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P zh; lctex dst sig således*3E $im vm ?o*t ou UV*E ii; o) Ken lå c& tenkte på det højeste, aet hel

c,s -e x livets hvcraøn det vel ku j«e forholde
med det At det måske here findes som en di-oic , t

måske ikke tåler virkeligheden - yt vågne -p, j\, .;ÿ

jet findes, alligevel. At den fuldkomne kÿr.ighe
des g at det hellige lend findes,, TI kan ba re k:
T'å dat. At vi måske bare befinder os på rejse o :?rt

er pilgrime på havet.,
Men havet er ikke alt* Sådan ksn det ikke v*ero

j-e.. må rgaå findes noget hinsides det, de* må i g ’

ndes et Ianu hinsiuea ue store ode vidder re
itoi-: dyDuer, som ex ligegyldige for sit:, et rand s :
v: ikke nar rå, xen scm vi cr på vej til? trods rit

r't, hrn tænkte pn Giovanni dex1 havde geÿtbenn
J. de'lier., teget vare på den, aldrig ville 3kii:
dan, altid t’avde *c§xet den på nit nryst, sksnt een v .

’ '- i\ havde oen iuke værst det, ville aen have inde

nisse oro vil jeres ledej.ulv minde jer om,
t*ru& øjne og exe?' tjodt hver oag, - oei eA
JuengE; vi skal v erc vågne overfor,
egsi ae tru0, vi kan gøre fer mare, oÿ, gør
aet mea et uf vesmå i , lex en ulv ex altid i
goat humør hu ven selv,. hvor aejligt aet er
at mode en mea humør,
tltinÿ „liver iyaexe og Jettene. ■ g hvorfor
skulle vi iÿtte v-tit.' i g00ÿ humør, vi her jo
mange tinÿ, sx \ exe glade .OJ. og.it. i det dag-
ligo.
hrup, øjne øxex . hj ilp vi med at sprede

0.l i©ae.
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Sand,o.9.fcl.g,'io - U\oo vi slår k&f.en v'_
'fonden i Hyted. Kl S
maxohexer vi til kirk-

■ anie:ib billede,. Alligevel hevae han a i
rii-.-n - lig* 301 JMUI sitid nar uen på sit bryst, tv

vea sit hjerte„
hvad måtte aen ikke v«r« for kostelig en tin

Ku 1 miotelig ting.
rikønt aen var tom.-ssm'nen med 3pejaerne

Jnca . d ri:-’.kl • ri,*' - Ih - ■■ opmp • temaae hos Jikoia
B r*ev eixgt t 3 -

a 40-khf'k Auauifoiemaas i hyttea
*-1 -Hans. Bernhavo .

fhomes (>f_.

Båden lå høn og tænkte med hvnctexne foldet , r.
<g bx ikket retxet mod de 3trå ende si;.1emer

inkaens skibet gled umærke] ,gt frem ovex det ue-.nde i i.;,*
lutr, bare drev at ated hen, uden noget nå
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. :ÿ: -La i£, - ssnae 1-2 februar Trcpweek-end .

Nærmere besked følger.ffjtJilbhLj Len 5* 12*. ly oe 26. februarKl. ly „OG" J-atxul jemøde i
"PalKøreden.
ben Ib., feuiuÿr. Patrul jetu~.
Start efter nærmsre bestced,

P yjEjxHHi
~ edag d. 7. februar .Ibei t hus h s Vilhelm.

Fød demø ri-: (Husk afregning for
kon ti i gent og patrui
prc-grammer) .'

)

"14.

SP.-åTfrjifliiE

mandagene dQ lo, 17* og 24. feuruørPatrul jemørie i Hytten kl. 19.oo.
Sorte Spættevir.ge.

TiL :,L1K !

Torsdag c. 27* fe«nu.r kl. 2c.oo >»ii.oldex vi
i sit remøde i konfirmandstuen i Espe.L0<fcrue.

Let er lyKkeces oa til oenne aften at fA. vores
spejaerchef kooext imedsen til at komme og tsiet

Vi håoer xetetf vi gennem heres tilstedeværelse
oeune often vil få lejlighed til at udbygge iV rælare

*ii«Kten, ioet vi føler, det gennem den sidste tid
: -ci’ Sitortet meget pA denne kontakte

TkOPPEh .

gKNENE ? Nu ser vi, om der ex et par stykker,der ken tA. nogle dueligheds tegn.
T rsdsgene den II, 18 og 25ÿ
februar i Tipien kl 15<.3u

J
1 -c>ndfloKKen« Ulv oÿrogre «j fortsat;

ousdr-0 4. mt.i ts kl.lo,4(> - 2o,5o. Vi ses i
ten. Vel .»"dt. Husk sangbog, pr.pl.,. og blyant.
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