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Antvorskov har fra <1 1 Oktober
ulvearbejdet farvel, Det store arboji $, aom Authors ov
ar gjort for vore ulve igennem en årrække* n _ som
uden ver blevet en vigtig doj af ha!io liv, ha:
hu aåttet Bij£ farvel til Vi vad at det er sed vo¬
rt Antuorskov går af, lian vi ved også at han kan
C.J-0 det is od god samvittighed. Kano daglige arbejde
af orhÅndøn blevet så om fo tiende, at han Ikke &<::
i stille så Lieget til rådighed ior flokken, som
er.
OG traver: o.- da Antiromkov ikbo vii gøre on ting
r.alvt, her han rigtigux nwnt ni :itl.:. trække si,- til-
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iEDprecraB hedder* nn«iÿ

tegnenes år . Det vil sige, et det guide*1 OH
hverve tå Bengt) spejderffærdigheder, at H&n
n
gøre sig fortjent til ot auølighedetegn.
lighedstegn er, non ordet oigur, ot tegn på
:.vin har bevist am du -lighed inden for nn c
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puden gren-

Men eet dueligh&dstciTn mangler T T .
Det er det, or viser, oa vi har
dualighed son hristne rjonaesker Der
■

’ÿ’et OD
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Vr vil gerne sige Antvorskov tak, for dat
ore arbejde, han her gjort både for flokkan og iruppan, og håber, at bane gode cknomp.él vil ver:© er. lede¬
tråd for mangen on aoejder og ulveunge
Gn ->perådet
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tib FORGREBE! v
Vi rangler et for: Idropar til at overtage
‘ilvenrbejdot, or: J erfor Garnn enkaIder vi all
ulv
or aldre til mode i konfirmands tuen l'orsdsg d. Il Ok¬
tober kl, 19i5u. Der vil vj tale hygrølfgt HaEirciGn ovej
n kop kaffe, og se at finde fre© til en låsning for
-lokken, ni dan Etadig kar. fortsatte,
% ■

-

he i. Jenn Seitabeivj, Rolighedsvej 43,
Uspg'. 39o.

or i. ]fo nogoi bevis for, at vi virkelig ar
Gud vil } fiVe os- Du har Ikke her noget, du .
v£ph dine kaur arater og alge:'1 5a, det har
T-t og det kan je£ " Der er kun to( der x
UF: du virkelig overholder d t lofte GOtn grc
rpejdÿr, 'og det or Gud og dig selv. Hed Gud
i
ot let at forklare, for han, ved vi, ser
foJgcr ned i uoiv do minÿnte ting, B4 han or
tid klar over din op forøel. Ked dip naiv ev dex
en anden sag. T>u siger måaks til dig nelv:"Selv¬
følge? g tror jog pi Gud, oj jog var da om
kJ.rk o forloden dag,"
i
dot lyder iriako udadtil neget godt
prav si* at gå dybere ind 1 dig selv, neali. ti:
dot, der or din samvittighed, og npø tg détt.
2h vil du eikl ert f£ at vido, at du UBglttf n
rasen ø øndnu, for hvad nyttor dctT at du udad
levor at krictont liv. hvin du samtidig er on dårlig
uerat og ulydig overfor dine fomldre, Dat behøver il
vore 1 dot "tora, me:i -iet or nllo do dsgli.TG sr.itlni
skytter eit, præg * både af dat godo og af dft ond o* og nk r
dot bliver asi&lat- r:ir Gud, on, du har srvigtet, oiler a .>
Kelig liar lavet »om han ville, du skulle.
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SÅ starter vi pj ea iriok efter
sommerlejren, tot em fejden o._{ beser-
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hurlumhejet;

Det er Jo duelighedertegnenest år, vi går ir
<K c..:id på dette felt. skulle patruljen gerne placee e ;;; fint-' 1 eftøråroferi
er det meningen at p tr v o ker. Vurreuceu skal afelutte-c på sr. rigtig spejde m )
Til “Ehiddi kerne" vil vi blot sige, at dot"
.. T
*c Spmttrv-ep ’ rent er en meget uior nøgunsti jol:;’*,
tom ' å gøre Jeres bedste for at leve o; til
Thi: ALLS SFr .TT KR G JR D£K£D Ba3}STBt
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åndsevne d. 8*- 22, og 29.
1 19 oo- i efterårsferien

patruljerede i Tippi an
put rul jatur efter irerne rå

te, kort og Hy Testamente Vi ska) -ft< ‘C-LJ
nogle fremmede agenter Førets v do) •
til dulighedstegnenee år.
Lørdag d. 13..: prøvetagnung. Tilmelding seneat en uge fo
til Hurtige Felk,
troppen deltager i gudstjenesten kl lo,
cL
21.:
igad
y
Med i reglement a rer uniform.
g*

november:

5*: tropmade kl. 19,00

i Hyt ten. »fedbring o
lygte og Sy Testamente* Vi skal laee pro¬
blemet om de rade ntålormes gådf> og den
rade væskes myc-tertuin .

fsdde me:

N E.

rre Falke,
Do tra "Gamle" or biove" for gamle : .1
og har derfor trukket sig tilba. e til
i
patruljen,
iiT.
halvdage
job..
t fuldtlennot
J une -s i elserd , 19, bept ember:
.,l\ : falkevinge
P. : Falke« je
jer
og
Falkef
velkor men til arbe .
i byder Falkefod

staben:

5* : at »ibasmsue kl- 19- 00 hos Jeno Sett
Kfcdbring dagbog;

:e'*ÿ

Patruljen.
årsdag d. 11,:

kl. 15. 00 patruljernes)? i “Reverhuficn"
medbring kort og kompas,
d* 25/I0 og l/ll kl, 15, Oo patrul jemado i
"Røverkulen"

oi.idagene d, 11,-25* og

1/lc

patrul jernsder kl. 19, 00

i Tippien.

ftvr'raferiwu patruljetur efter nazrmsre

aftale,

kanÿtisÿni;

øvernes

w.;»

og beretning«

skemaer.
Tur haver:Åfe nat rul Jet Sparttÿrne

.

omdagene

14: tropmøde kl* 19»oo i Hyttea* Medbi i. 1 y>i-

fredag d, 12*: paddessøde kl. 19# 00 i Tippiou- Vi feal isa s
lagt en slagplan “or vinteren.
Fredag- d* 26. 1 åbent bus bos Travl-? Spætte# Gefio««ÿsj

Travle Spætte,
FALK,

Handag d.

.
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Dan 25. September havde Roverne etiffcenus made hon
Jenc S, Sen fører for Roverne valgten Jene Seltsbÿrg, o
con fas te medlemmer blev 1 Gunner Harder, Poul -inders Las
rsiir Stig kissing og Leif Mathidesen, og som mere løse med¬
lemmer blev: Søren Larsen og Jons Larsen,
Det er vort ønske, at Hoverne må bliv* til liga st*<
gavn for flok oom trop, og at begge vil forstå, at gøre g#
af Rovorne,
Rovernes adr blivor: Jons Seftcberg,
Rolighedsvej 43, Espg. 29e.

