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r cin håndster *fr.id?r££S
sammen vi stir? strasen vi £ &r
sammen i brjderskape&nd
Smidd er kaden av' eterko arme«
g je nnemgld det ar hjertets varme,

Norsk spejdersango

1 Ha
en afu!kl.18445-20,30. Vi tager prøver i

Hytten
kl.l8,00-19,00. Ømpotemede hos Akt

Birkevænget 8«
kl. 9,00-12 ,oo. ’Pur i skoven.Vi medec

ved Tolvatammea ■>

kl,18,45 -20,30. Flokmede i Hytten, Vt:
leger og lærer ,

kl .18, 45-2o,jj0. Flokmøde i Hytten,

Onsdag d.7«
)Onsdag d«l4

iiondag d,l8
\

i
Onsdag d ,21

Onsdag d.2S
Onsdag d. 4 november kl, 18,45-20,30» Hytten,

/i forbereder øpejderfest og øver
sketches#

JB, der er et vers, vi kender og end¬
da godt. Vi har sunget det til nketen
h&eked? Hen har DU nogen sinde tankt
hi over, hvad du eeng? Her er min
j js hånd, faat vi kaden slutter,

der*, k&den• patruljen, tronpen
o„£.v» har du givet din hånds

altså, du vil tåre aed i det
muntre lags men hvirfor kommer
du aå ikke , når der er ubder
og turs ? Du bliver da det
svage led i khden* for du er
vel klar over, at en khde ikke
er srtÿrker« end det svageste
led« Det er så kedeligt når
vi er semmen, der okei ikke
noget I Ja, ja men husk , at
du har din andel i, at der

&V atår
7/h7 j, o
7{*TTlveetssvne.

Søndag d, 20 september deltog ulvene i divisions-
ulveatovnet ved Egvda*c Der deltog ulve fra hele ,v
Nord»3#lThRa o ftrr dårlig vejr olev der

n vellykket dag. I konkurrencen klarede Strand¬
flokken sig fint« Den placerede sig som nr ,2 med
8l3 p.FroCund vandt igen i år. De havde 830 p,
Nr. 3 blev Lynge mad 738p»
endvidere var der forskellige aportekonkurrenr

Her klarede Strandflokken sig også maget fint,
M.a. vandt de tovtrækning
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A* ikka »ker noget,
Du kan gbre dit til, et det
bliver morsomt at vSre earn-
sne ru

ar1
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f5ftTRULJERNE, A

ftpen

ri JT FiKEHE* intet program modtaget
KENBs intet program modtaget
TTERNK » intet program modtage'.
ENE* intet progrem modtaget

o3-3i"S

Troppens, førere: j
TF:. Søror. Larsen,; Bokkegårdave j 19 b, Espergøerdo tlf ‘ 1

TA: Jens Larsen,: Bakkegårdsve j 19 b t Espergærdo tlf k v.' " '

TA; Erik Davidsen, (jofioeavej 1, Eppergærde tlf 2322? ■

TA:. Thorvald Antvorskov , Strandvejen llfi, Snak- tlf . '"Il j'A

.iOPPEN:
Lørdag d»10 : Troptur »Vi okal aflægge pn onernmurket .

Mødested; bkmstenen pli vejon Kvrotgard- LL r/
Tid: kl.!5»30 Vi slutter 1:1.20.00 ved Tikøb
kirken Madpakke medbringes

Lørdag d,17 •.‘ÿ‘omanda turnering. Deltagelse or frivillig
‘ Vi cr færdige søndag kl o 3.2 ,00

ot etrj clc , )
har troppen igen vfelret pa tot enife jde * kordag
12 nsodte patruljerne veed Bogelund ved Frodene«
g» 1 et forrygende Btorm- og regnvejr „ et
tigt spe jderve jr E gik man igeng med at leve
r E rbe jd sr„ Efter lejrbålet begyndt a nat, )ob«

FOR DE NYOPRYKKEDE ULVE
Thÿcd&g d.l ; Møde i hytten. Start k.,..1.9.00. SIuc kl.2<;,

Torsdag d.8 ; Møde i hytten. Start kl.19,00,, Slut kl.20.jj0
10 : Trop tur. $& under troppen.

På denne cur vil I blive optage som rigtige
spejdere, det er derfor vigtig1 a: I kommer.

som var af pac se ode evårhe d sgrad , Falkene
Munkene fik her 23? points af 3oo mulige og
ene lix og splitterne 95 pointe af 2oo mulige,,
?4 vir alle klar tål at kravJbé i poserne til
velfortjont hvil,
Nåstemorgen gik man straks ignng med. de d£d-
lige tnorgengoremål » Efter en kort nor/ 5nandagt

man igeng med det cfcore C ngl 5b * Her blev pu¬
ljerne ctillet over for mange vanskelige op
er. Det ekel her niivnec at Falkens blev den
tte patrulje på ori ent cr ingspo et en på '1 lob--

og at Spatterne blev bedst p også pi oriente-
j på B— iSbet, Fint klaret i Efter deglbbot

man igrng med middagen f der blev klaret ti 1

•lerens t il f r nd éhed 3

fik viieå result? tct'fc' Det blevs

akkenm 1 . • , Kcrrho’ st E p, 6 , Munkene
• a. H.W* - 2 Spatter no

PADDERNE;
Fredag d. 9 - Paddenøde i hytten kl. lp 19.00.

.Jo338G8888888&88&885888888838888386G86888888b888a ,888888
Velkonet))

Jeg vil gerne byde velkommen til de ny oprykke 2;- u' ■ Jeg
håber T vil fa en god tid i teeppenn I år er der jo r © :ÿ 7 ny

men der er plade til ier patruljerne. På turer. d. lo vil
I komme i den patrulje,’, hvor T skao. op.! eve spejdere / '.yre- .

drikTil alut ondmi en ang : Velkommen til Honning Lem
Søren, Jons, Anders og Jørgen«.
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