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Engang spurgte on dreng på din aider, sin
far om hvem Jesus ere Faderen, der eliÿro
var en fornuftig uinnd, men aldrig havd ;
tid til at interessere sig for kriatend
men, sagde at det rar en raand, der It :
for neisten 2ooo ttr aiden, og son gik rundt
og helbredte nenneaker, der var syge.,
Bette svar måtte hana sen så nøjes ttf.

Ligeledes var der Tvnaten samtidig en a:.
dreng,, der spurgte sin far om det sam <?;
Hvem or Jesus? faderen, der havde Wire
der, havde sor dreng naturligvis hori a
forteullingerne out Jesu liv og g-i ing
han kunne eå fortrylle sin dreng, at Jes
Guds son, der var sendt her på jorden f-.
frelse Pienneske.,« for GUUP vrede, da d
eyndet meget og vmret onde mod hinende--
Jeeua gik rundt blandt alle mannes ex

te den at re gode mod hinanden, og hvin nogen var i
skulle de hjælpe dem så godt, do formåede, ålle de ting,
Jesus gjorde, er blevar skrevet ned og samlet i Biblen
'ji også
/rads med os,,
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IX der ikke er lykketid os at skaffe ledere til
lokken ser vi oe desværre nødnaget til at etop-
p~ ulvearbejdet,

Jens SaitEberg,

S nu kan se, hvad vi skal gøre, for at Gud kan v: t

rid derfor i dag med ax taga din bio el o» luie at stykke on-
Jesu gerninger, og prs?v eå oa du ogeå kan gere en lille
aom Gud vil syner: om. Hvis du ger det hver dag, bliver bL
efterhånden, oom Gud Bunker du akal være,

Red, Jens Seitebarg, Rolighedsvej 43, Kspergærdø
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I november er hovedprogrampttnkiet
to-ffiandstumeringen. Set kan på
forhånd siges* at det bliver er rig
tig raaadetur efter den gamle op¬

skrift, altså lige noget for Spættet, ek I har aitft
noget at giende Jer til;
Placeringen i Spættefejden: 1* Andera

2„ Bjarne

iemøder i nove:
Be i øvrigt tropprograminet,

)
to og Sy Testamente. Vi skal r. de stålormeé gåde ig

den rode wdskes mysterium..

nek dstur for de barske* Rærmer© besked vil fremkonae t;

T-rdy d 24: Prÿvetagningsdag. ? læsldeise senest or

jerné. Vi er færdige når vi har kåret vinderen af fPK
kl« 15*oo. (d»v,s, vi er hjemme i Espergserde kl* 16*oo)
Der medbringes almindeligt week-end udstyr. Prisen for *

X£§31* Torsdag d.8 stabsmode kl.l$ oo hos Jens S.
Padderne;

Travle Spatte

FALXES"

Ksare Falke,
Ja UB da patruljens hold til to-mandatumeringon a;
tilmeldt, er der kun at sige: •* Gør jert bedsto °
D« patruljens senioraedleamer ikke or p, ©amme hold,
kan vi derfor stille ned 3 hold, B& det bliver jo de
leate af os, der får del i den lærerige ig forrÿ>

lige fejde,
Tagne mærker: Falkeøje: Tolkeixsrket i engelsk«

■ lied venstee Falkevinge og -øje.
> alkenrograis:
7/lli nstorlentering. VI mødes kl*2ocoo hos Ole.
8/11: patruljesøde i "Røverhulen" kl. 15*oo
L/U: patmijemode i Hyrop Hegn ( ved krydset ) kl,
i.edb"iug kort og kompas.
22/li: patruljerede i "Rnverhulen" kl.15,00
29/l’r's. natrrljenødfc* i Tipien kl. 15.00

uriacag d,2l: Åbent hus hOB Erik Frederiksen, Røntofit. H

ansde kl« 1:.
e l o:.; ,il en passende patruljseang, en toæ konserv pdt

nogle papstrimler, kort og en aorselygte.

åRHEilB
Turhavsrde patrulje i ARLEHE

Torsdagsne d* 1-15-22 og 29: patruljemøde kl 19«00
i Tipien,
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