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Onsdag d. 22.18*ÿ

lur. Vi mødes ved
Toldatsnimen.
Flokmøde Hytter )
Vi lierer om i«uiglvr

— Plokmøde -3 Hytten.
I harer on Baden
Pewell

-.20’°
HJJA il IT

Onsdag d. 29. lS-i.9 Duelighed9tegi -efter
for 1. atjerueulve ,
Ømpotetnøde hos Akals
-Birkeiwsnget 8~
(Der er iske møde¬
pligt fer 1-stjerÿ'
ulve«)

Søndag kl. 9,5o, Vi går i kirke, -
mødes udenfor kiclL-

Onsd. d. 6. m-j kl. 18, 4t> - 2o,3o Plokmødf*
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i Hytten
Husk et købe d en ny sangoeg, - har du købt
den, oa huek et tage du* med, -den hører til
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Lad os strmhe efter at gøre apejderarbe j£et

frugtbringende i sommerhalvår« t ..
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Redaktør: Stig Wi3olng Nielsen
Hedaktionens adresse*
Kløvermarken 5, Eapg„ tlf.(03) 233127 #

Til Egebisdats læsere. (Isæt spejderne).
TitOPPENS LEDERE *

•Jena Larsen
Beitkegårdsve j 19h
tlf.(Q3) 232770

TA: Thorvald AnthvoraJcov
Strandvejen 116
Uf.(O/)215136

Nu er det på tide, at nogen tager til orde
Jeg er i det store og hele tilfreds; ced bladet

(bl.a. de sioste foralders indhold har været udmær¬
kede). men jeg synes, et der at&r for lidt i det.
Trops-og patruljeprogranmerne kan der vel ikke ind¬
sendes noget imod, men ålenets opgave scat forum for
meningsudvekslinger spejderne og førerne imellem er
på nuværtnae tidspunkt en sørgelig forsøm*!ting.
Dette er ikke redaktør tns fejl. VÅGN Of -»JaAmutE .
Jeg savner:

Erik Davidsen
Gef lonsve j 1,Kap j ,
tlf.(03)232279

)

TIL ALLS
POkmLDrtE. Kritik af løb og ture (aårt lærerigt).

Do luRsrlistex --
Porsleg Og ideer
Ting af ølmen interesse fra s lousmøderne
(f.eks. tror jeg, et det også interesserer
snare end aen lille udvalgte kreds, at vi har
fået en faat fanevagt),

KON TINGEN TQMLAGN ING.
Omkring 1.april udsenaer vi for første

gang inuoetalingakort til kontingent. Vi hå¬
ber/ ot det på denne måde vil lykkea os at få
om jeg så må alge mere fasthed i kontingent¬
opkrævningen.
Indbetalingskortene vil blive adresserede ti
spejderen (eller ulven) personligt, og de vij.

til et gælde eom medlemskort for de*
halvår, i hvilket kontingentet er oetelt.,

■ioM De sikkert vil opdage, har vi bei )
tet lejligheden til at forhøje kontingentet.
Det er omkring lo år siden, at der sidst fan:.
en forhejelee sted, og tager jian de prisstig¬
ninger, der siden ex sket i betragtning, synet
vi faktisk godt, vi kan være det oekendt.

Vi kan desvæxie ikke love Dem, at Deres
søn 30iii kompensation for forhøjelsen vil få
tilsvarende mere ud ef spe jdermødeme.Spe jde
bevægelsen er jo så reaktionær, at den tværf«

( fortsættes )

Jog håber, et jeg har fået lokket noget ud ef
busken med dette, og jeg glæder mig til næste gang
at få et Egeblad, der i*Jce alene er et gruppe blad ,

også gruppena olad.-

lertid
Peter

menså

)
oV Ak: Redaktøren deler fuldstændigt dit syn på for¬
sidernes kvaliteter. Det er af betydning, at vor
aiada forsidestof itdee pånutter læserne moraliserer :
imperativer, men kommer ind på alvorlige ting, aer
m& interessere etuvert tænkende menneske med et
åbent og modtageligt sind. De 3/4 ef olaaet optages
af programstof , beatar det egentlige Egebxad kun af
foi.siden, au er vi altøå enige om, at bl8det er

Munkene.

(fortsættes)



SGEBIIADKT Al-tflL Nr. 4

("Må jeg ige ha 1 t v „.. fortsat)
genske godt, hvis det skul holdes inden for de
nuværende remmer. Selvfølgelig er det rimeligt, et
da gerne vil have et levenae diaet, si at man ved
Æsnjngen fornemmer, at det er organ for en aktiv

gruppe aer hor mod på arbejdet, En hel del af
:andet3 andre gruppeblade opfylder et sidant k ’sv .
Disse hloue her imidlertid en redaktionsatao pi
d-lo manaÿ medens EgeDiedeta stso består sf en for¬
travlet reaamtør, som fox søger at få det hele tij

at ,'a på oeaote besicut). oitel dit ønske real:seres,
må savel oladet aom antallet sf medarbejdere udvi¬
des. Denne tanke er vel ikke utopisk, og det kunne
sikkert olive en morsom op0nve, Under de nu urende
fornola otår aet fast, at Egebladet kun kan v.rfvides
perioaiak. Vi vil dpg i fremtiden søge st skaffe
pi au3,til denne spalte, hvis net viser sig, den he*'
interesse, SA har vi dog r*r get, der smagtr af et
f; rum for meningsudveksling spejderne og førerne
imellem,

KFERL SPr;.D?RfOR-
\ pU LÉtiK!1 Ki tf Ti P IDET NV.
R?W;)LD1.S
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Som det vil være mange bekendfct(_efholci-
dejiig foræidrefest d, 27/2 medtee der en

stort fremmode.
Der blev ved denne lejlighed på gruppe¬

rådets initiativ dennet et forældreråd. Dette
forældreråd har afholdt stiftende møde d.lo/?

valgte fru Ellen Poulsen, Humleoæk
til formand det første år. Det er meningen, et
skal søge 3tiftet en foxæ&dreforening til
atøt.te for spejdererbejdet i Espexgærde grup-

T den enledning vil de høre fra os føret

april måned.
Der er mange måder, vi kan støtte spej¬

de!til haA vi brug for alle rig
dex aktivt vil gavne -

hvor man
Stig,

F«. (Meddelelse til forældrene
imod strømningerne i tiden søger at aktivisere
den enkelte i så høj grad aom muligt, og derfor
kerner uabyttet for en stor dels vedkommende til
at afhænge af den indstilling. Deres søn mødex med
Pra førernea aide vil vi fortast prøve at gøre vor
jledste, vel vlaende,
tilstx'ÿucellfet.

fortsat)•• e•

dette p t, og
tige apejdexforældre,
ikke olot deres e&en dren0, men også hele aei
eroejde, der uliver gjort til gavn fox vore
amå og store drenge.

f f at det desverre langt fre er

laed ator forvldrehilsen
*

?. P. V.

iitwih,



£FOLKETPRT R’ULJ r<xvr>vn&r;L
mandag den 6*
torsdag a, 23. til sønd.

Tropmøde i hytten fcl. *9FALKENS,

d. 26.: St. Bededsgsrejr.
Sted: Den nye spejder¬

grund n-er HELLS’
B-EJCG’XO).

1/4 Pia kl. 19too i FALKEREDEH
8/4 Pift M 19,oo i FALKEAEDEN
13/4 PM " 19,oo i PALKEdEDEN
22/4 Pfli " 19,oo i FALKEÆDEN
23A ti 26/4: STOAEBEDEDAGSLEJD

i PALKEÆDEN
,endog den 3. Aaj:- Kirkegang.
nsndag den 4. maj; Tiopmøde i hytten kl. 192V4 PM kl. ly,oo

jttaerker taget i Falkene:
John: Dyrevwrnenwrket

LAASEN: Dyrevrarnørnearket
SKIK: 1. kl. prenen

GAMLE FALK

)>
—

.'OMMERLI Sit FOR HPEVW 6W.
SP/tT'iEKNE.

Jens Gxmnr Jens
* Laran darar

John Hans Benny Nieln
SeizhSkisø Dyrea.Niel3 Tomrp

84 24 24 24 12

MSJS.6/4 TKOPMØidS
13/4 PASHUL4EMØDE
2o/4 PATRULJEmØDE

til søndag d. 23/4 til 26/4:

STOAEBEPEDAGSLKJR

i Tipien
tori 2oo 96 36

Torsdag
nxsK 25 23 22 20 8 10 13 15

Skal vi nu rigtig til at gøre noget for
at vinde storebededagsæej*en i år igen,

Ae, £<fc!£5 SP/hTTEVINGE

CKMEKE.

mad 30 40 O 41 25 35 30 37
pgløb 2oo
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lo6 136 124 72 47 83 56,1sh * 70Ja .onnsnlv lev
116 50 34 10tid 48 0
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Patruljemøder i Tipien tirsdagene den

14/4 - 21/4 - 28/4. .

lo lo lo lo 2o 20 15
al - e».67o 327 3oo 3O9 153 116 178 lo5
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