb edres. Sidste nummers sideantal : 36 sider. Oplag : 300 ekspl.
Troppsluren 11, der med chefredaktør Terje
W . Andersen i spidsen udgives af 1. Dram men , NSF, er på 24 sider i A4 format. Trykningen er en kombination af offset og stenc ildupli kering . Indholdet er væld igt interessant og alsidigt. Brug af rammer og spaltestreger kan dog skabe et bedre hold på
tekst og illustrationer. Oplag : 250 ekspl.

TREØREN udg ives af 3. Østerbro flok og
t rop i A4 format og stencildupl ikeres. Prøv
med flere tegninger og stencilpen . Sidean tal: 6.
1. Høng flok og trop udgiver KASSEROLLEN , som spritduplikeres . Format: Folio ,
falset. 16 sider. Oplag : 100 ekspl. Indholdet
er godt, men kan gøres mere spændende
ved at bringe flere illustrationer.

En hilsen fra Norge
Fra 1. Leirvik sjotrop under Norsk
Speidergutt-forbund har vi modtaget en hilsen fra Trond Moe Bogsnes, redaktør af TIKK-TAKK. Trond
opfordrer danske spejderavis-redaktører (specielt offset-blade) til

at sende deres avis/blad til TIKKTAKKs redaktion.
l Norge er man allerede langt
fremme med spejderavis-arbejdet,
og der vil være mulighed for at
udveksle mange erfaringer.
Og adressen - den er: TIKKTAKK, v. Trond Moe Bogsnes, Hagastolen 11, N-5400 Stord, Norge.

Patruljeblads-redaktører ...
Hver måned modtager MAGASINET 10-12 patruljeblade, hvilket
fortæller os lidt om, at der er en
del patruljer, der beskæftiger sig
med dette sjove emne.
For at udbygge arbejdet og samtidig give fiduser til de allerede
patruljebladsredakeksisterende
tioner, kunne vi tænke os fra MAGASINETs side at medvirke til oprettelsen af en »Patruljebladsredaktørernes Klub« med egen ideavis og hvad dette ellers medfører.
Vi vil imidlertid gerne høre din
mening om denne ide og beder
dig sende os et par ord.

Redaktionen har modtaget endnu et patrulj eblad , der udgives af Høgepatruljen , Set.
Nicol aus trop. HØGENYT er spritduplike ret i A5 fo rmat og kan anbefales til alle
medlemmer i Set. Nicolaus trop.
2. Frederiksberg flok og trop udgiver BULO
KOKKO. Trykn ing og opsætning er pæn ,
men indholdet noget traditionelt. Avisen
kan sikkert gøres mere spændende med
tegninger og overskrifter lavet med stenc i lpen .

Et fotografi
af DIN patrulje
Så du vor opfordring i februar-nr.
af MAGASINET. Det gjorde du sikkert. Du skal derfor vide, at vi stadig venter på et billede af netop
d i n p a t r u l j e, men naturligvis
er vi tålmodige, fordi vi er klar
over, at du skal have taget de sidste billeder på din film, før du vil
lade den fremkalde og derefter
sende et foto af din patrulje i den
nye uniform til os. Der er stadig 5
gode præm ier på højkant. Alle fotografier offentliggøres her i bladet.
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korpskontoret
meddeler:
VANDRERKORT og LEJRPAS
Enkeltvandrerkort: Ethvert medlem af Det
Danske Spejderkorps kan på korpskontoret
få udstedt vandrerkort mod indsendelse af
foto (pasformat) samt kr. 10,- . Følgende oplysninger bedes g ivet: Navn , still ing , adresse , fødselsdag og -år, fødeby og korpsmærkenummer samt afde l ingens navn .

Ledervandrerk.ort: Ledere, der er fyldt 18
Ar, kan få udstedt lederkort. Lederkortet er
et tillægskort og gælder kun sammen med
enkeltvandrerkort. Husk derfor ved bestilling af lederkort at medsende eller bestille
enkeltvandrerkort. Lederkortet koster kr. 20.
Spejdere, der omfattes af lederkort , skal
være under 20 Ar. Der skal være en leder
for hver ca. 20 deltagere, dog kan et lederkort kun omfatte 15 deltagere i udlandet.
Lejrpas: Det vil almindeligvis ikke være
hensigtsmæss igt for en trop elle r patrul j e
at benytte offentlige lejrpladser, men hvor
dette i særlige t i lfælde er nødvendigt, skal
lederen være i besiddelse af lejrpas.
Efter samme regler som for vandrerkort
udsteder korpset såvel enkelt- som lederlejrpas . Enkeltlejrpas koster kr. 2,50 og lederlejrpas kr. 2,50 (sidstnævnte uanset antal deltagere) .
Også patruljeledere kan få udstedt lederlejrpas . Fås også i depotet.

junglenyt
Stenalderlejr i PI ISBN?!
Vil l have en god ide til jeres pinselejr eller sommerlejr? Så skulle
l prøve at lege stenalderfolk, det
gjorde vi sidste år i pinselejren.
Et stykke tid før var BL og BA
til et møde hos Bodo, hvor vi lærte at lave krukker (vi blandede noget sand, vand og ler sammen). Vi
prøvede også at lave nogle forme
i gibs. Som model brugte vi et askebæger. 3 møder inden vi tog af
sted, lavede alle ulvene til ulvemødet hver en lerkrukke over gibsformene. Da vi kom op på lejren ,
skyndte vi os at samle en masse
brænde, som vi skulle bruge til en
mile. Der, hvor vi lavede milen ,
gravede vi et hul (dybde : 25 cm ,
diameter: 50 cm), og et andet sted
gravede vi 75 græstørv til at lægge
over milen. Først lægger vi en
krans af græstørv med 3 huller i
(trækkanaler), dernæst lægger vi
noget fint brænde i bunden af hullet. Oven på det stiller vi krukkerne med bunden i vejret. Så lægger
vi et pyramidebål uden om kruk-

Der skulle graves mange sten op før
hullet til milen v ar dy bt nok

kerne, og når det brænder godt
i pyramidebålet, lægger vi hurtigt
græstørvene på med græssiden
indad . Det må ikke tage mere end
2 minutter at lægge dem på. Når
man lægger græstørvene på så
hurtigt, vil der opstå en masse hul ler mellem græstørvene, men det
gør ikke noget, for i de følgende 5
timer skal milen bare stå sådan.
Når de 5 timer er gået, dækker
man milen fuldstændigt til, og sådan lader man den stå i 19 timer.
Så kunne vi afdække milen, og
vi kom nu til det spændende øjeblik, hvor vi skulle se, om alle
krukkerne var hele. Alle vore 20
lerkrukker var hele.
Med ulvehilsen
Rikki , 2. Bagsværd flok

Isen er usikker!
Dybesøen var vældig stor, en af
egnens største søer, som det tog 5
timer at trave rundt om for »De seks
fra blå«. l dag var søen dækket af
et ikke særligt tyk lag is, men dog
tykt nok til, at man kunne forsvare
at løbe på skøjter på den.
Den næstsidste dag >> blå<< opholdt sig på godset >> Kvæsinge << ,
drog de om morgenen forsynet
med madpakker og skøjter af sted
til søen for at dyrke skøjteløb. Det
var en herlig vintermorgen , med
rimfrost på træer og grene. Solen
skinnede muntert til >> de seks<<, men
var dog let tilsløret af rimtåge.
Snart var drengene nede ved søen ,
hurtigt tog de skøjter på, hu hej, i
susende fart stod de på den blanke is.
Midt ude på den store sø morede de sig med alle slags lege ,
imens gik tiden , og hvad der også
gik, var solen . En tæt og uigennemsigtig tåge lagde sig over søen . Pludselig opdagede >> de seks <<,
at de ikke kunne se en hånd for
sig . Alt blev koldt og fugtigt. Der
var slet ikke rart på isen længere.
Drengene blev enige om , at de
måtte i land hurtigst muligt, men
det var så siri sag, for hvor var
land? Overalt så de kun en tyk ,
grå tåge.
>> Hare<<s skøjte gik løs, han faldt
og stødte sit hoved mod isen og
fik voldsomt næseblod , hurtigt fik
han skøjten spændt på, men da
han skulle indhente de andre, var
de forsvundet i tågen . Hvad var
det, hørte han ikke en underlig
knækkende lyd , nu lød langt borte
fra skrig om hjælp, men råbene
blev svagere og svagere. Det var
ham umuligt at finde hen til kammeraterne. - Jeg må hellere søge
hjælp i land , - tænkte »Hare <<; han
(fortsættes næste side)
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(fortsat fra forrige side)

hørte nu et bilhorn tude tæt ved
og kunne deraf slutte , at landevejen og dermed det faste land måtte
være tæt ved. Og rigtigt! Nu tegnede sig tydelig omridsene af en
række træer i tågen . »Hare« havde
nået søbredden , hans tøj og ansigt
var tilsølet af størknet blod fra næsen, men heldigvis var ~lodet holdt
op med at flyde .
Han ser et lille hus , det er tomt.
•• Hare<< råber, men ingen kommer.
Ude på søen ligger hans venner
og er måske ved at drukne. Han
m å bringe hjælp. Situationen giver
ham kræfter. Der hænger en stige ,
der en tørresnor og der en stor
kælk. Han anbringer snor og stige
på kælken, og så ud på isen. Hvordan finde de andre på isen? Ved
at se ned på isen opdager han en
række røde blodpletter, hans eget
næseblod . Nu går det strygende
efter blodsporet. Meget hurtigt når
han stedet, hvor han faldt, skubbende kælk og stige foran sig.
Han råber højt sine venners navne. Langt borte hører han noget
i retning af svar. Det er ham umuligt at beregne, hvor fra. Noget
varmt stryger sig op ad hans bare
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knæ. Han ser ned. En lille hund
hopper op ad ham og slikker ham.
Så løber den frem foran ham ligesom søgende at drage >>Hare<< med
sig. •• Hare<< følger den. Nu bliver
lyden fra ulvekammeraterne tydeligere . Tågen begynder at lette.
»Hare<< ser lidt fremme noget åbent vand. Isen knager og brager.
Han bringer stigen ned på isen .
Heldigvis har hans flokleder fortalt
ham , hvad man foretager sig under
redningsforsøg på is. Nu er han
helt ude ved vågens rand , isen brister i mange stykker. Her ser han
de fem ulveunger klamrende sig til
den tynde is, udmattede og fortvivlede, gennemblødte til skindet. Ustandselig brast isen, når de greb
efter den faste flade. >>Hare<< får
stigen sl<ubbet lige så langt ud ,
han kan , uden at den glider ned i
vågen , så kravler han på maven
helt ud til den yderste del af stigen og medbringer snoren, han
havde taget med sig fra det forladte hus. Her ude fra stigen kan
han ved anvendelse af resten af sine kræfter få kastet en ende reb
til >> Egern << , der endnu har lidt
kræfter til overs. Ved hundens og
egen hjælp får >>Hare<< nu trukket

»Egern << op på det tørre, og efterhånden får de så halet de andre
op på nær >> Spurv<<, der i sidste
øjeblik går til bunds i det iskolde
vand. Hurtigt smider »Hare << sine
støvler og dykker ned efter ham .
Da han kommer op med ham , er
•• Spurv<< bevidstløs. l mellemtiden
er hunden forsvunden . Den bevidstløse bl iver anbragt på slæden , og
de fem drivvåde drenge løber så
godt de kan med ham mod land .
Det er nu blevet klart vej r, og inde fra land ser de mennesker med
hager og slæder komme løbende.
Snart når man hinanden . Alle seks
bliver anbragt på slæderne og indsvøbt i tæpper og kørt ind til land.
20 minutter efter lå >> de seks <<
medtagne og elendige på det nærliggende amtssyg ehus i seks varme senge, t aknemmelige over deres redning , de r skyldtes dels >>Hare << s omtanke og dels hans næseblod , men også i høj grad den lille
hund, der jo egentlig var den, der
havde fundet ulykkesstedet. Ud over en meget alvorlig forkølelse og
en kraftig modvilje mod at beg ive
sig for langt ud på usikker is, fik
>> de seks << intet men af den ulykkelige skøjtetur.

Nu er der kun 2 måneder
til jubilæumslejren
for BL og BA
på HYLKEDAM .. !
Ja, det er rigtigt, at der er mulighed
for at komme med for BA'er!

Glæd dig til . ..
kammeratskab - teltlejr - solskin syvstjerneløb - handicraft - lejrbål regnvejr - myrer - kro - selvbetjeningstorretning - lejrpenge og meget
meget mere.
Vel mødt på Hylkedam! H'l
K
r sen aren
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SPEJDERTIDENDE
SPEJDERNYT

DAGEN l DAG
Dagen i dag er din .
Dagen i går slap dig ud af hænderne,
den kan ikke få andet indhold end det, du
allerede har givet den .
Dagen i morgen har du ikke noget løfte
på - du ved ikke , om du kan regne med at
råde over den .
MEN - dagen i dag har du . Den kan du
fylde med, hvad du vil. Benyt dig af det.
l dag kan du glæde et andet menneske . l
dag kan du hjælpe andre mennesker, der
kommer på din vej .
l dag kan du prøve af alle dine evner at
leve sådan , som du rette! i g venter af et
medmenneske!
Dagen i dag er en betydningsfuld dag .
Den er DIN.
Tænk , om vi kunne leve vort liv sådan ,
at der i aften er en eller anden , som takker for, at vi er til.
Der er et gammelt , men kendt ord, der
siger: •Det er altid senere , end du tror•.
Det ord er nok værd at tænke nærmere
Kurt
over.

Redigeret af ,, M l N l •
JØRGEN HERHOLDT

KORPSET RUNDT

l patruljen er der også en storsnudet fyr ,
der kaldes PL, der hundser med en anden
- lidt mindre storsnudet fyr - der kaldes
PA . Denne sidste venter på at blive så
storsnudet, at han kan pifte PL af, så han
selv kan bl ive den, der hundser.
PL er iøvrigt - når man lærer ham nærmere at kende - slet ikke så dum endda.
Han lærer dig meget hurtigt, hvordan du
skal gøre patruljens gamle, bulede gryder
så godt som nye - så du vil straks fra den
første dag have nok at gøre .
Der findes også andre patruljer. - Det er
de padder, som dukker op , når der er
tropsmøde og sådan noget. Din egen PL
samt PL' erne fra de andre patruljer bestemmer, hvad l skal lave, når l skal spejde.
Kan de ikke selv finde ud af det - og det
kan de sjældent - søger de hjælp hos en
lang , sløv fyr med bilmave . Det er TL troplederen, der også gerne vil hundse med
nogen. Dertil har han en del hjælpere, såkaldte TA'ere, der imidlertid ikke så let lader sig hundse med - men det er en anden
historie .
Har du selv fundet ud af, hvad du vil lave , når du •spejder•, skulle du sige det til
din PL, for så skal han og de andre PL'er
samt TL og TA'erne ikke vride deres hjerne
slet så meget, når de skal lægge planer.

- Kristen, hvorfor går du altid med cykelspænder?
- Det er jeg nødt til , jeg har hul i lommerne .

DE LUNE JYDER!
En københavnsk feriegæst kom for skade at
spørge en vestjysk fisker, om der var blevet fundet mange vrag på kysten .
•Næj« svarede den lune jyde , •do er faktisk det første , a har set i år! «
- Gå ud og vand græsplænen , søde Alfred .
- Men det regner jo .
- Og hvad så. Du kan vel tage regnfrakke på.
Niels Martin var oppe til duelighedsprøve ,
og Bodil bad ham om at beskrive mund til
mund metoden.
•Først holder man for ofrets næse med den
ene hånd ,« forklarede Niels Martin. •Derefter åbner man hans mund med den anden
hånd og fjerner hans tyggegummi. «

Uddrag af Karen Kåls kogebog :

En flot indsats
At sælge 10 lodsedler er ikke så svært at sælge 100 lodsedler er l idt sværer, men
at sælge 1000 stk . lodsedler er l id t af en
præstation , og her fra MAGASINET vil vi
også straks være med ti l at hylde spejder
Ejner Svendsen Lindstrøm , 15. Odense trop ,
som netop har solgt så mange .
MAGASINET ønsker til lykke med det flotte resultat.
Er der andre spejdere i andre troppe, der
har solgt et lignende antal , så lad MAGASINET det vide, og også l vil blive præsenteret med tak for den flotte indsats .

DIN TROP
består af dig selv plus en hel masse andre
gutter, der kan l i' at •spejde•.
For at du ikke skal gå rundt og spejde
alene, er du puttet ind i en patrulje sammen med en håndfuld af dine ligesindede .
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BENLØSE FUGLE
Man tager allerførst og binder sine sandaler om sine fødder, derefter begiver man
sig ud i den nærmeste jungle, hvor man
med sit medbragte elefantgevær laver så
megen støj , at enhver fugl med blot en
smule selverkendelse dør af skræk. Efter
nu at have indsamlet et par stykker af disse fra himlen faldne stykker fjerkræ går
man hjem og tager en saks , med hvilket
instrument man i raske tag afklipper fugleens ben .
Den følgende operation er den vanskeligste, idet det nu gælder om at indbinde
fuglen i ca. 25 m svært tovværk. Efter en
perifer berøring med varme , serveres retten
badet i sovs .
Kokken , der totalt har mistet enhver form
for appetit, får i den følgende stund rig
motion af sine latterorganer, idet det faktisk er morsomt at se folk kæmpe med arme, ben, kniv og gaffel for at få tovværket
af uden at komme til at ligne invalider fra

øllebrødskrigen.

- Nu har De ødelagt 2 operationsborde på
14 dage, doktor Hansen . De må lære at
skære mindre dybt.

Sommerlejrtid • • li l
Mange af jer har sikkert hørt den norske
polarforsker og videnskabsmand Fridjof Nansen omtalt. Har l tillige læst om ham , vil
l vide , at han fik ideen til og ledede den
første ekspedition , der drog tværs over
Grønlands indlandsis. Denne ekspedition
foregik stor set på ski , altså ved mændenes egne kræfter.
Det var et vældigt vovestykke, som hele
verden fulgte med spænding, og som mange tvivlede på.
Ekspeditionen lykkedes! Selvfølgelig ; thi
det var mænd af mod, styrke og vilje , der

tog kampen op mod de store naturkræfter.
Trods det barske klima , der til tider hjalp
dem frem, men ofte sinkede dem i dagevis , stred de sig frem , båret af en høj moral og kammeratskabsånd .
En af de vigtigste grunde til , at disse
mænd klarede den store opgave , de havde
pålagt sig , var den store fysiske og praktiske forberedelse , de foretog lang tid i
forvejen derhjemme.
De havde trænet deres kroppe , de havde
gennemtænkt turen hundrede af gange og
derved fundet ud af nøjagtig , hvad de behøvede at tage med , og vidste , hvad der
var overflødigt.
Denne forberedelse var grunden til , at de
gennemførte og oplevede det helt store
eventyr.
Hvorfor alt det om Fridjof Nansen?
Jo, vi skal jo også på eventyr. D u skal
med , det er ved at være sommerlejrtid .
Alt, hvad der gælder for en ekspedition
som Nansens , gælder og så for os .
For os , for dig, bliver vor lille ekspedition et eventyr. Vi skal også af sted til fods .
Vi skal selv transportere alt , hvad vi har
brug for.
DERFOR - må vi også forberede os -grundigt. Vi må træne vore kroppe, gå vort fodtøj til, finde ud af hvad vi skal have med ,
og frem for alt hvordan det skal pakkes .
Der er nok at se til på de sidste møder.
Der er meget, der skal gås efter i sømmene . Hertil behøver vi dig, for du skal jo af
sted på det store sommereventyr, en »ekspedition «, der følges af dem , der bliver
hjemme .
Vagn , Totem

- Jeg er ked af at måtte forstyrre dig
og The Beatles, men faktisk mangler
vi brænde ...

NYT SPEJDERHUS!
Den 30. november indviede Balders trop
og flok i Hedehusene deres nye spejderhus.
Byggeriet har stået på i en årrække , idet
man begyndte med at opføre et brændeog materialehus , to patruljehytter hver med
entre og to patruljelokaler. Byggeriets 1.
etape gav altså 4 nye patruljelokaler. 2.
etape omfattede så det store spejderhus
med ulvelokale , samlingsstue , køkken , lederlokale , toilet, håndvaskerum osv ., i alt
174 m' .
Alle huse er grundmurede bygninger i
gasbeton og med eternittag . Grunden, der
blev os skænket, af en spejderfar, er på
4.941 m'. Bebygget areal 262 m'.
Husene giver mange praktiske og velindrettede lokaler til flok og trop. Hver
patrulje og flok har således nu sit eget
lokale . Træbeklædningen indvendig og trælofter giver det sit eget præg, og en god
og praktisk gulvbelægning er med til at
gøre vedligeholdelsen let. Der er elvarme
og et dejligt stort køkken . Samlingsstuen
på 7 X 14 m giver rige muligheder, her kan
vi alle være til fælles arrangementer.
Ud over vort egentlige ulve- og spejderarbejde har vi i de nye lokaler kunnet starte forskellige andre aktiviteter for drenge .
Der er således klub for ulve om eftermiddagen og for spejderne om aftenen en gang
om ugen . Her spilles alle mulige spil , og
der er bobspil , bordtennis og en stor racerbane. Klubben er åben for alle drenge i
ulve- eller spejderalderen mod et beskedent kontingent. Der er salg af sodavand ,
cola og is . En anden klub driver diskotek
for unge i senioralderen. Her er åbent 2
gange om måneden med den nyeste musik
på moderne stereoanlæg.
Byggeriet er gennemført som selvbyggeri.

og har naturligvi s været et stort sl id og en
svær belastning for vort egentlige arbejde .
Men nu h-åber vi at kunne tage revanche .
Nu har vi i hvert fald ideelle arbejdsforhold .
Balders trop og flok ,
Hedehusene

PROTEST
Vi protesterer mod skat ved k i l den , maroms , udenom s, nedenom , regnvejr , ulveunger, spejdere , ledere, for ikke at t ale om
skovmænd , krig , tomme tegnebøger, hiker,
briller, Bo , telefoner, slappelse , skoler, TVavis , overflødighed , underlødighed , Asger,
Hartling , Læsø , lommeuld , kold kaffe , lunkent hvidtøl , vinterferie , blodpølse , moral ,
umoral , amoral , blæsevejr, båndoptagere,
cykler, langt hår, kort hår, måner, skæg ,
Den lille Røde , Den lille Hvide , BT, Ekstra
Bladet, parkeringsbøder, forældre , børn ,
bedstemødre og tanter, søndag , grønne ledere, røde ledere, myggestik, natløb , dagløb , orienteringsløb , træben , kolde fødder,
mere kaffe , guitarer, vandorgler.
Vi protesterer mod protest!
Protesten afv ist!
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Korpslotteriet
l korpsets landslotteri 1970 har notarius publicus udtrukket følgende
vindere:
1 bil eller sommerhus eller lignende efter vinders frie valg
(værdi kr. 35.000)

179.490

Køb hvad De vil for kr. 20.000 (vareanvisning)

241 .275

Køb hvad De vil for kr. 15.000 (vareanvisning)

109.764

125 stk. gavekort til køb af sports- og campingudstyr eller lignende
å 200 kr.
11.370
11 .479
12.028
19.183
19.688
20 .435
20.794
22.627
23.836
24.426
26.686
28.892
30.776
30 .878
34.701
34.785
34.967
36.994
37.757
39.221
40.940

48.480
49 .234
49.491
51 .208
52.912
53.271
63.157
63.253
63.650
64.443
66 .034
66.471
67 .532
74.275
75.072
75.732
76.483
79.427
81 .582
83.214
89.292

89.589
90.444
90 .646
92.265
92.435
95.556
95.644
95 .799
96.514
98.672
102.220
104.646
109.468
109.600
111.077
117.850
118.796
125.886
126.809
129.227
130.079

132.518
134.340
136.305
136.672
137.311
138.706
140.465
140.632
142.880
144.171
144.625
147.007
147.009
150.381
151 .319
155.194
157.292
157.896
158.281
162.483
163.600

166.159
167.298
168.025
168.649
169.512
170.277
171.202
175.818
178.575
179.471
179.678
181.078
189.767
191 .044
191 .836
191.904
192.588
196.691
201 .004
202.668
203.378

203.453
204 .643
211 .702
214.903
218.994
222.599
222.673
225.479
226.370
229 .657
231 .080
232.682
234.021
234.848
241 .877
243.803
246.993
248.033
249.683
252.713

Lappe-

kåteo
Her er hytten, som alle patruljer
burde have. Lappekåten! Vi begyndte at lave den første en af de
første søndage i september i Gatten, hvor vi lavede selve skelettet.
Den følgende lørdag kørte vi det
hele til Højris, (Solafas grund, hvis
nogle bedre kender dette navn).
Om søndagen gravede vi grunden
ud og rejste skelettet; men vi blev
ikke helt færdige, hverken den dag
eller de to næste lørdage.

180 stk. gavekort til køb af sports- og campingudstyr eller lignende
å 100 kr.
10.533
10.802
12.328
14.266
16.874
17.746
19.255
19.608
20.212
21 .105
22.291
23.752
24.040
24.163
24.445
24.947
25.335
25.510
25.568
25.948
26.881
27.587
29.698
30.456
31 .704
33.572
33.776
37.614
37.637
37 .699

38.972
39.968
40.590
41 .740
42.710
43.045
47.495
49 .008
56.654
57.804
58.074
59.492
59.814
60 .313
62.941
63.418
64.777
67.606
67.950
70.077
72.933
73.328
73.532
73539
74.754
75.604
77.317
78.088
81 .372
84.944

89.369
90.281
91 .587
93.822
93.934
97.757
99.946
99.980
100.147
101.144
103.186
106.786
106.812
106.965
107.785
108.500
108.956
109.069
109.367
110.608
111.312
112.405
113.554
115.218
115.253
115.607
116.200
118.547
121 .544
122.941

123.225
127.332
129.213
130.011
130.468
133.003
133.013
134.437
136.487
136.567
138.315
139.237
139.596
141 .861
145.824
149.450
150.324
153.662
157.543
157.686
157.894
158.366
161.569
162.137
164.555
165.643
167.053
169.224
169.559
170.481

171.765
174.712
179.240
181.228
184.045
184.742
186.154
186.341
186.968
189.574
190.559
191.216
192.058
192.830
196.367
198.516
199.758
199.866
199.906
201 .533
202.844
203.477
205 .709
207.213
207.342
210 .562
211.742
212 .343
216.111
217.252

218.985
220.578
220.761
220.897
221 .663
223.663
224.338
226 .222
229.011
229.588
230.662
232.342
233.010
233.159
233 .378
237.594
238.743
238.888
240.869
244.885
245.088
245 .926
246.700
246.882
249 .869
251.284
253.496
255.907
256.555
256.613

Gevinsterne udleveres fra Det Danske Spejderkorps kontor, Frydendalsvej 32, København V, mandag til fredag kl. 8-16.
Gevinsterne skal afhentes inden 15. juli 1970.
De afdelinger, der har vundet depotets præmier, har fået præmierne tilsendt.
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Men efterhånden fik vi da alle
stolper tappet sammen (sikken et
knokleri). Og så en lørdag, vi rejste indgangen, huggede Bent sig
i benet med en økse, og vi måtte erfare ordsproget, at en ulykke sjældent kommer alene, for den næste
lørdag havde en ko været inde i
hytten, der på det tidspunkt var
halvt dækket af brædder. - Selv
samme ko var som en besat stormet ud af indgangen og havde
revet den af. Det må have været
et komisk syn at se koen styrte
hen over marken i fuld galop med
indgangen på ryggen. Nå, men
indgangen fandt vi 300 m fra gerningsstedet. Arme ko, hvis den var
kommet i kløerne på os den næstkommende lørdag.
Nå, vi fortsatte med hytten, og
lige før jul var vi færdige.
De bedste spejderhilsener.
Ørnen, Gundersted.

Bemærkninger og
erfaringer:
Man køber i nærmeste skov en
bunke (20 stk.) tynde lægter (50-60
kr.) Man køber eller får en masse
skaller på et savværk. Pris så lav
som muligt. De 4 bærestolper saves til i længde, dernæst de fire
vandrette stykker, som skal danne
kvadratet. Tappene på stolperne
laves så lange, at de kan nå igennem begge vandrette i hjørnerne.
Det vandrette stykke, som skal
ligge midt over kvadratet, saves
til i længde og sammenføjes med
spær i hver ende til det eneste
egentlige spand.
De 4 hjørnespær kan nu rejses,
samt spæret ved S.
Dernæst laves de støttende konstruktioner ved indgangen.
Når hele den bærende konstruktion er lavet, kan man begynde at
klæde op med udskær (skaller).
Man begynder nedefra og passer
på, at klædningen ikke bliver for
jævn, da det så senere vil blive
vanskeligt at få jorden til at blive
liggende.
Når kåten er klædt op med skaller, skal der plastik på. Der går
meget til, så man må begynde at
samle i tide. Det vil nok være
ugørligt at lægge al plastikken på
em gang, men det kan være nødvendig at lægge græstørv på efterhånden. Hvor mange lag plastik,
man skal lægge på, kommer an på
kvaliteten.
En del af tømmeret kan hugges
hjemme og prøvesamles før den
egentlige rejsning på den blivende
plads.

Tænker I i jeres patrulje på at få »foden under eget bord«? Så er LAPPEKATEN måske netop svaret! Held og
lykke med arbejdet
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-lyæ!;xlinie --VBno'ret tømmer ==slrn/tstil!et
Samling med trænagler (af tørt
træ).
Under alle stolper og spær lægges passende kampesten.
Om man vil have bålstad i kåten, om man vil have fladt gulv eller grave ned til bænk, om man vil
tage græstørven af eller ikke, afgør man med sig selv og ændrer
på tegningen efter behov.
Hvordan man vil lave gulv og
bænke, kan man naturligvis selv
bestemme; vi har lagt plastik på
bænkene og lagt stenbro på gulvet.
Kanaler til frisk luft skal være

c~mmer

store, ca. 15 cm i diameter eller
kvadrat.
Når man begynder at sømme
skaller på, vil det være bedst at
begynde nedefra og hele vejen
rundt; hvis man begynder og gør
færdig på den ene side først, risikerer man, at kåten flytter sig under bankningen.
Vi begyndte at bygge ca. 1. september og var færdige til jul, i alt
15 lørdags-eftermiddage å 3-4 timer å 6-7 mand.
Af græstørv brugte vi 50-60m 1 •
lagets tykkelse på taget er ca. 10
cm.
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Badge
Verdens Spejder
Emblemet
Over hele verden træffer man ulve, spejde·
re og ledere med et mærke - både i uniform og civil - der viser, at de er med·
lemmer af spejderbevægelsen . Disse mærker og emblemer har mange Iorakeii ige udformninger, men fælles for dem alle er
LI U EN .
Hvordan er det nu glet til , at det netop
er en lilje. De fleste af os forbinder nok
snarere en blomst med ordet lilje - og den
ligner da ikke nogen blomst. Den er oprin·
deligt pilen i et kompas, nllen, der viser
nordretningen.
BP skriver et sted i 1914: Mærket var
det, vi brugte for •Spejdere• i Det 5te Dra·
gongarde-regiment. Det var taget fra tegnet
på nordretningen i et kompas og vist på
landkort som vejleder for orienteringen. •
Lady BP siger senere : •at den viser os den
sande vej at gl.•
Emblemet hjælper altså spejderen på en
symbolsk måde til at være sand og pålidelig som et kompas og at vise den rette vej
fremad over for andre.
l spejderbevægelsen betyder de tre • pilehoveder• de tre vigtigste punkter i spejderlov og ·løfte (hvad man så vil anse for de
tre vigtigste) . De to femtakkede stjerner
betyder de ti punkter i spejderloven . Nogle
steder betyder de •Sandhed og Kundskab• ,
men betydningen og udlægningen af alle
symbolerne varierer fra land til land.
Grundlaget for •Spejderliljen• er meget,
meget gammel. Kineserne anvendte dette
mærke så tidligt som år 2000 før Kristus,
og den store eventyrer og opdagelsesrejsende Marco Polo bragte det til Europa i
slutningen af det 13. århundrede i et kompas, han havde erhvervet sig i Orienten.
Imidlertid er der blevet fundet lignende
emblemer i andre kulturlande omkring Middelhavet og i Orienten, navnlig på meget
gamle monumenter i det antikke Ægypten
og i Indien. På gamle etruskiske bronzer
og på romerske ornamenter findes det flere
steder.
Der har været en del forvirring omkring
de mange navne, man i tidens løb har givet

dette symbol. Nogle kalder det en kompasrose, andre •Den franske Lil je• eller blot
• Liljen•, nogle kalder den et pilehovede,
ja, det har endog været hævdet, at dette
symbol i sin t id har været tegnet for bier
og skruptudser. Det er nu lidt svært at se
denne symbolik. Imidlertid har der altid været to forskellige opfattelser, den ene historisk og den anden heraldisk.
På den heraldiske side nævnes en mand
ved navn Flavio Gioja fra Amalfi. Han var
styrmand på et italiensk handelsskib i det
14. århundrede. Han konstruerede et primi·
tivt kompas med en balancerende nll , der
var forsynet med et pilehovede, hvor den
vendte mod nord. Men om han var den første , der fik den ide, vides ikke.
Et af datidens centre for • Moderne Design• var Firenze i Italien. Her begyndte
man meget tidligt at anvende • Liljen• på
byens mønter, og den fik en fremtrædende
plads i byens officielle ansigt. En mere
moderne, men alligevel med præg af •antik• udgave af denne gamle lilje, anvendes
nu som symbol for de italienske spejdere.
En anden forklaring går ud på, at kompasrosen med de mange retninger er blevet
til i det gamle Grækenland. De otte hovedretninger skulle symbolisere de otte mest
fremherskende vinde i Grækenland. Nordenvinden kaldtes for • Tramontana• , hvilkat naturligvis blev til et T for nord. Efterhånden
som kompasrosen blev mere og mere kunstnerisk udført, skulle dette T være blevet til
en pil - og så er vi tilbage igen.
Også i dag viser pilehovedet vej, når
man anvender sit kompas - det samme pi·

lehovede, som vor grundlægger valgte til
emblem for alverdens spejdere for at vise
vejen for • Tjeneste og Broderskab• for alle medlemmer af vor bevægelse over hele
kloden .
World Seoul Badge - Verdensbevægelsens
Emblem - som vi alle vil bære fremover,
er det emblem , der vil forene spejdere i
hele verden i et sandt verdensbroderskab alle i samme bevægelse med samme mærke!
Det forestiller - som du vil se på tegningen - et pilehovede omgivet af et reb i en
cirkel bundet i et råbåndsknob i bunden
symboliserende betydningen af verdensbro·
derskabet Ligegyldigt hvor kraftigt en enke lt trækker, vil knobet ikke gå op, tværtimod vil det blive fastere og fastere , og
broderskabet vil blive endnu tættere knyttet
og stadig væ re fo renet.
Pilehovedet og rebet er hvidt på lilla baggrund (Royal Purple). Hvorfor den egentlig
er lilla, er der ingen, der rigtig ved . Man
siger, at BP sikkert valgte den farve , fordi
det var der ingen andre , der havde gj ort.
Andre mener, at det i heraldik er alm indeligt at sammensætte farverne hvid og lilla,
idet begge farver er symboler på renhed.
På engelsk er der en tydelig forbindelse
mellem ordene opurple· og • purily•, der
betyder renhed.
Du har set spejderliljen mange, mange
gange, men du har måske aldrig tænkt
over, at den har en ganske interessant hi·
storie. Her har du fået en ganske l ille del
af den.
Leif Paltorp

