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T-'t OAK;I-0P«* En cTeitager i divi-

sionens o-leb for
over 17 £rige for-
t&ller her om, hvor-
dnn det ogs£ kan ga
n&r man er pd o-lob.

Har du nogensinde provet at"
Ipbe orienteringslcsb? Ja,
hvis du er spejder bar du vel
nok provet at jage afsted bag-
efter patruljefpreren, men
det er ikke det jeg mener,
Ns, et rigtigt orienteringslet

hvor du er helt alene i skoven. Det ene3te du har at
stptte dig til er dit kort eg dit kompas. N&, ikke.
Det tsnkte jeg nok. Men jeg har provet det'. For ikke
ret lang tid 3id.en kom der en Lndbydelse til et Sudani
lob. Det er ganske vist lang tid siden jeg har lpbet
aidat, men jeg monte, at jeg nok kunne klare mig p&
rutinen, Jeg tilmeldte mig alts& og samtidig jeg
i’Andoh mig selv lobe hen ad en skovvej p& vej mod trip¬
let med alle poster i behold og en tid, der var i n*r-

hcdens af vinderens. S&ledes skulle det dog ikke g&!
Forleden dag skulle lobet sS. vsrc. Desv;erre kom jeg
lidt for sent til startstedet, hvilket betyd, at jeg
kom til at starte sidst. Det skulle vaere en fordel,
for s& havde jeg jo alle de andre at lobe efter. Jeg
kora da ogs& godt afsted og det gik str&lende. Der var
lc poster pS lobet, og da jeg manglede den sidste l£
jeg fremragende placeret. De 9 ferste poster var fun-

det uden vanskeligheder rr&r nan
ser bortt fra et enkelt sted, hvor
jeg matte vade igennem en eng med
en halv meter vand, Det slog mig
dog ikke ud af kurs, men sinkede
lidt, da jeg jo ikke var meget for
at vade ud i vandett. P& denne- &rs-

I dette n.ummer er der en ny rubrik
som vil fremstg i bladet fremover
efter behov. Jeg har kaldt den:

fra korps og division, De ting
der star her vil dels va?re plukket
fra kerpsets lederblad: Ffisrermeddelel-
aor og dels fra Hjortedivisionens leder-
11ad. Rubrikken vil ikke vsere fast 1
biadet. Den viÿ komme, nar der findes
nbget der er a.f interesse for dette
binds laeseri

'i

Ud smykningen i patruljelokalet vil
vi behandle i et par artikler. Den
forste findes i dette nummer. Emnet
er delt s&led£3 op, at vi behandler
en vmg af gangen.

o-o-o-o-o-q-o-o-O-O-o-o

EGEBLADETS REDA K T I 0 N

\ <L
Ansvarshavend e redakter: Jons Larsen,
Medarbejdere: Anders Egede Larsen & Anders Finsen, tid. er vandet ikke s& varmt. og i-

sen var s£ tynd, at den ikke kun¬
ne baere.
PS vej fra post 9 til lo sa jeg
allerede mig solv som vinder af I0-
bet, og jeg overvejde hvor jeg
skulle stille pokalen, n&r jeg
kom hjem, tTeg havde lige fast
plads til dan, da jeg pludselig

Program og andet stof aflevore3 senest 2o april til
bladets adresso: 3akkeg£rdsvej 19 Bt Espergaerde. %

ATryk: Carl Chr, Nielsen, Humlehaek.
±<L
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(fortssettes nsestc side)



(fortsat fra forrige side)
befandt mig i ot amry'de, hirer efterArsstormen hnvde
harget hardt, Store grantrser vor faldet og 15 over
et storrs omr£de. fortsatte dog selv om det var
vanskeligt, n? v man hele tlden skulle kravle over vssl-
tedc grantracer. Under mine anstrengelser mod at for-
06’--« err liavde ;! eg helt geimt a t fc-lge me6 pA kor-
jel. og reci;l fcatet var at jeg pludselig ikke rigtig
var liar over-, hvor jog skuli_c finde posten. med op-
byd-:lr:c af mine sidste kraefter slap Jog dog ud af om-
radot ur.;’ do vÿltode trÿer, men nu videto Jo*.- slot
ik';e, hvor leg skulle hen elier hvor pos ten var. Da den
rjkullc 1 igge ved cn § fulgte J eg flittigt alio de aor
der var i onradet, nen uden resultat. 33.1 sidst beslat-
tede jeg at gt hjcmad. Jeg havde nu g&et og ledt efter
pcsten en halv time, oa jeg var sikkert den sidste der
ikke var konunet hjcm endnu
of skovhjgmn, sou; jeg licit sikkert kunne finde pa
kortet, og do dot ikke var sa langt fra posten, be1sui¬
ted-; jog, at jog nlligeval vil prsvG at finde den. Nu
far.dt jeg don ogsS remt, men da jeg kom til mal var
alÿ.a endre kommetc
Jeg blev ikke placeret blandt de ftfrste, men havde
dot ikke vmret for de kraftige oftorarsstorme, s&
havde jog idag vÿret on pokal rdgere - og ct er holt
sikkert: naest e gang der or oriontorings1cb, melder
jeg mig, for jeg kan ikke vaere sa uheldig eon gang til.

(fortsat fra forrige side)'
De ruldsto af jer vil kunne huske, hvordan de andre
ljzb var. :Teg tror ingen, der var mod, vil glemme 10-
bet i Dansimp uegn? dor druknede i regn. Herrÿnbanen
gik over en 5, der sidst pit dagon 10b over sine bred-
der, sfi det var et stort mudderhul. Kimsspillet, hvor
man meet tserne skulle f»lc ned i on ssk - jo, der or
minder nok fra ”regnv*ajrslobct", son det hurtigt blev
kaldt. fflere af jer vil kunne huske forarslobet aret
efter i Nyrup Begn. Her var vejrguderne med os, og
solen skunr.ede fra en skyfri himir.el hele dagen# Kan du
huske vippon I skulle lave? Eller tovbanen, der gik
ovor en meget vandfyldt a?(Der var kun en der faldt
i) B Mango vil mindes lrbet fra sidste ar i Egebajjfcsvsng*
Vejret var en blanding af godt og dSrligt. Det virkede
barsk nok, n&r man skulle fange akrubber ved stranden
- oiler ga p& styltor i ujaevnt terrain.
Jog kunno blive vod mod at remse minder op, men mon
ikke I selv i patruljen kan fortsaette meget bedre?
Hvem vindcr i §r? Det bliver spsendende at se.
Vinderne fra de foregAende ar har vaeret:

1965
1966
1967

>

P& vejcn h,jem kom tieg til# a

Palkene Egefolket
Munkene Egc-folket
Pingvinerne KFUK-spejderne.

Pingvinerne ma huske at medbringe seresskindet* Om de
ffir det rsed hjom igen, vil tiden vise. Dot afhaenger
af, hvor dygtige alle I andre er blevet i lpbet af
sidste ar.
rorarslobet 1968 afholdcs

GS
-ÿ>

jf pc
i 'INJFDkJ i 30 d*2B april fr?i kl,13 til kl.2o■-v

.Rp.sever allerede nu denne dag. For at kunne deltage
skal patruljen kunne stille mindst 4 medlemtner.
Prisen er xgen i £r 5 kr. pr. patrulje.
Fiere oplyaninger sent tilmeldelsesblanket vil "blive
aendt til patruljef2reme d,8 april.
Vel cedt til sedel. kappeetrid d,28 april,

Pÿi forÿrsl0bsudvalgets
vegne

'J

Traditionen tro blivor der igen i ar holdt forfiral0b.
Det ffr 4-ar det afholdes. Uÿvalget har allorede arboj-
dot med planerne i lsngere tid* Vi synes selvÿ det bli¬
ver alle tiders lsb. ®edre end de foregSende Sr, og
dot siger ikke sa lidt*

nseste side)
v Marianne
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et eventyr fortalt af OLD WOODPECKER.
Der v?.r engang i et land langt v®k on spejdertrop.
I deime spejdertrop havde do en rar gammel tropleder.
Engang imeilem tog han alle spejdome med ud p& tur
om sendagon, ja nogie gangs var han med dom hele week-
endan.og dot til trods for han havde kone og born.
S&ledes havde han engang oesluttet at 3 eve en week-end.
All'-; ayntea det var en god ids, og den gamle trople¬
der git igang raed sine forberedelser. Kan skaffede
hus,og han lavede program og alt var sSre godt.
Nu skete det imidlertid da spejderne skulle tnelde sig
til turen, at dor ikke var ret mange, der kunne den
dag. Eli var deavserre syg, han havde forstuvet sin lil-
lefinger. En anden skulls desvajrre ud at ksre ssndags-
tur mod sine foiveldre. Det plejedo de hver sendag, sfi
han kunne ikke sS. godt svigte, og sÿledes havde de
nsesten alle noget andet de skulls. Den gamle tropleder
var ked af, at dor ikke var flere, der kunne komme,
men han kunne godt se at der var roeget andet der skul-
le passes.
Dagen for turen kom, og det gjorde nogie af spejder-
ne ogs£. Decvserre var to af de tilmeldte blevet sygc
og m&tte sends afbud og en var s& syg at han ingen
gang form&ede at inelde fra, jo, der var megen sygdom
det AT. Digs indsn den gamle tropleder drog hjemme-
fra meldte en af assistenterne, at han desvsrra skul¬
ls til f3d.se1sd n.g lordag often. Det var pludselig
kommet , s£ han kom desveerre fgrst sandag. Den gamle
tropleder kunne godt as, at det var vigtigt at kom-

til fodselsdag, men han kunne ikke rigtig for-
stS att de* skulls komme sA overraskende. Men han var
jo ogsa sa gammel.
Troppen eller rettere de fa der kunne komme, kom da
ogsS afsted. Det forste programpunkt var et lille
aftenlsb. Desvserre blev dette lob ikke hvad den gam-
le tropleder havde taenkt sig, for nu visto det sig
at tfen anden assistent dosvarre var nadt til at tage
til fest, aA nu mStte den gamle tropleder klarer 10-
bet alene. Rssten af programmet gik da ogsfi, men det
blev ikke den tur den gamle tropleder havde twnkt sig.
Ja, sAdan kan det jo gA, men det var jo hcldigvis ogs&
kun et evontyr. Virklighed en er jo anderleoes.

■■1

\ V(V \ **3
// '**JL 4P

IialTouTve! - Nu gSr vi den lyse tid trends,og de:*
venter os mange nye oplevelser, og dc bliver ajpd-
nu bedre, hvis vi alle huoker ulvar.es valgsprog:
GOR PIT DED5TE .
Vi har nu godt on monad til :;t trrr.uc tied de ulve-
f;i-rdighcdcr, com slcal bruges, nar forerets og sorn-
morens range lege og lob begynder.

Og sa ciger it rt jtort velkommen til: Chil, Rama,
Sahi, Mang, Grubror og ikki.
Vi cncker for jer, at 1 n.£ f« mango gode oplevel-
ser sora ulve.

>.1

Baloo, Rasclia og Akela

PROGRAa

Onsdag d.3 :kl.!6. >p-ko.15. Flokmcdo i Hytten. Vi
af&luttar 3.del af Danmarksorat.
ikl.S1.00. Vi 3lcal ud pa en rigtig for-
avstrCm hodested: fferdrup trinbrsdt.
Hjeui-.a kl.ca,l.2,3o.

:In bet made.

:kl.IS.45-2ÿ.15. Plokmode i Hytten.
Vi lsgor og lGi’er.

Onadag d.2t. :kl.lS.45-2o.15. Elokmpde i Hytten.
Ill, hvor skal vi trane med stjernepro-
ver.

Onsdag d.l maj: kl.18.43-2o.15. Plokmode iHytten, - vi
snakker turnering, son skal finde sted
d.lo maj for alle i divisionen.

Sondag d.7

Onsdag d.lo

Onsdag <3.17 % /*l me

I or vel alleHusk hver gang blyant og sangbog, -
fuld gang med at spare sammen til sommerlejren, ikkej
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i-ÿneden started e taed , at troppe' g Parc*-So -
nens redningsstation i Hslsingÿr. - . t blev p ’&v- L

og gennemgSet. Vi fik startct br- i. _l<.n og ■ ••' ve .
udrykningshomet. Vi fik sot, at I : or et n tort
apparat , det seettes i gang, n5r der iiuileber sn a-
larmering. Det er blot en ting, der har optaget
mine tanker efter besogct: son da .Pan finde ud af,
hvor de forskelljge ting er, efter at 2o pilfing-
rede spejdere har va&ret p£ besag? Der var i hvert
fald nogle, der havde maegtig lyst til at tage en
brandbil med hjcm.
la tropweek-enden i Saltrup war der en del, der fik
aflagt Il-kl*proven. Til lykke sued den, 3u glider
jeg mig til at so duelighedstegr.ene biomEtrs from
pa jeres =ermer.
I april maned har vi p£skefarie. 1 p&sken hair vi
ingen troparrangementer. 7ien hvis I har tid og mu~
lighed for de t, er her lejlighed til at tage vandre-
msrket. Der krsvsas blot, at man spadsercr en tur pS
125 km i hyggeligt selskab med en kammerat. Det kan
da ikke vsere letter©- Husk blot, at turen skal an-
meldes til mig sentst S dage for I droger af sted,
3a kan j eg fortslle jcr, at trcpstobcn er i fuid gang
med at planlaegge sommurlej ren. In god somine rlejr
skal jo plenl&gges i god tid, Har du glemt hvoraar
det er, at vi skal pfl somnerlejr? S3 kan jcg fortaelle
at det er fra den 23 juni til frodag d-5 juli. Du er
vel allerede i fuld gang med at spare op, s£lsdes at
du kan komme med.

birsdag d 23 Sot, Georgsdag. Vi modus i kirken 1.
6.oo (morgen) ifart sommerunif orm, dvs.
korte buksor.

26 Klanmsde. Filroaften. Pa kl antinget var
der 3 film f remrne , sorn mar. enskeds at ae.
Vi skal imidlertid vmre heldige, hvis
en af dis3e film g&r dome af ten. Vi
fastholder dog datoen, og hvis ikke en
af disse film gir, finder vi sn anden.
Hold derfor ojnene 3br,e , nlr vi ns-rmcr
os don 26. , s§ du kan gore nig opmrrk-
som pa, hvis der er en film, som du mc~
ner er vafrd at so. Du vil ellers hpre
naermere om dette mode d.23.
PS, de tre film, der var fremme ved klan-
tiriget var Wargamo, Silkehud og 491.
Vÿirhejk. Tilmelding inden den 4. apfil.

>f

Prodag d.

4/5 maj

4 mand fra klanen deltog i orienteringsm G sterskabcrne
{ÿref erat andetsteds)
Peaultat nr. 6 Lango

nr.11 IFIBS
nr.14 *Tens Larsen
nr.19 Jcrgert Poulaen

Der deltog 19 mend.

i

31HAGOGJIBES0G: Klsnmod et .1 marts m§ned var henlagt
til synagogen i Kobenhavn. Her fortalte rabbiner
Bent Melchior om synagogen og om j tfdcd ommen,
Det var s‘ interessunt on ond lidt langt foredrag,
Fra klanen deltog 8 mand i arrangementet.

Lango/TL

KA.



r\ Korpset blsv 5o &r, og da det jo samtidig var vandre-
Sr, var del-jo nmrliggende at marksre dot med en krn.-
sten»-
P3 aamme vag hunger der on stor gul vimpcl mod on spoj-
deriilje pS. p& vinplen stftr skrevot: Espergardw.
Denne vii-rpcl er ligeledes fra i960, laden lejran
tyggede >iHe fcroppe i landet et stort tftrn et eller
andcL stud i byen, I toppon af t&rnet akulÿe den gulc
/Impel h. nge. Her i Espergarde byggede vi tftmet p&
hjr ns t pf Jernbanealle og Mnrdrupvcj, Denere pfi korps-
iejren havde alle troppenc selvfolgelig dercs vimpler
med, eft over alio lejrpladssrne vejede dor en sftdan
vimpel. Det var ogs£a pft korpslejren vi skrev: Esper-
gsrde pa dor, Den sad nemlig i vores indgangsportal.
Po vsggen findes ievrigt et billed af BP. Det ken der
i .kt, fortunes noget smrligt on. Nederst til venstre
er der ct divi3ionszz*2rke og en spejderlilje. Bet cr
l.'.vct af spejdere, der skulle erhverve huaflidsmar-
kfct.
SMrict, der vlser hvern der har taget soaaaerlejrdue-
1. "oiategnet, er af ret ny dato, idet det er lavet
f1 r 'iommerlej rev sidsÿe ftr. Skindet indeholder kun

nnvne, nemlig fra "Rohden" : Soren Jensen og Peter
Biting og fr? Kongsere: Soren Jensen og Kurt Bach Mad-

; y

Cet> 9J
■■

elo/za
» '

I patruljelokalet i hytten hunger der en masse ud-smykning pft vaggene. Det cr ikke noget tilfaldigtgclse, dor er hangt op. Det er tvartimod ting,yen pft den one eller f.nden mftde har erhvervet.har sin historie. Bonne
hanger pL den one endevrg.

ra-
som trop-
Hver ting

gang vil vi isar se pft det, der
IHolt oppe under loftet hunger en gammel stevle. Dener gtdt Bt0vet og en hel del 3lidt. Pft atovlen er deren plade der barer folgenae i.ndskrift:

_JTandreftret 1959 loo km. - i960. KFUM-spejderne.

£ A|IDet er en troppen har fftetJ J i vandreftret. For at
vwf'nemfore vandre&rct skul-

1 1 R hel® troppen havde g&et
*'“* V . loo km. i lebet af Sret
\ IfC, P& Hÿjst 5 ture.

J/ÿjHojdepunkte t
var korpslejren pft Moes-

___
•/ A VgSrd strand ve-d Arhus.

11' Her vandrede alle korpsets
- - _ fctspcjdere til korpslejr.

Zÿ/v'Da vi jo havde lidt langt
til Arhus, tog vi toget tilHerfra vandrede vi sd til Arhus med karre. >Alle d e troppo der havde gennemfort vandrearet fik ud-leveret den for omtalte 3tovle. Det foregik til et afde store kcrpslejrbftl. Der var blevet udpeget en mandfra de troppe, der havde gennemfert vandreftret. Pft et gi-vet signal 3kulle disae mand lobe ned pft scenen og hentestavlon. Det var et festlig syn, at se alle disso spejderestyrte ned for at kaste sig over stsvlerne.

gen-\r
< M > ■

pa v.andreftretL .‘A/ w. 3on.
& Det sidste vi ser pft denne vaeg er

tavlen over folk der har erhvervet
riddersnore. Den er ikkc fort
holt ajour, men det bliver den
sikkert snart. Denne tavle inde-
holder i ojeblikket lo nevne.
Tavlen er ligeledes lavotsom
on opgave til husflidsmaer-
ket.

•I f

VHorcens. %e
N®ste gang vLl vi se pS

cn af de andre vsgge
for at se om der er
lige sa meget at for¬
tune.

Til venstre for stcvlen hsnger der en vimpol med en km.-sten pft. Pft stenen stftr 5o.
ledes fra korpslejren i960.

Denne vimpel stammer lige-
Bet var jo jubilrumsar, 1 ji.

(fortsettes naste side)
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Det skal blive dejligt at begynde at have noget of
flokmodet uder.ders - sidan er det vist bedst for
rasdce ulve - de kan lide at fserdes
i naturen - og raske ulve skal lac-
re at bruge deres esjne i naturen.
Prtsv at laegge mserke til, hvorledes
spirer og knoppor bliver storre og
sterro for hver dag der gir, og laeg
irairke til, hvor fuglene frydor sig
over at det bliver lettere for dom
at finde fade.
Vi skal pi en tur i skoven en S0n-
dag fcrmiddag hor i april mined -
og si skal vi rigitg gi pi opdegel-
sc og have dot dejligt.
Vi skal ogsi i deane rained hpre om Set. GeorgJ ! J

I\ \ ' CG D I V I S I ON
KQRPSLEJREH 197c
I 197o bliver der korpslejr igen. Det er nu bestemt,
hvor det skal vsre. Valget faldt denne gang pi Hol-
sterbroegnen. Korpsct har nedsat et udvalg, der ar-

(Ferermeddelelser)bejder med lejren.

GRUPPEAS31STENT/\& Ai I mange grupper har man i leen-
gere tid haft en gruppeassi-
stent til hjelp for gruppele-
deren. Hovedbcstyrelsen har
nu vedtaget at gruppeasoisten-
ten skal have en distinktion,
der skal vaere gr0n-r0d.

(Ferermeddelelser)

i-.O J/7c
ifr]

NY FORMAND FOR HB

Jbrgen Bay-Kristensen, Kolding
er ved hovedbestyrelsesmadet
d.18 februar valgt til for-
mand for HB.

Jog hiber, et I laeste sidste numraer af Egebladet og
si, at vi snart skal pi sommerlejr - hvis I skal til
at spare saminen, si er det belib, I nogcnlunde skal
regne raed at ni 60 kr. (Ferermedd elelser)

TAKDDYSTKH
NB: Husk intet flokmade den 23/4.
PROGRAM
Tirsdag d.2

Tirsdag d.9 : :kl,15.3o-17.oo. Plokraade i Hytten.
Tirsdag d.16 :kl.l5.3o-17.oo. Flokmsde i Hytten.

rPloktur. V-i mszdes kl.9 ved viadukten pi
Mprdrupvej og er hjemrae kl. ca.12.

Tirsdag d.3o :kl,15.3o-17.oo. Flokmsjde i Hytten.
Bandefÿrero og assistenter meder hos Baloo, Birkevcen-
get 6, den 8/4 kl. 15.3o.

Tanddysten er en duelighedstegnskonkurrence mellem
troppene i Hjortedivisionen. Den afvikles i ir for
9 gang i forbindclse med Set.Georgsdag . Det er alt-
si tid til at tago sig saminen, hvis man overvejer at
tags duolighedstegn. Bedste trop fir cn hvalrostand
som opbevares et ir. Egefolket har haft tanden to
gauge.
Program for qruppen

Grupperidstride
SctXeorgsdag. Kl. 6.00 ved kirken.

- kaffebord hos GL bagefter.
Gruppeledermbder hos ??

<.
:kl.15.3o-17.oo. Plokmade i Hytten.

Sÿndag d.21

16/4 hos Dela kl. 20.00.
23/4

3/5 Kl. 20.00.
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F0R.1LDHENILPET

Fredag <3. S3 holdt grup.cn et velbesogt forÿldremsde i
Hytten. Eranet for medet var: Ung i dog, Sfter et lys-
billedoping fik hver bord udloveret nogle sporgsmal
til diskussion. Ved hvert af bordene var der en rover
rjor. representant for de ungo, Det er rjo altid rart at
have cn fagmand med i en diskussion. Dot blev en me-
get livlig diskussion og ved den efterfslgende plenar-
forannling var det tit svar't at n£ til nogen enighed,
bet blev ct godt og livligt mode ikko mindst takket v&re
noglo v-cloplogte mÿd edaltagerc.
De.r var ialt ca,40 deitagcre i mÿdet,

k

HBUSTRO-IG

Den 23 april kaldes bland t spejdere Set,Georgsdag,F&
denne dag samlrs spejdere ever hele jerden for at be-
kmfte dcr.es npojd cr"1 atte. Samtidig bruger man Set.
Georgsdag sore, mpnstringsd ag, Her i gruppen modes trop-
pen og klanen i ilrkon kl 6.00 cm morgenen.

AnRK'KSKMSi’E FOR ESPERGfiRDE GRUPFE

Grucpe 1 ea e r: Helge Brog&rd , Send ermarken 49, Esp,
tlf, 23 31 69

Strandflokken: Arne Sperre, Birkevmnget S, Esp.
tlf, 23 25: 62

Egeflokken: Birgit larcen, Dioperupvcj 32, Esp.
tlf. 23 13 9o

Egefolket: Sianen Larsen, Blomstermarkcn 3o, Esp.'
tlf. 23 12 53

Egeklanen: Ejvind Konradsen, Tikebvej Q, Esp.
tlf. 23 12 45




