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TIL SIDST GÅR MAND TIL KAffDl

selven junglen ikke udsteder ham.
Akela har .'jaget med kohiet, ( allo ul¬
vene camlet, eller "flokken”)* vi hu )
varet på jagt :cange ateder, vi har også
gjort oa dygtige vod at loge indbyrdes, og vi hat
VKrct kode af det, når en ulv gik tiltage til uienneskeno. Akela har øltid muret lykkelig, når alle i
ulve oaaledes på rAdaklippeu, gang efter gang, og vort
ulvehyl lød ud i junglen, og Bnloo, den gamle brune,
stod og lyttede.(O’win aldrig vor lov, I trofaste ul¬

en ung tyr, og så kunne han ikke mere mure koblets
fører efter loven.
Jeres Akela er gair.zel nu, eg kan ikke følge jer i
flokken aere, Så 1 kon få lcrort alt det, en ulv vil
lfjre, derfor går han bort fra koblet, og 1 må eøge en
anden Akela, hvor? ja, det a& Gud rådo for.
God jagt, fra nu af jager 1 ad nye spor.
Hu tik: Jeg lover at gere mit bedste for at lyde Gud,
hol le ulveloven, og hver deg gøre noget for at glÿd
andre.
Geb Gab Geb.
Akela.
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Red. Jens Seltsberg, Sollghedevej 43.
Eepg, 29o.
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Tha Shov Kuat So OQ
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er der et gaaielt ord, der eiser. Det b
der, at uanset, hvad der sker, al vi et
gå videre frem af den vej, vi er Starte
Troppen har muret pi Bottrerlejr soÿ af
ning pi et års arbejde, æen ikke så er:
er vi kommet hjon, far nye opgaver ven.
Af progranaet kan I ee, at vi l*£ger u
elle tidera bazar, og stroke derefter
tomfojde", inenn har staben vÿuret på

I troppen er der nket en ændring ni v
således at Lango er blevet tropfører o
L. tPOjv. vs1fttant. Vi ønsker,,at Lango o
Jens oA. få en god og begivenhedsrig tid :
farers. Vi ved, at de vil gøre deron
for nt troppene ntandard vil fortsæt-';«* • -vr kket, og vi ved, at de vil forstå det, <1
at have foraldrenes tillid, når de oveÿl
deres drenge i vor varetegt.
Vi håber, at den ånd, der onager tropp ;
vil styrkes endnu mere i det kristne ka
skab,
l
der er bindeled aeiler. alverden* ,V
dere. Stor forståelse og tillid, vil der blive vipt . r
men endnu otorre forøtlelee og yd-uyghed ekel I vine,
det, det er at virke for en kristen' sags gerning.
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WEEK - END.
KOR HOLDER FRI
vi ta'r
amen
under
ta*r
VI
hende
d. 15. og 16,
spadserer
cg
og
vi
ssc
venner
til
nok af familie
Ritevej og drikker eftermiddagskaffe med lækkert
h jenmebagt trød til, og vi nyder en dejlig middag
formgivne pølser og skønne tålet egtc bøf- Eandtrichen
med løg og ketchup, og ind imellem besøger vi for¬
lystelserne og boderne, hvor vi køber julegaver, det
T rart at have overstået i god tid.
Vi alutter pi med lejrbål og aftenkaffe sammen med
andre spejder- og ulveforwldre i hyggeligt oeirvrsr.
Vi glæder os til at se netop Dem.
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Bazarudvalget.

g.røLKEI

\

ETs So ren Larsen, Bakiegårdavej 19 B, Eapg. 77o»
TA: Jens Seitzberg, Rolighedsvej 43, Espg, 2yo.
TA: Jens Larsen, Bakkøg&rdeve j 19 B, fispg. 77o.
Tro n pen;
han dag d. 3.: tropmøde kl, 19,oo vod den gømle eg. Vi
skul have et lille tnnningsløb til toten-

)

fejden. Medbring lygte.

lørdag

d,

8. & Søndag d* 9«

i

totemfejde. Hærnere gennem

patruljerne.

Prc gram for ulvene:
2.: ulveattovne i Hillerød, Alle ulve skal
med. Fra SnekJcersten havn med bus
kl. 7,45, og Egebæksvang Kirke kl. 7, 5o
kr. 4,oo incl. oterrnegebyr. Sodavand
kan købes.. Hjemme kl. l6,3o cs.
Onsdag d. 5.: hytten kl, 19,oo-21, oo
12.:
Lørdag " 15. & 16. epejderbasar i Hytten kl. 15,3oOnsdag “ 19.: ulveoprykning af 9 ulve . Rådsklipper,.
Henning, Bo, Jan og Peter skal ikke

15. i: Søndag d. 16«: Bazar. Man møder begge da¬
gs kl, 15(oo.
Onsdag d. 19«: ulv ooprykning. Vi mødes kl. 19»oo ved Tipien.

Lørdag d.

Lørdag d.

møde denne dag.
21,oo
Onsdag D. 26.: hytten, kl. iy,oo
Søndag d, 3o.: femiliegudetjeneste. kl. 9,5o. Alle
mødre denne sidste dag og helst ned
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Oktober;
Mandag d.

1.: tropmede kl. 19, oo i Tipien.

Padderne:
Lørdag d.

1. & Scr.d-ig d. 2,: flyvende

start.

Staben:
Onsdag d. 5>

: stabemede kl. 19,00 hos Jons S.

BEMÆRK i
SIDSTE FRIST FOR LOBSEDDELAgREGHIBG ER ONSDAG

far og mor.

NflRKLEKRKDSBH:
Damerne bedes henvende sig til Red. da vi gerne
skulle igans; igen.
Hyo mødro- er meget velkomne.

Red.
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Ørnene:

IMDLæG IKKE MODTAGET

FALkcne:

INDLÆG IKKE Z4GDTAGST i , » 1 1

Spæt terne:

IHDLAG IKKE MODTAGET
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