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K€DAKT0R€AJ;
LIDT TAL Oh DU..LICHE.jLiTiOi!

Oversigtcn til venstre er en
oversigt over , hvor mange, der
er taget af de forskellige due-
lighedstegn i poriodcn fra
1961-68.
N&r man ser p& listen kan
man straks sc, at de rigtige
spejderduelighedstegn, er do-
rainerende, medens hobbyduelig-
hedstegnene spiller en mere
beaked en rolle.
Hvis man prever at se hvor
mange duelighedstegn de,r er
fra de forskellige grupper
efter :'Prever og dueligheds¬
tegn'1s inddeling, kommer
man til folgende lists;

1. Lejrsport
2. Beredskab og hj.
3. Naturkendskab
4 ■ Pioner
5. HeTransport
6, Kirke
7. Idret og sport
8. Planter og dyr
9* prektisk h&ndelag 12
lo.Samfund
ll.IJatur og teknik
12.Verdensbrcderskab
13.Porskelligt

I toppen ligger lejrsports-
gruppen. Rent konkurrenceinsi3-
sigt ra& man ogsfi sige, at dct
ikke kon overrasko. Pfi totem-
fejder har troppen gerne vae-
ret godt placeret i lejrsports-
konkurrencen.

291. Kokke
Ordonnans
Vejvi3cr
Vildmand
Pioner
Lejrsport
Brandvsrn
Ansgar
Sporjmger
Zoolog

262.
253.
244.For&ret er pfi vej.Bet g*lder nu om at

komme op af Imnestolon og f& kortene
smidt v$k, for selv om vi har fSet en
ny hytte mfi vi ikke glemme at komme uden-
dars. At "spejderliv er friluftsliv”
gaelder stadig.
Og s£ glaeder vi os isvrigt her p& bla-
det til nogle gode referater fra for-
Srets og sorarrerens ture.

245.
6. 19

195: 17
169.
15lo.
1511. m
1512. Tovvserk

Forst
Lejrsacarit
Korttegner
Idret
Faerdsel
Syreven
Vandre
Intendantur
Altnruligmand
Hjemstavn
Husflid
Botaniker
Svsmaa
Beredskab
Porstehjslp
Fotogr&f
ToIke
Tr*slujd
Orientering
Bibelkundskab
Havebrug
Astronom
Bogbinder
Kunstner
Skilaber

1413.
1214.
1115.

16. lo

I*
79 stk.

17. lo 72
lo18. 48
919. 392o. 7 38WI 621. 3322. 5 22

23. 4 12tvJ- 24. 3c?
25. 3 53 43 228. 3 229. 2

REDAKTIONEGEBLADETS 3o. 1
31. 1

Ansvarshavende redaktar; Jens Larsen.
Meaarbejdere: Anders Egede Larsen & Anders Pinsen.

32. 1
33. 1
34. 1

Program til aprilnummerct afleveres til bladets adres-
se: Bakkegflrdsvej 19 b, senest d.2o marts.

35. 1
36. 1
37. 1

Tryk: Carl Chr. Nielsen, Humlebsk.

Oping: 125



orberedelser lil terser? i-J
OPLYSWINGER OM/Det er nu ved at vsre tid at forberede sin feric - der

cr jo kun 3 mSneder til at det biivcr sommer. Hvis du
er ulv,spejder elior rover skal du naturligvis med pa
en eller anden lejr til soramor. For ulve ag spa jd ere
er det jo f0rst eg fÿommest flokkens og troppens sommer-
lejr du ncfdig ekulle glip af, For de lidt sturre spej-
dere og rojjerne er der ogsS andr© roulighecler som roland?ÿ
lejr, Set. _ eorgslejr og kori sets udenlandsture. For at
hj»lpe dig lidt i din planlaegning bringer vi her en kort
oratale af de for3kellige lejre, sa du kan reservere tids-
punkteme.

LEJREW•% GESThN tÿ: *.
TIP: Fredag d * 28 juni
til fredag d,5 juli.i v

\ \
■

Gbsten ca, 2o km. fr?) Holding.
s~~'

PELT AGERE: /vile spqjder'e fra Egefolket.

Lejren ligger i on pragtfuld ogn af Jylland midt mellem
det smilende 0stjylland og det barSke Vestjylland.
Programmet er snart fmrdigt og jeg kan love at det
indeholdor alle d<? ting der barer en rigtig spejderlejr
til.
men du kan gudt begynde at spare sammen
rens store spe jdcroplev' lse.

aCED:

Naermere oplysninger om lejren vil fremkomme,
til somme-'

\t

J \ SLIilMERLt-jR1 ROLAN OLEJRHvis du vil vi¬
de mere on ro-
landlejre kan *

du se i Vffibnc-
. ren for febru-
ar. Per er on
oversigt over
|lie somerens

lejre

!
i TTP: Sommerf erien.Hver

lardag starter en lejr.
■ Lejren varer en uge.

OEIYSWINGER ON LEJRENJ a ■*

t.:*rOÿHAVNS.®s TIP: lesrdsg d.l juni til
onsdag d.5 juni(pinseny <?SPED: PIere forskel-

lige sleder i landet. ' irSTEP: M HAVNS0LEJ REN” ved Sejrebugten.

DEITAGERE: Spcjdere over 14 &r fra he-
le landet.

En rolandlejr or on rpatrulj ef flrertrs-
ning. Her f&r man vnrkelig mulig-
hed for at mode spejddro fra
alle egne af landet . Hvis
du er 14 er s& priav at tal med
Lango, om du ,ikkc tna komine
pA rolandlejr i Sr.

DELTAGERE: Alle ulve fra Strandf lokkon, Egeflokken og
Humleflokken.

1,HAVNS0LEJREN” ligger ganske pragtfuldtlige
ud til Sejrebugten, Ih, hvor skal vi f£
det rart, - det er en stor og dejlig lejr
med masser af plads bade ude og indc. -
Hvad lejren kommer til at koste, og hvad I
ellers skal vide om den, f&r I at vide i
ncste mSned , men I kan godt bogynde at spa¬
re sammen.

-s- Vhs1 fa'-
j.

imj?--A

m T- Er

-s. 1ÿ —
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5C . GLIJi H— » h_ Jk!i 'i 5\ Vt, -TIP: Lejr nr,9
Lejr nr.lo

13 juli-2o juli
3 august -lo august

Bromme pr. Munke Bjergby.
Klodemolie pr. Ikast.

m
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\STEP: Nr. 9
Nr. lo MIN

■ i n

Si kan vi atter se tilbage pi en mined. I den mined ,
der gik, bar vi haft aflsggelse af tovvsrksmaerket. Der
var desvsrre kun 4 mand der kunne nok til at fi dette
cÿtertragtede nwerke. Det sky Ides ikke, at dommeme var
for strenge; men det skyldes, at der praktisk taget ik-

Det er ik-

DELTAGBRB: rovere og ledere mellem 16 og 19 Sr.

Set , Georgslej re er lejre med et for en spejderlejr ufcÿa-
ditionelt program. Hovedvsgten af programmet er nemlig- *

lagt pi emner fra korpsets stilskole og diskussioner."
Det at v*re med pi Set.Georgslejr kan vist nsrmest beteg-
nes som en oplevelse - tilmed en oplevelse, der vil kunne
f4 stcr betydning for deltagerne. Det er nok umagen vasrd
at afsaetfce en uge til Set.Georgslejr.

ke var nogle, der havde arbejdet med market.
ke nok, at se et knob pi patruljeraodet. Det fir man ik¬
ke laert knob af. Der mi ovelse og atter ovelse til.Der
var altsi kun 4 mand der havde ovet sig. Derfor kunne de
opfylde kravene og derfor fik de 4 market. Til lykke 1

fire. Det drejer sig om: Anders Egede Larsen, Per Fre-
deriksen, Kurt Bach Madsen og Kim Brogird .
PS min hylde over skrivebordet stir en lang raekke af
Vsbnere fra de sidste mineder. Det er dem som I skul-
le have. Men man fir kun Vaebnere, hvis man moder til
tropmodet forst i mined en. Hvis man har sendt afbud til
TL (ikke til PF) , skal han nok serge for at I fir bla-
det selv om I ikke har v*ret til stede. Altsi: mod op
til tropraoderne og fi jeres V®bner.
Sidete gang
merlejre. Dette vil j eg forestte

m AT REJSE I SOMMEREN
Tanker du pi at rejse til udlandet i ferien? Si hvorfor
ikke tage med pi korpsets udenlandsture. I 4r gives
der folgende tilbud:

fortalte jeg lidt cm troppens forste som-
med, I 1937 drog trop-

pyi sammen med 4 andre troppe fra diviaionen pi sommer
le?jr til Langeland, hvor vi 14 udenfor Rudkobing. Her
havde vi en pragtfuld lejr begunstiget af strilende
solskin hele tiden (det regnede dog 5 min. en dag). Her
fik vi rigtig beset Langeland3 "boiler" under hejken.
(idvs byer der ender pi bolle). I 195Q drog de samme trop¬
pe afsted til gre&nselandet . Havde vi 4ret for haft sol,
s4 fik vi nu regn i nssten alls 8 dage. Herfra husker
jeg vel nok issr busturen gennem Sonderjylland , helt
over til Romo.

1. Irland fra 6 juli-18 juli.

2. Finland fra 21 juli-1 august. Pris: ca.525 kr.

3. Polen fra 3 juli-13 juli.

Pris: lo98 kr.

Pris ca. 5oo kr.

4. Lapland fra 22 juli-3 august. Pris ca. 5oo kr.

For at deltage i en af disse ture krsves at man er fyldt
17 4r inden afrejsen.
Korpset har udgivet en pjece, hvor der fortaelles om
udenlandsturcne. Hvis du er interesaeret i en pjece kan
du henvende dig til korpskontoret eller endnu bedre til
Konrad. Han har sikkert en ekstra liggende.

Neste gang vil jeg fortmlle mere om troppens sommerlejre
gennem tiderne, blot vil jeg til slut siges Vi modes
ved Gesten i sommeren 1968. Lango/ TL
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PATRULJERI'E

'PROPFEB
ttandag d*4 sdProptiujde, Vi aleal se, hvorledes en modsr-

* no redningsstation er indrettet. modes
derfor kl,19.00 pi!i Palck-Zonens rednings-
station i Helsingpr. Den ligger pi Svin-
gelport, nsesten lige ved aiden af Banegir'u
den. Der gir tog fra Espergsrde kl.18.4o
SOM passer. Vi sr forhAbentlig fsrdige si
vi kan ns toget der gir kl.2o.4o, siledes
at vi er i Esporgÿrde kl.2o.49- Lad nu
■rare mod at pille for meget ved brandbilome!

Lordag d.23 og sjrndag d.24:Propweek-end til Saltruplej-
ren nord for Gribskov. Patruljerne ankom-
mer til SaltrupleJ ren leirdag kl.l7~18.
V.-i er fÿrdige ssndag kl.14.3o sajnmc ated.
Der inedbringes normalt week-endudstyr, mad-
pakke til lsrdag aften, turistkort over
Gribskov modbringss af alio der bar det.
Pria: 7,oo kr.
Txlmelding og betaling til TL senest d.16*
Be ikke tilmeldte kar ikke regne med at f£
mad, men mi leve af luft, Vi skal aflÿgge
Il-kl.proven, sa det sr om at gi i skarp
traening.

Kandag d.l april:T-ropmed e i Hytten kl.19.00, Aflsggelse
af brand vaernemrerket ■

MUHKSKE

PF: Anders Egede Larson, BakkegSrdsveJ 19 t, Ear.

: TJff . Modes pi stationen kl. lBf3o.
:.Patruljctur. Iferraere besked.

Handag d.4
SpSidag d-lo

T.orsdag d 14 : kl.19.oo PM i Hytten.

I T.orsdsg d.21 ; kl.19.oo PM i Hytten.

>

FALKENF
PF: Erik Knudsen, Gi.Strand ve-3 2o9t Esp.

: Tropmesde. Vi msad.efl pi Espergserde station
kl.lBt3o og medbringer ponge til billet.
(se under troppen)

: kl.19.QO. PM i Hytten.
: kl.19.00. FM i Hytten.

: kl,19.00. FM i Hytten.

Mandag d.4

Mandag d.11
Bffandag d.13

Mandag d.25
EK,

) pp.tper Brogard, Sondermarken 49, Esp..r
1 Predagcne d.l, 15, 22 og 29. Alia dage kl.15,45.

PM i Hytten.
PADPERKS
Fredag d.B

Tavse Sprite.
GISH?BIS?5iPaddemade Kl.l9.0c j Hytten.
PF: Bent Pedersen, Klovermarken 46,

Turhavodde patrulje for marts: MUNKEHE
Onsdagene d. 2o og 27, Begge dage kl,15,30-17,3o.

PM i Hytten,
Bent.



EGEKLANEN p;xi-Di:iiiG CG UDIUJSTM II:G

Talrige spejdcrture er i tidens lab blevet edelagt
for spcjderen eller ulvcn fordi han har vaeret klaedt
forkert pft. "Dor findes ikke d£rligt vejr, kun for.
kerte klaer", som der stfir i cn spejdersang. Det kan der
vsre noget om. I det falgende vil jeg forsage, at
give nogle r&d angaende pSklsdnirtgen og udrustningen.
Til alle former for ture og msder gilder det om at have
tre ting i orden:

Ved klantinget d. 16 ft- bruar lykkedes det at f& vedtaget
et halvfirsprogram til trods for at den tiltnedende KA
ikke var til stede. Programme! til sommerlerien blev
folgende:
Marts

Mandag d.ll: Klanmode. Besisg i synagcgen.
Sendag d.17: Div-o-mesterskab.

APRIL
Tirsdag d.23: Set.Georgsdag.
Predag d.26: Klanmsde. Filmaften.

1) hensigtsraBssigt fodtoj
2) regntoj

koidtvejrst?j3)

Podtejet mfi vsre solidt, da man som spejder tit kom-
mer uden for vej og sti. I v&dt vejr bar man have
vandtaet fodtej pS, da v£de fodder = kolde fodder =
forkalelse. Specielt snarrestoiler kan anbefales.
Det danske vejr er lunefuldt, og pg turo m& man der-
for regno med, at fi en regnbyge nu og da. De fleste
bruger regnfrakke, for at forhindre at blive v&de. Den-
ne mide ear ikke ssrlig god, for hvis man bevsger sig
bare en smule, og det gar man vel n&r man er spejder,
bliver man, p& grund af kropsvarmen, der ikke kan for-
dampe, lie s§ v&d, som hvis man ingen regnfrakke hav-
de pS. Dette kan ma undgfi, hvis man har en ponsjo el-
lrr et regnslag. Disse koster mere end on regnfrakke,
men sS kan de ogs& bruges til wtallige andre ting.
Det kolde vejr vi nogle gangs har her i landet kan

, lukkes ude fra kroppen med en spejdaranorak. En sddar.
Vr vindtat, har haette, vindfang i sermeme og talrige
andre fordele bl.a. den, at den er reglementerot. Et
par vanter vil man ogs6 geme blive glad for nSr man
cr pd tur. Tag heist to pear med, for det tilfslde, at
det ene par skulle blive vfide. Til soerlig kolde lej-
ligheder f.eks. nyt&rsparade, cr en sweater under
skjorten god.
Pwlg disse r&d og du vil findo fornajelse i at faerdes
ude i al slags vejr .

X.

Lesrdag d.4 og Sandag d_5: V&rhejk.
Predag d.24: Klanmode. Euforiserende staffer.
JUNI
Predag d.21: Klampede. Debat om militÿret.— z:. ==B2
KLAMB0DET D.- 11 marts

Inden vi bostsger synagogen skulle vi heist have lidt kend-
skab til jadedommen. Man opfordres derfor til at medes
sjakvis og finde ud af hvad man ved og hvad man godt kun-
ne taenke sig at vide. Det sid3te nedskriver man i nogle
klare spprgsmSl som man hurtigst muligt giver mig, sa je;H
har mulighed for at sende sporgsmÿlene ind til synagogefor-
standere inden vores bestig.
Transporton til Kbh. bliver sandsynligvis pr, tog, men
I vil hare naermere.

*

KA.

NY KLAMASSI5TKNT: Hvis dor endnu er enkelte rovere der
ikke har hart det, kan det her offieelt meddeles at Jens
Larsen ar blevet_valgt_til _KA_for det kommende halve Ar.
RL VERLANESTING: 5 mand fra klanen deltog i roverlandstir.g i

Fredericia.
HM
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Kmre Ulvc,
Kvis I ser foran i bladet kan I se hvornHr vi skal
pH sommerlejr. Det bliver alle tiders, sH I kan
godt begynde at glsde jer allerede mu
afregning for lodsedler.

Marts er forHrets forste m&ned? -
lad os hHbe det !

Jeg tror nok, de fleste er tr&tte af al der. sne og
sjnp, mon ikke vi allssainmen kuntie fcamke os lidt mil-
dere vejr og lidt lysegremt forfir?

Husk

\ iOGRAM

Onsdag d.3 :kl.18,45-20,15. Flokmode i Hytten. Vi
skal se film i aften og iovrigt have en
rar og hyggelig aften.

Den lo marts skal vi pH tur til Iielsinjer og best'ge Hol-
ger Danske. Mod op alle mand og medbring hojt humor I
Og husk S§L, at der ikke er node t:rod ig dt“, 12.

MHnedens to 3idste tirscage den 19 og dsn 26- skal vi bru-
ge til at f& gjort den meget omtalte l.stjeme til vo-
res allea aminens.

Onsdag d.13 :Intet flokroode i hytten, men mode for
bandeforere og bandeassistenter hos Ake-
la, Darkevaenget 8, fra kl. 18,30-20,00.

Baloo 3: Akela. Onsdag d.2o :kl.18,45-20,15. Flokmesde i Hytten.
Vi skal have fuldmHnenwde med optagelse
af 6 nye ulve.PROGRAM

:kl.15,30-17,00. Flokmode i Hytten. Vi skal
have fuldmHnemode.

Tirsdag d.5 Onsdag d.27 :Flokmede i Hytten, hvor vi arbejder med
stj - rneprovcr. Kl.18,45-20,15.

:Floktur til Helsingor. Vi modes pH Esper-
gaerde station kl.10 og medbringer en mad- ~
pakke. Vi er tilbage pH Espergmrde station
kl. ca. 14.09.

Sondag d.lo Onsdag d.3 april: 18,45-20,15. Flokmade i Hytten.
Vi leger og l$rer.I

Sondag d.7 april: kl.9 - ca.12,3o. Vi skal have en
rigtig forHrstur.
Modested: Mordrup trinbrxdt.:Intct mode.Tirsdag d.12

:kl.15,30-17,00. Flokmade i Hytten. Vi skal
aflffiggo l.stjemon.

Tirsdag d.19

Tirsdag d.26 :kl.l5,3o-17,00. Flokmode i Hyttei. Hu skullc
l.stjcrnen gerne vaere "hjemae". fn4® V klV/
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kTO KLAN:LAi; QS I en klan er der rovere {unge m&nd fra 17-

23 fir). Gruppens klan hedder Egeklanen.
Klanens leder hedder en klanleder, I det
daglige ledes klanen af en klanassistent.
Han vaelges af rovernc for et halvt fir af
gen* Nfir der holdes klanmode er alls roverne
til stede. Klanen holder mode ca. 1
mfineden. Klanleder i "Egeklanen" er Ejvind
Konradsen medens Jens Larsen er klanassistent.

m2um c gan-5LA I-AST-
gang om

For for®Id re og and re der ikke liar v-aret cpejdcre kan det
godt voids vanskeligneder at forsta de forskollige benmv-
nelsercg forkortelsor , der bruges her i bladet og andrÿ

Jeg tanker her pfi flok, gruppe , TA, Tl, PF -

:Gruppen bestfir af de to flokke, troppen , kla¬
nen samt forskellige medlenmer uden for afde-
lingerno, Gruppen hedder Esporgsrde gruppe.
Gruppens overate leder hedder cn gruppeleder.
Gruppeled er er Helgo Brogfird.

RUPPE

osv ,steder.
For at b0de lidt pfi vsnakelighederne vil jeg her redegore
for betydningen af diverse udtryk:

I en flok er der ulveunger (d range fra 9-12 fir.)
Her i gruppen(se denne) er (hr to flokke, nemlig
"Strandf lokken" og "Egef lokken” . De ledes hver af
en flokleder og en eller flere f lokassistenter.
Flokleder 1 ,:Strandf lokkon11 er Ame Sparre og 1
"Egeflokken" er det Birgit Larsen. Flokassistenter
i "Strandf lokken1* er Asa Sparre og Vilhelm Borgesen.
Flokassistent i "Egef lokken" er Gud run Nielsen.
En flok er inddelt i bander med 6 drenge i hver bande.
Hver gang ulvcne holder mode er det flokmode, hver
hele flokken er samlet.

I en trop er der spejdere(drenge fra 12 - 17 fir.)
Gruppens trop hedder *' Egef oIke tM . Den ledes af en
Tropleder og flere tropassistenter. Tropleder e.ÿ
Soren Larsen medens Cve Knudsen og Niols Bjame So
rensen or tropassistenter. Troppen or inddelt i
patruljor med 5-8 drenge i hver. En gang oin mfineden
holder hele troppen mode. Tre gange cm maneden hol¬
der patrul.jerne mode for sig selv. En patrulje
ledes af en patruljeferer og en patruljeassistent.
Padderna er en patrulje med troplederen og-assi-
stenterne og patruljef tsrerne og-assistenterne som
medlemmer. Den holder made en gang om mfineden ,

(fortssttes nsste side)

FLOK : For nemheds skyld skriver vi ikke titlerne helt ud hver
gang, men anvender en rakkc f orkortelser.
en oversigt ovor-disse f orkortelser,

Her er

FX = Flokleder
FA = Flokassistent
TL = Tropleder
TA = Ti'opassistent
PF - Patruljef 0rer
PA =ÿ Patruljeassistent
KL = Klojileder
KA = Klanassistent
GL = Gruppeleder

PM = Patruljemede
TM = Tropmode

%# jmTROP:

l

Jeg hfiber dette har klaret begrebeme for nogle.

h.m.
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"MENNSSKJIR, VIL I VIDE,HVAD DET ER AT V/bRE UNG, Sk
L5!S HER: PRAGIFUIDJI"
18 trig.
vil ikke puttes inu i jeres kasser og fragtes gennern
livet."
Kovner disse udtalelser forseldresiden ved?
Ja, i allerbojes Le grad. De snslci nemlj.g emnet ft**
foraldremodet i dcnre Earned . P5 medet vil vi netoÿ.
prove at Lely::,., hvad det vil sige at vsere urg.
Gennern et kort oplsg, et lydband og en diskussion
haber vi at kunne fa belyst hvordan unge stiller sig
overfor formldrene og kaimneraterne. Let vil uden tvivl
blive et mode som alia forsldre kan f£ udbytte af at
deltage i.
Modet afholdes fredag d.22 marts kl.2o.oo i Spejderhyt-
ten, Ritavej 11,
Der vil komme cn 3peciel indbydelse men De kan godt re-
servere dagen,

s&ledes skriver en
En pige pa 16 ir skriver;*' Kaere voksne, vi

30MERLEJRE
Jeg vil lige gore foraeldre opmÿrksomme p& artikleme
om sommerens lejrc foran i bladet.
TL & KA 5C PF & FI & KL & TA
Hvad betyder disse maerklige forkortelser,? Ja, prov
at laese artiklen p& de to forg&ende sider og De er
straks raeget klogere. e
AERES5E-LISTS FOR L5PERGS~.SE GRUPPE
Gruppeleeer: Helge Brogard, Sendermarken 49, Esp.

tlf. 23 31 69
Strandflokken: Arne Sparre, Birkeffienget 8, Esp.

tlf. 23 25 62
Egeflokkeni Birgit Larsen, Tibberupvej 32, Esp.

tlf. 23 13 9o
Egefolket: Soren Larsen, Blomstermarkcn 3o, Esp.

tlf. 23 12 58
Egcklanen: Ejvind Konradscn, Tikabvej 8, Esp

tlf. 23 12 48




