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TANKER OMKRING EN NYTARSPARADE
Nyt&rsparaden (3, 7 januar blcv igen i &ra afviklet
efter det ssdvanlige
Espergasrde modte liver sit sted i byen og marcherede til
Egebasksvung kirke, hvor gudstjenesten ovcrvsredes.
efter march til til Butikstorv-it. Ved kirkcn stedtc hprs-

meneter. Do 3 spejderkorps i

Som man kan se er der ingen annocer
i bladet denne gang. Det skyIdea ikke
at jeg har noget imod armocer, men gan-
ske simpelt, at dor mangier en mand
til at te&ne dem. Jeg tror det er et
forholdsvis let job, hvis man har d,en

fornoden tid. Eindes der derfor
af bladcts lssere, der merer at have
den fomedne tid, vil et tilbud, esa
at tegne annoncer bliver modtaget med
begejstring.

i holmspigespejd ernes tambourkorps p&, sfi vi havdo musik
pfi turen gennem byen. Pa torvet x tale, i ar af Dr.
Peter hanniche, og som et ckstra raffinement: tatoo
ved tambourkorpset. I betragtning af kulden ID§ det siges
at der var mange mennesker pa torvet og nyt£rsparaden

m& siges at v&re vellyk-
ket

on

) ) Men
nar roan selv har deltaget
i en nytarsparade og fros-
set og n£r man har set
hvordan alle andre i pa-
raden har frosset, kan man
ikke lade vsre med at
stills sporgam&let om
der ikke kunne find e3
en bedre arstid at lave
parade p&? Hvad hvis man
f.eks. markerede det nye
spejd erfira begyndelse
jed en parade? Vil det
ikke vBere storre PR,

hvis man en aften i august laved c en parade? Der vil
i al fald v$re flerc mennesker, dor overvarede arrange-
mentet og man kunne maske endda lave det s& festlig,

nogle af de drenge, der ikke var spejders fk lyst til
) at varc med, og s& var aftenon i hvert fald ikke spildt!1

iftflISKl
S

1 nsste imomer af bladet vil vi lave
et par sidcr med en overcigt over
hvad.der bliver af tare og lejrc,
dels de lejre som gruppen arrangc-
rer, dels korpsets tilbud, s& det
var m&ske klogt hvis du ventede
med at planlsgge din ferie til na?-

sto nummer af Egebladet var udkommet.

REDAKTIONEGEBLADETs )
Ansvarshavend e redaktor: Jens Larsen.
Medarbejdere: Anders Egcde Larsen Sc Anders Ein3Cn.

Program til martsnummeret afleveres til bledets adres-
se , BakkegUrdsvej 19 b, senest d.2o febnkar.

Tryk: Chr. Nielsen, Humlebsk.

DIV15ICNSLEDERMODE
D.Pl januar holdt Hjortedivisionen sit Irlige lccer-
meder. Et af hovedproblememe var divisionens place-
ring i det nye strukturforslag, Man diskuterede bl.a.
om divisionens skulle med i 4 kbh, distrikt, da divi-
sionen nok er for lille til at vsre et selvst.vndigt
discrikt. Endvidere var sporgsmalet ora divisionens
deling pa tale, men man traf ingen beslutninger.
Til slut blev div.programmet for 68 vsdtaget.ÿOplag: 125
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I 3SJIUQT havde en af troppens patruljer fpdselsdag.
Endd a 5 Sr, og da dette ikke sker hvar dagt vil
Jcg hei* i korte trmk skildre Munkenes ( det er nem-
lig dem sagen drejer sig om) historiG, iHunkcne er

udbryder af Falkene (Ligesom spstteme der fylder
lo &r til aoniEier) Der vur opstict splld i Falkene
og pi at dramatiak stabamBde i december 62, udtr&dte
Morgen Foulocn (patrul j ens stifter) og Stig Pogh
Andersen af Falkene, Efter stabemodet blev det be-
aluttet, at der skulle dannes en ny patrol,]e, aom
fik en startkapital p4 25 kr. Porste mssde hlsvj holdt
d.31/1 1963, hverfor denne dato er at regne soa
t'junkones fodseladag, I marts blev Jorgen udnmvnt son
patruli ef srer: liunksna vnr nu officelt anerkendt,
I lango tider var pntruljen kun to-tre mand. * 4/1°
1963 indtridte Peter 0rt Ing 30m PA, Horefier er det
gSct lidt op eg red til den patrulje der tr i dag,

Iy L,

■! ■

StH
■ jjm&Mmk 5on

m (v ru.i
Januar tanned bar vsret en ret stills mined uden den
halt store aktivitet pi tropbasis. Men jeg er sikker
P&, at der er arbejdet si meget mere i patruljerne.
Nu nsrmer semmeren sig, Vi er ved at forberede suiji-

) Hierlej ran, aom skai finds sted fra fredag d. 26 juni
til f redag d,5 juli, Def der van mod pi sommerlejr sid-
ate £r ved Kongsore er allersde nu ved at spare sam-
men til irets spe j d eroplevelse , De , der ikke var med
sidste sooner kan j eg roligt anbafale at spare saui-
men til leaner. Prisen bliver pi ca. 75 kr, Det kan
dog svinge noget, alt after hvad man finder pi med
hensyn til priser og lign,
DLN INDSATS for somerle,j ren er forelebig: itsserver
tidsprunktet og begynd at spare penge sa rumen.
Troppen bar veeret pi sorauerleÿr gennom mange fir.
Forste gang Egefoliket del tog i en sommerle jr var i
1955, bvor en patrulje del tog i koruslejren pi Born¬
holm, Troppen var vel ikke prsget af en hsjJ kvalitct
med hensyn til lejrarbt: jd«r o, lign, men vi havde det
sjovt pi lejren, Det var den fcrate store lejr vi
deltog i, sugede indtryk til osT og indtryk var
der nok af, Stavet der lagde sig over alt, De smi
troppladsert der li mellem gyvalbueka, fistersBons

Jklare vend, Hejken til Aimindingen, rogede sild. Alls
totempslene pi lejrtorvet. %n kuntie blive ved,
Aret after, i 1956, var vi med Tiksb pi sommerlejr
3i langt borte som overhovedet muligt, idet vi li ved
Strandby, nord for Frederikshavn. Her havde vi en god
lejr, der vel nok var prsget af, at ulveungeme var
mod {i en hytte), men hejken glemmer jeg aldrig. Ud
i et storsliet le.ndskab i bagende solskin. Her fik
vi rlgtigt set en del af Danmark, som vi ikke kendte,
Nu mi jeg vlst hellere slutte, thi ellers bliver re-
daktsren gram i hu. Men nsate gang skal vi hÿre mere
om sommerlejren.
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EDEF0LKET3 AHSBEPJiT NIk 5 1967
Igen i ir r: r Egefolkets firsberetning udkommet. Den har
skiftot f errant, da den nu cr i Ego b lad-format og i rig-
tig dublik ring. For uindviodc skal det nmvnes at irs-
beretringen or en opgorelse over troppens arbejde i tal:
hvem dor har taget hvilke marker, pa truljernes gcnneir.-
snit raider gennem do sidste 5 irt sta,tistikkcr over mar¬
ker, p rover, raital opejdere oov. for de sid3te 6 ir. , alt
sammen krydret mod kurver, diagrammer og billed er,

Arsberetningen or uddeit til lodere og PF er i gruppen
men skulle dor vs?re andre der er interesseret i den,
kan man fi en ved at henvends sig til TL ellerpi Ege-
blodeii: -'rirease, da der findes et 1111e restopi og.
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PATRULJERNE

KunkcneTROPPEN

Mandag d.5
i

Tropmede kl. 19.oo i Hytten. Vi skal
aflsiggc tovvserksmmrket. Det bliver

spffindcnde at se, hvor mange der skal

bare dette maerke n&r madet er forbi.
mand medbringer selvfajgelig

PE: Andcr3 Egede Larsen, Bakkeglirdsvej 19 b, tlsp.:

kl.19'.oo PM i Hytten
kl.19.oo
kl.19.oo

lorsdag d.l
Torsdag d.15
<ÿorsdag
Palkone

1
PM i Hytten
PM 1 Hyttend.22Alle

knobreb.

?P: Erik Knudsen, Gl.Strandvej 2o9, Esp.
PADDEPiHE

iPaddemiade i hytten. Vi gar videre med

nscste mpneds program.
Mandag d.12
Mand ag d.l9

kl.19.oo-21.oo
kl.19.00-21.00

PM i Hytten
PM i Hyttenpredag d.9

EK.Spatrums
PP: Per Brog&rd, Sandemarken 49, Esp.STABEN

:Stabsmode. Der medbringes dagbog, beret-
ninÿsskema samt foreslag til sommerlejr-

program. Dagsorden vil .frem-

komme.

Predag d.2
Predag d.23
Fredag d.l fobruar: kl.15.45 PM Hytton

kl.15.45 PM i Hytten
kl.15.45 PM i Hytten

Fredag d.lS

Tavse Spsette.
Gl enternef tTU3HAVEHDE PATRULJE

Clenterne . PF: Bent Pedersen, Kl0vermarkcn 46, Esp.
)
Onsdag d.14
Onsdag d.21

m m, ) \mm. kl.19.00
kl.19.oo

PM i Hytten
PM i Hyttenr Bent.~ r

A Ipvrigt gares patruljernes medlemmer opmaerk-
somme pfi troppens program, som findes p§ mod-
satte side.di ?'

VMW (



ARSREQHSKAB FOR ESPERGfiKEE, GRUPFE 1967
Indtmgt:

Kassebeholdning pr.15.12.66
Forskudskasscr
Bonkkonto
Girokonto

Kontingent
Fedselsoagsforenirtg
Anncncer i
Spejderaes arbejde
Bonus, renter og lign,

\ lojre, moder og fester
* Salg af depotvarer m.v.

Ialt

T
72,46

33of-
1611,64

90.69
Det nyvalgte programs j ak arbejder i cjeblikket med ne-
Ste halv&r3program. Det forelsgges og vedtages med an-
dringer pa klanting d.;6 februar kl. 19.3o i Hytten.
Som udgangspunkt st&r divisions-og gruppcarrangemcnteme
stsrkt - ds fleste af fgl. punkter ventes at indgS i
vores program (hertil klanting og hejks)

3-4 februar; roverlandsting i Fredericia
lo marts: Kirkegang - MerdrupsRolen kl.lo Kirkekaffe.
11 marts; Klanmsde i Synagogen kl. 19.3o. (faslles med

bl.a. pigespejderne)
17 marts; Divisionsenkeltmandsorienteringsmesterskaber.
2o marts; Forrldremade. Opgaver kan p&regncs.
23 april: Set.Georgsdag i kirken kl. 6.oo.
4-5 maj: V&rhejk.
15-16 juni: Kanotur p& Susaen( Divisionsarrangement)

2104.96
36o3 »75
475,-
39o,-
5o7,17
77,83

2287,So
2686,78

)
lo228.33
12333.31

Udgift:

Korps- og div.afg. og abon.
Marker og duelighedstegn
Egebladet
Opkraevning, porto og papir
Lejre, meder og fester
Hytteleje

og materiel

Kassebeholdning pr. 31.12.67
Forskudskasaer
Bank konto
Girokonto
Ialt

254l,5o
49o,3o

lo2o,75
716,26

1868,49
15oo,-
2ol7,17

Klantinget i Hytten d.l6februar har folgende dagsorden:

1. Oversigt over det sidsie halve Srs arbejde (ka og kl)
2. Programforsl&g ved ny ka og diskussion af dette.

jcrcdvlsc \ ' iiu.

4. (hvis noget specielt snskes behandlet kan
det sendee 3ammen med programf orslaget).

5, Sjak og arbejdsopgaver ???? ( man bedes gore sig
visse forestillinger om hvorledes man onsker kla-
nen organiseret).

lol54.474 -
376,7o
35o,oo

1134,19
317.95 2178,84

12333,311Jbrgcn / KA

Regnskabet er revideret og godkendt den. 13,1.68
sign. Bjsm Rasmussen.

Fra klanens arbe,jdsmark; Egeklanen har jo ikke sk mange
klanarrangcmcntcr, da mange af klanens rovere er med i an-
det arbejdo. Carsten Qg undertegnet er sfiledes igang med
lave iSpejderarbejde i yikub igen. Der har jo i lengcre tid
kun veret to spcjdcre i byon, men der er meget der tyder
pa at vi snart kan komroe igang med et par patruljer. Vi er
1 al fald optimister.

.

avinget 17, Espergturde

d. 15.1.68
sign. H. Bach-#adsen

Kasserer.
Jens.
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Fastelavn er Gilt navn. - boiler vll jeg have .*..
den sang tender I vist godt alle sammen - og si er
I jo nok klar over at det er fastelavn sondag den 25
fcbruar, men vi praver at lave lidt fast elavnshall zsj
for jer allerede on lardagcn,den 24.
ud pi cn lille tur og vise, at I tender jeres by,
gsrde, og derafter skullo vi se at f£ allot an kat af
tender et eller andet sted og til sidst hygge os,

) 1 lobet af roineder skal vi oilers bore mere om Danmark□“

Iret - og vi skulls ogsl have en rigtig dej tig dag,_
bvor vi rigtig skal synge og lege - og vi h&ber at *
rigtig vil stemne I - for vi synes, at I or alle ti~
ders til at synge.

Hej, alio ulve i Strandflokken, Hvor er det godt at se, s6
flittigt I stiller til floknoder og ture - bliv ved med
det 1
forh&bentlig (1) kommer mere sne end mi), s£ vi er lige-
s& akr&ppe til divisionsturneringen 1 maj, so::, vi var
sidstc £r, - Vi skal ogs£ til at anakke om lejr, men det
skal I riok hi;re mere om,

- Hu skal vi igang ned forirstrsningen (selvocs der I skal fsrst

>
PROGRAM FOR FEBRUAR

:kl.IS,45-2.0,15. Flckmade i Hytten. Vi f&r
hjemstavnebogen fserdig eg sendt af stsd.

Onsdag d.7

Baloo og Akela.iINTET MODE, da pigespejdeme har hytten
dernie aften.

Onedag d.14
PROGRAM

■firsdag d.6
Tirsdag d*13
TtLrsdag d.2o

Lsrdag d.24

kl,15.,3o-17,oo Flokmode 1 Hytten
ki.15.30-17.00 Flokmt'de i Hytten

kl,15,3o-17,oo Flokmode i Hytten
kl.15.00 ’Eloktur * Vi mades ved liyt-
ten og medbringer cykel og 1 kr.

Tntet made, da I har vinterferie.

:®UR I SKOVEN. Vi g£r pi opdagelse. Ifcjdes
ved Blordrup trinbrÿdt kl.9# Hjerme kl, ca,

12,3o.

Stand ag d -IS

Onsd ag d , 21 :kl,18f45-2ot15. Flckmade i Hytten, Vi In¬
ver an landsby,

tLrsdag d.27
:kl.18,45-2o,15. Floknude 1 Hytten. Seivon
vi har vinterferie, holder vi aliigevel
mode for de af jer, der ikke skal pi vintor-
ferie,

Onadag 1.28
*

) )

Onsdag h.6 marts: kl.18,45_2o t 15. floknade i Hytten. Vi
skal se filta i aften. U

V' Tf
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FOR/ZLPREM0DE
Ja, det er ikke for i marts, men De kan allerede for-
berede dem pit inedct nu. Det bliver holt precis d. 2o
marts, men de vil bore narmere i naste maned.

REGNSKAB
MSske synes De, at det er dyrt at vmre spejder, og
det 3kal indremmes at det kosttr en del. Hvad skal
disse penge egentlig bruges til? Ja, De kan f§ svaret
ved at blade om til gruppens regnskab som findes inde i
bladet.

alÿ

HYE LEJERE
I decamber maned kunna vi meddele, at vi havde fSet
lc.,iere i bytten. Den gang var det skakklubben. Nu har
vi fSet nye lejcre. idet whistklubben har lejet pejso-
stuen en gang on ugen, hver torsdag. Det er klart at
det giver visse vanskeligheder, men samtidig giver
det cn god okonomisk hjaelp,

ADRESSE-LI5TE FOR Egl'ERG&RDE GRUPPE

Gruppeleder: Hclge Brog&rd, Sand ermarkan, 49, Esp.
tlf. 23 31 69

Strandflokken: Arne Sparre, Birkevmnget 6, Esp.
tlf. 23 25 62

Egeflokken: Birgit Larsen, Tttiberupvej 32, Esp.
tlf. 23 13 9o

Egcfolket: Sdren Larsen, Blomstermarken 3o, Esp.
tlf. 23 12 5G

Egeklanen: Ejvind Konradsen, Tikabvej Q, Esp.
tlf. 23 12 48
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