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Ejet kpn du
'
bande på

Hen du saå køllert lade våre,; for ellers afslører
du kun dig selv«
Wia du bruger kraftudtryk

Onsdag dP3e kl« 18,45-2«,3o 3 FloknØde i Hyttan
VI starter på 2o kvartal af Jung-
Isåreto r

•ÿDerefter fuldnånsØde.,
Onsdag d.l7#ÿMl«l8»45-*2o.3oa Flokaøde i Hyv=»

'S teu-jr.Vl- arbe J de r aed st JerneprØ--
verSBi- *ev

Onsdag d024# k1*18,45-2o„#o * Flokaøde i Hytten
(

Søndag d„28. kl » 9« oo=*12*oo s Terraaløb« Vi
KØdos ved Tolvfctammen„

Onsdag do 3 marts kl„ 18 1 45-2o,3« s
Vi gynger* vi leger- vi llrar
i Hytten«

er du enten Hidsig*

uopdragen eller svag og usikker«
wåeke nok en art on udlosning

ved at bruge ot kraftudtryk,
n tlir hidsigheden har lagt

skal hun hr.ve ulejlighed
/ w\ty yA*éS*—-*S *ÿffled at årgre sig over- hvad
S'$/&. ar aa«4 o« gjort«
\ f* *&->$** derfor e& lidt som »ulig-,
L uopdragne or som rogel

åuBD Herfor bruger han
\ ivSSA. Mj \/i?frogie pjattede udtryk uden

jfø * •ÿ'ening olier nogle udtrykp
hvis oprindelse og mening han
ikke forstår«
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V
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Så husker vi* at sangbogÿ papir og blyant
hører med til ulvoblueetic
Vél aødt» ijsflageaC

„nø «» n n* « « « ■ *
Akela

ft n tf H UHU"ft tt tt

Hen svago og usikre skaf; stive
sig selv iiJ? vod sio påklad-
niag ■* eå ejondom melig
muligt « sin hårpragt olier
aine kraftudtryk« Stakkels haai
Er det "synd" at bande? Nej«
Gud har sikkert medlidenhed

:.’• „i ned staklen* Og mennesker forÿ
agter stiklen.

S yA/Brvg altså hellere Guds
om styrke, hvist dU ***& avag«

s*

FØrorne 1 Esporgard* gruppes.
L aoK

/CruppefØreri Beige Brogård Nielsen,
Søndermarken 49, 233169

Klan- og tropførers Søren Larean,
c/o* fru Ao Andersen,,
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Skovparken lo, I tv„

traffes påi 232770
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FF. Jørgen Poulsen* V&nget 9* Hun.
d* lo i Patrul Jeaød e kl<,19.oo 1 tipian*
d. 17 * Patrul JenØde klo 19,oo i Tipien,
do 24 » Patrul JeaØde kl. 19*oo i Tipian.

TROPPESi.
Sandag d« 1 B Tropnøde i Hytten kl. 19,ooo Vi akal

arbejde lidt ned bra ndvii rn soiirkeb
Vi ar igang aod TPK. Har derfor ØJ->
nem ibn«a

Lørdag d#l 3 ag aøndsg d» 14» Tropwaak-and til FDF-
D/tten 1 Plajlt, Patruljerne ankaa
■ar sailaa kl«17 ag 18. Turh« pt«
aørger far at dar ar Tarnt kl 18«
Vi akal har# aluttet TPK.f aaat ta-
gét ll-kl->prØver og BrandTårnasårker*
Bar du Øaet dig?
Vi ar halt ftrdiga i Plajlt kl. 15,15.,
Medbring aadpakka
weekend udstyr«
Pris* 6 j bo kr« Tilaalding gennes pa¬
truljen eanaet aandag d. B*

UUKHI
PF p Ola Christenson, Hana Rostgirde~

▼ej 9t liualebik*

3a Pt. nøde kl,18,3o i FalkaradaOnddag d.
Onsdag d. lat Ft. nøde kl. 18. 3o i Falkerade
Ondsag d. 17a Ft. nøde kl. 18*3o i Falkarada
Onsdag d. 14a Ft* Møde klo 18.3o 1 Falkarada

t addwanligtSa også troppens progran« XJGael a Falk

SPiTTEHNE K
PF* Owe Knudsen. 01. StrandreJ 2o9,

£ apargårdBo t ADDBRSKÿ
Fredag d„ 5 & Paddenøde kl. 19<>no i Tipien, VI fct ar¬

ter pi toTT&rkaairkato
Fredag d,96 » Åbent bua* Sangaftan. Tyg sangbøger

Grøn-rød-gri*

8t Fttaøde i Hytt an,■a n dag d*
Mandag d. 15b Ft« uddø i Hytten*
Uandgg ''do 22 H Ft* nøde i Hytten* aad*

Se troppene progress j£Sorta ttewin*

To adag d* 11» Klsaøde kl« 19*3« i Hytten« Musik-
a|t«n. Mddbring an pléée« pop aller
klaaelako Desuden skal ri bare lagt
program til eoaasr« Sgraara wil bl i
▼e udaendt.

Onsdag d« 17» Møde lid Set*Caorgagll d arne i Hel si n
gør*

Lørdag d«77 og søndag d* 98« Tipi-week-end,
SKraaaa 'Til freakomm*.

nm PF, 1il hela Børgeeen, ParkweJ 1,
Snekkereten?

Intet prograa aodtaget*
>a:tBise:aiis3i.aacsv!sss*i3saCE:2.B.Kisi

Redaktionen aluttet d, 20/l-65o
Redaktørers tna?« Lango

Uanev* Jens
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