
qeWane h

3O tfu .j .len sig atter raea h?
skridt.lev '■ allerade travl - fcHoverklanen, er '/ed f.t overt ndi d v*. ro¬

ligheder, der altid er, når en ny gren af spejderai
bejt*ar sKal startea. Vi er startet lidt efter 1:. ..
har 'ølt os frem, og har efterhånden .findel &sn for ,'
vi synes bedst om.

Vj lægger hårdt nr i dat ny S; rc-r-
og eå går vi i trr ning til ior--i jiidTon af Jan

rets orientte?ringsiaestera -LJiU k*i rr.vorÿ. Jr.

lane i. hvis Jer akttllÿ vrøre fo, tflLd. s* le lis
eller kender nogen# der hu -st :, ;r m

te benyt u. det,

»

Men for os store drenge er det ti«gr
anrh?v og dybere, de Tør sig gsfi. iendÿ

i Betlaham hin nat for nsÆte.' 2ooc år
og fik Éf:, »tor betydning for nonne tete«

ier gsr noget særligt for at påvir c-
-ien retning?

fortsat fro forsidte:
Vi går rundt og er glade, og er måske mere tilhyl
lige til at give en hjfislpendo h&0 end /ilsrc= )

Julen og julens budskab ex net, der aksl
os vejen til etørre forståelse, overbærenhed
hjialpsouthed, så prøv juleaften, når du er e Jsbl
lens, nt sige (lud tak, fordi han sc-ndte ji:i son ti

oa
lied disse ord ønske:? dig
en rigtig goc Jul 7 1



3£nrt 3ii pakte "il ©i' v;:rdi af hajat 50 £rt

Roverne udbyttes ognk til at deltage
7* Jan,: trrpir - ris kl 19 oo i hyttes,

Spætte( da vi vinder TPK)
d,ll.: patruljaniBae. Hvrrf timid

»Sdbringt:
konkurrence, der varÿr 5-lo ta

?.t hilaf hjeKJi;© og snake gladelig jul O
Travle Spotte*

15* patruljerede kl. 19,cm i Tipien*
boa Ex|] Ki-ed - '! 'LST:,

f d ’=i*t åbent hu hOH 7i helm wsijeaei), Parkvej j 2n

iruljemede kl 15Too i is i'C ■.
?c hy ;ge*wdø hot. Olo. Tidspunkt ei T ef

'. akJ -ir i,:-1uge gango patruljerne for di y: i-
l.gs og indholdsrige indlag, og håber ikke, at tio-

i patruljome har fået ekrivekrtunpe. ~y
o : utabiijiiside kl 19,oo hos Travle Spotte, Be ni

uingseksma og kontirent afleverer. Prc: ■■( ■

for Januar nedbringss.har ikke sfter aonsmerferiaft hart noÿet fra
ntri1.kredsen, måske er den ikke begyndt endnu,
er når damerne haT overstået juletravlheden,
lår Jeg, de vil kontakte hinanden, og ei-ÿds Red

o par ord Trøppøn ønsker sile spejders og forsal ir©
en rigtig gladelig og velsignet Jul

P.;' jens Seitsbcrg, Fiolighedevej 45, £spf 2?o,




