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■-ir ikko så lÿinge siden, vi a-å skoven
oÿ.inga ud - iMn vi glaader oa nck nver det,
eÿ.ler er vi aå vant til at sø døt, at vi ikke
taæucer på tiet* Sofa ulveunger hø r vi have )
ø:,nene åbne for alle de store ting** der sier
ude i naturen og glade os derover og takke
dua derfor*
Nu er det snart ferietid. men alligevel aiå vi
stadig huske på. hvad Baden Powel har sagt:
"Det er de ting, du gør* udover hvad man for¬
langer af dig, aer gøi* dig til en rigtig ulv -
unge.
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:3t. Dsdec.ejaferio . Fra torod efterwidd-i;;
Toitaiadsg unviate patruljerne an vild o..; v.

Grd soiEBSQrferie.

Akela
rrogram for iuni :

, lendag d. 9. kl. 9°°= Floktur. T‘i mødes ved
toivstanmen. hjeamie kl* 12

’nsdag d. 19. kl. 18ÿ

JL" _tét nå den oruukke, grønne pynt i Gurre so.
■ I jer var anke miet den forste Gag ven e&. 17- -
de Leaked på hver især at etablere deres lejr,

idt det behageligst, og medens solen sendte :
3 Stråler ind mellem det nye, speede lov, begyr.

. .ettome til køkkencordsue et rejse sig, ledae;.
■■Iler mindre vellykkede øksentig.

m. uf t tabsteltet på btenkrogeno sydside ver* der.
. ■ , .uUsplads blevet indrettet. Her es*'l«des v* '

:.v.:i -idea omkring det knitrende lejrbål, c :r
■atisl: og- selvbevidst vis kastede 3ine rul r">:

. aiuilen. Den kuglerunde majfuldmåne skimiøv . ...

-•-ÿÿÿ ivjcn, og mågernes skriveh s-vvmen ned av oor
... j klapren understregede den udefinerlige le; -

tn,_ ? vi efterhånden alle' befandt 00 i.
: i, var ordennansaspirenterne på orientri : .iidre a f peti Ljerae 1 ed emmei

■ nviet* --i* 23.var der ru

00

. Flokmcdo- Tolvstogasen.

fridag d. 23. kl- 9°J. Heldagstur. Vi møder )pt.
iiørdrup trinbræt. .Der bu.".. ..•
ges madpakke > kr. 3*-. Vi ev
hjemme igen kr. s7ÿ

i umiddei;.; i

-ter ferien mees vi i hytten onøder dan 14-
ou net kl. 10™.

haktionsn sluttet aen 2? maj. Indlag .edu
vndt inden da 2c* hvo
ir er velkomne.
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PALEJSfE: rkOPPEiiS SEJJEJKE;
TF: Søren Larsen. Bakkegårdavej 19b,. tlf.Ecpg. 7 o.
-A: Jens Larsen, Bekkegårdsvej 19b, .tif.iPpg. :•,
TA; Erik Davidsen,G-efionsvej 1, tlf.Espg. 27S*

Kære falke2
- Først vil jeg gerne sige jer tan fer jex
- indests på Le Gules divisionaturnering* hver
vi jo blev nummer 5* linevidere vil jag ø nska
jer en god sommerferie og håber, at vi sømmen
ken få en fin scmaierlejr. TROPPEN:

rinsen: Fatruljele*rs. Se under patruljerne.
Lørdag d*15s Vi deltager i Valden:arson-go,, i :!el

L iiTaere besked vil tilgå troppens re¬
præsentanter, ial-t 12 mand*
Prøvetegning. Tilmelding senest en uge
før til tropsføreren* -

Mandag d.l/7s Afrejse til sommerlejr. Le tilæet c ; ■ vi]
få nærmere besked.

Gamle Falk

JLM-PAOGiiAfli:
6,13,2o: Patruljemøde kl.15°ÿ

27 r Patruljetnøde kl.19
i Palkerede.}
i Falkereden*

Ordag d.22;

SPÆTTERNE:
Mandag d.10: Patruljemøde,
Mandag é.17: Patruljemøde.

-P r PALLERNE OG STAliLN:
firede g d.18;Kombineret stabe-og paddemode 7:1.1 . ■

Len gamle Eg. Vi er først færdige 11.22.
Modete knob: SIotterstik. Medbrinp cri.s-
>JØvf i- r-0bØgir, C|
tiagent for april-maj.

■

• . • .

- r *++ -
-i

_
%0 — - \-**

_
—

ØBliEHE: ØRNE!
Nu de vi alle har fået II kis.-prøven. må
hver mend i patruljen se et få sn masse
markere

ot. Bedeasgelejr i Stenkrogen:
1mene ellerene oppe kl. b. for et restaurere 1 ... _

bejder, kl.7. var alle ude el fjerens og igang L. JO
morgenmaden, og om formiddagen oyklede vi ned ti"5, tu ¬

re kirkes hvor vi tog cel i gudÿtjeuea ten. Efterÿic*

opgaveløo vandt Munkene fortn Spætterne og _r -
ro’it, mens Spætterne vandt netlebet foran Ornens oe
Munkene. Vi savnede vore Falke, der som bekendt \ .
slået sig ned i Lanetrup Hegn for at deltage i o.. .
divisionsturnering, som de-var blevet indbudt til v
grund af deres smukke placering på vor egen tote f
sidte efterår. Let blev til to sølvplader og en : iG*.
plads i orientering, fil lykke! En djærv venstre 1:
?8lkene <.

jrte.}
Ged forno jelse.’* Skarpe Klo

JtTHr-PHOGHASis 1-3/6: Måske patruljetur.
($y 'pÆ/fi: ia ruljemø de,
' : Patruljemode.

27/6: Patroljemøde. i
fcyiEKEtiE. •

•sy*.- Til lykke med elle de mærker,I h3r
r_.ÿ..:ssiÿ> ta get. Jeg ønsker MGOD LEJR11 fpr

JF * alle eommerana lejre.
P.'éA.Y; (ik.Y.H.)

1-2-3-/6: Patroljo 7«reek-end.
13/6: Patru_ljemøde kl. 15oo
2o/6? Pfstru emdie kl. 2o.oo
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