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VDer var 25 ulve spredt rundt omkring på rådsklippen
Akola så ud over des og tænkte på, da de een *:fter et-.:
blev optaget i flokken, efter højtideligt at have af-
legt ulveløftet, og sagt ulveloven.Der er Chuchnndra,
Gråbror, Darzee. fhuu og alle de gamle ulve, der snart
forlader flokken. Hvad har de lcert? De har ojnens åb¬
ne, nen lytter de stadig til Sherekhan ( til dot cv-
de?) ? De går tilbage til deres folk, men køn dti:
Bs?ri:os på dem, at de her været i flokken- at de husfar
det lufte, de gav?
“ Ulve i Strendflokken” , "o “tyder dst noget for

Vi er nu nået til den. tid af året, de:
de fleste af oa atår soa dan skønneste.
det er den tid, hvor alt vagner op af
torens dv&le, for at vise al deo kraft,
det har samlet i vinterens lob.
Skoven er sprunget ud, blomsterne spr. .
c r ud, o-: :1e flest VOL- fyr cg
har nu TEA unger. Dr f inner = : e ete
i markons tuer, i skovens r åer og i f.
3meG kroner.
Hele foråret virker iorfrinlseadé og o
kende.

~ ;3on ikke alle steder:.‘i
j'ogle stedør er der brækket grene i. : '

eme, andre steder er en fuglerede knvst_ undor c:, hæl, og sådan sksi der uar.g
jr i skoven, der kunne have været undgået,

hvis folk havde vierat neget mere oyte,
somme. Vi bor, aår vi færdes i skoven om
foråret, holde OB til de afjoarkede veje
og Tte-rdes stille o~ rolig uden råben c
skri, *?n. hvad man dsovrurre tit horer, for
derveo. går men glip af en masse af okovix;
karakteristiske lyde. Har du nogen ai do
prøvet rt rr-arme dig ot vandhul, og hs

tjivordan frøerne holder koncert, 03 ivi
t.iun. så i»vvr on smule støj, bliver der

bldkojamcn stille, og ikke en lyd hørr .
lyMfi\ Ligeså kan m- a tre.-ngs penns,T, ca

f; ■- «° «

hvad Baloo og Akela har fortal : - vis i. - og f a et
jer OB? Sid ganske stille - nej helt stille -
eå dig selv på det spørgsmål. Sig c :t højt,
også kan høre det e&lv. Tør du ikks? "Åh jo - iten
Akela, jeg ar jo ku.t en lille ulv, dør stadig skal
mindes om lov og løfte, men aldrig vil jeg EIGEZIF., &t
jeg akal lyde Gud, og hver dag glæde andre,"
I har hørt det så mange gange, for det er det vigt: \

ste af alt, hvad i har lært.
GLEi-i DET ALDRIG!i i• - - - -
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Aksla.

Af: P\’
' 1 tg' ' #Onsdagene d. 6. og 15. og 2o. Juni kl, 19,00 på

råtinkllppen.
Søndag d„ 24. kl. 9»5oj Gudstjeneste. Bødepligt,
Og så holder vi aommerfarie, iser hvor for sig, f?v“
ulvele jsen blev ikke til noget. Rigtig god ferie v le
sammen, og på genhør
TdSDAG D, 15, AUGUST 1 9, 00 pi. : f ?ff .
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: Jadaerno fører fanen ved Yaldcicareoptc:,- ■-

i Helsingør Nÿrÿors TSeskef sen-re.
i Åb--nt aue hoe Jens S. Skal vi fejre en

håbentlig vol overstået eksamen?
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• ■ ctoet: “Hauge »*ÿ! V** •»»ÿ'i go" v' sty"

nte år, sidste år blev svarzJcu_tis’! Lr- 5 esc
i>_g-r ie Isa p ■ o;- drenpeape.Vv'- -ÿ’!ÿ* ‘esr-

i-v; L nå1’ en b "ikbo~ D- dacrter begyse . leen t-
f* <J. Inkiceude sksi vejrt. spÿ'+derses . I- t . 6" ro de:

c‘. , nt upejdeino får ot ttSfd, de k.nr v _r< p-_ le ir.-
prt, ftitavBj bliver lejet nf spejderne m> bepT

T-ector: ef åre+ er d
?rnc har i dermfe tid intet sted at v -=re, Vi oeoe

■end* ail2 2pe jdcrforældrs % spajtU..
et hjælpe oø alt, hvad Ue orker

1 © MV* * . 1 • +4L.I— -.*wr-i

) 7.......: -r: tv t dp:0:- på nulve basaren. o” efcet 1 ■

t srt gave*1, vi ..nr/ t"uge til basaren. Galv den c
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* LOC i;c t ased Ti <?]•?vl sønlig; bi-
’T" ''? '

■�. ikk Løree i::vrmeci Q& ne, om
' li ■” : -get. De kunne aidv.re til et Vi :ÿ:

ud til allo fojsrldry .med riermere op,-- ; .-, o; 'eR venligst at Xase den godt Igoniie; .
t . oriara <3*, beder vi Dec blot ringe til
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