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D. 23 april var mcnstiingsdag, For at ae hvordan det er
oanmenlignet med da andre fir kan vi lave nedenstfiende
tabel:
Egebladet er efterhfinden blevet et
stort blad og det er klart at den
faste med arbejderstab mfi udvides i
takt med bladet, Det er derfor belt
naturligt at vi denne gang kan byde
en ny medarbejder velkommen. Det er
Nibs, som nu gfir over i de faste
medarbejders raekker. I forste om-

gang er han ansat

SOD

Strandflokken
Egefolket

Og sfi glader vi os til naste figeblad.
Der ffir vi nemlig et referat af ulvedivisionstumeringen. Det bliver

18

32

30

30

13
20

6
40

30
5

31
6

23
7

68
27
19
24
10

8

5

8

sfi tale om en kvalitetiv fremgang.

speendende at se om de klarer sig lige

sfi godt som de plejer.

Program og andet otof afleveres senest d . 20 maj til
bladets adresse: Bakkegfirdsvej 19 B, Espergaerde.
Tryk: Carl Chr. Nielsen, Humlcbak.
Oplag: 1?5

67

9
81
89
Espergaerde gr.
72
75
Vi kan af oversigten se at gruppen har haft en fremgang pfi 8, omregnet 1 % blivor det 10.
Fremgangen er javnt fordelt over alle enheder. Hvis
man ser tilbage pfi tullene kan man se at ulvearbejdet
indtager en stadig stsrre del af gruppens medlemstal.
•Eidligere kunne vi neijes med en god stor flok til at
holde liv i troppen. 7iu kraves to flokke for at holde troppen pfi et hadtÿligt antal.
Rovernes antal er javnt stigende, og man kan vel ognedere

Desvsrre kan vi ikke bringe et referat af Forfirslobet. Lobet lip :
sfi sent , at bladet er gfiet i tryk*
ken. Jto starre et blad bliver, jo
lsngere tid tager det at lave, og
sfi meget far mfi redaktionen slutte.

Ana varshav end c redaktor; Jens Larsen.
Mcdarbe jdere: Anders Egede Larsen, Anders Finsen &
Niels Bjame Sorensen.
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skrivemaskin-

REDAKTION
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Egeflokken

dame,

EGEBLADETs

64
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Heldigvis er antal af lcdere ogsfi fulgt med. Vi er.iojeblikket i den heldige situation at vi har alle lederposter besat raed gode folk.
Gruppens medlemstal er de 3idste 5 fir steget ca. 80$
Pet kan godt synes imponerende, men nfir man tinker pfi
byens store vsekst, er det kun
en naturlig tilgang.
Mfilet for gruppen mfi inden
nsste monstring v®re 100 mand ,
og det er isaer spejdernes an¬
?>
cc _
tal som mfi kunne s&ttes op.
Til slut kan vi ligo bemaerke
at Espergarde gruppe aldrig
har varet sfi mange 30m den nu.

s
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BREV

I EgefOlket har do fie ate af de ganle spa;)d ere et le,irb&lotrcppo. Da all© ikke har et sSdant vil vi har bringo e?i an“
visaing p& hvordon flat ken laves.
hej rb&ls tappet fremstillcs af hccBitn i pa L rull ciarven.
(fttunkeirssd. Falketblfi, Spatter:gron , G1 .ntsr:brim.)

-

Lÿngden skel va?re s<S t*ppet ru-r til den tfverste kant af
sirgmperne. Bredden zr den bredde, scs hessian har ved kob.
ikmdt om tappet sk&l der vsre et gr?nt kar.tband. (kan ktfbes ho a '1LJ
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Bgebla.de t er fremstillet af filtCkan ksbes hos IL). SkabeIon til cgebladet kan lanes hos TL. Supreme til lukninÿ >
er lffidersndre, hvori der or bnndet EGEkappe. Dot ken dog anbefales ogsS at have trykldse i . Prisen for hele historian
bliver ca, 20 kr. Hvis du synes de1: er dyrt kon du mÿske
ksbe et billigt af en tidligore spejder.
leg glffider mig sS til at se hele troppen med lej rb&lst*pper pa Bed cd ".gi-lej r n 19
hm

Hvis du har aavnet Ken til tropmsdernc dot sidste hal¬
ve ir, skyIdes det, at hnn har lidt langt. H«i bor
nemlig i ojeblikket i Rem. Lango har ffiet et brev fra
ham, hvor han fortaeller on hvordan dot er at g& i
skole dernede. Vi bringer her et uddrag af Kens brev-.
"Nu vil j eg fortune lidt om skolen, Skolens navn er
**5T.George **s English school1' og
det er et kasmpc gammelt hue den
<n
holdes ij men dcr taenkes p£ at
bygge an ny.
Vores skoleuniform beatfir af en
bordeauxfarvct b laser, lillc gr£
treje, hint slips, gr£ lange og
korte bukaer, hvid skjorte og gra
strenper og den koster penge, Aler.e blasercn koster &0 kr.
\
V± gir i skolo alle dagene undtagen lerdag og sand eg.
-*
-leg korer i bus til skolcn, hvor

V
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vi 3kal vsre kl,9, NSr vi kommer
gsr vi op pa fjerde sal til vores klassev®relse og digger bogerre. S& g£r vi nod i hallen og
har morgensang og her fader vor, Kftr det er faerdigt kan
vi ge op igen og bogynde tinorno,
rJcg gar i Special English Class (5EC) men after paske
ferien vil jeg g£ op i tn rigtig klasse, aora jeg foreLpbig har geometri med. I min klasse har vi en morgen
5srer og en eftcmiddagslsrcr. odd an er det ikke i de
and re klaaser, Dor .-.i: liter do lsrer i do forskellige fag.
On moi'gonen har vi udelukkcnds engelsk, men om aftermiddagpn h?rr vi geegrai’i, biolcgi , historic og ongelsk.
Vi har fidkvarter after liver anden time, men de v&rer
derimod i 20 min,
I min klasse er vi 15 og jeg vil lige skrive hvor dc
kommer fra: 4 ffs Damnnrk, 2 fra Sverÿ.re, 2 fra Israel,
1 fra Holland, 1 fra Norge , 1 fra Kuwait, 1 fra Indoncsi en , 1 fra Italian, 1 fra Jugoslavien og 1 fra Panama.
Alderen fra S til 14 Ar* *

I
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En dag i en sommorlejr kan ikke beskrives fuldt ud.

Den

1?

Ha opleves. Derfor kan det felgendo kun blivc en
antydnlng. Lejrdagen begyncter kl. 7.00. Her i tropperj
starter vi geme mod en rask lille lebetur eller en
\
gang morgongymnastik, Derefter igang med raorgenvask
/
si man kan vasre klar til mor-| A
maden. Nir alt er ryddet til si- v/
de , stiller patruljeme til\
A'-i
<•
njorgeninspektion. DerefteR
■v
stilhed i lejren, inden muf\
"
fS> .
I
\
sarnies
til morgenandagt.
• I \ ft . .
,‘P
langt nir det faste pro¬
Sa
'
h
gram.For hver dag er der
1
si
et serligt program. E&
J :
naeste side kan du ce hvad
det bliver i ar. Dagon
gar med de mange forskellige sysler, natruligvis
ofe£ frokoet og mid dag.
1
N&r dagon svinder hen, og
arbejdet for denne dag er til ends, sarnies man at ter
ved flaget. Dagen cr t'orbi - lejraftenen begynder.
Lmnge varer det ikke, far lejrbfilet er klar.Egcfolket
har 3in 3Eerlige mide at indlede lejrbilet pa, og det
1
er festlig at sc alle mand med troppens lejrbilstmppe.
1
Hvad sker der si ved le,irb&Iet?
Ja, ddt lader sig ikke beskrive. Det skal du opleve. Derfor vel medt pi
sommerlejren.
t
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KLIP HER

0FLYSH13GiK OM lEJRS'J r_
vest for Holding.
STSD: Gotten skov ea. 15 km
Ls.i rprograrn:
fra Espergrrde OM
Ere dag d.28: Lire.: se
morgenen,
able ring og pionordag
L nrdag d.29: Et
og olympiads.
Ssndag a.3o: Kirkegang
og □tart p§ hejk.
Man ag d.l : V/oodcraft
Tsirsdag d.2: Hejk , ?atruljel«?b.
1

Onsdag d.3 : O-leb og
Torsdag d.4: Ovelsesdag
lejrcn b rycl c s
Fredag d.5
■

Larsen,
; lsrer Sorcn
ledejr:

ftj emre j s e •
Blomstermarken 30,

Bopergjirde.
forelebig sat til 80 kr
er
lejren
for
Det skal
Pris: Friscn
kr, ved tilmeldingen*
20
tales
be
Sr vil
Iloraf
lighed med tidligere at
i
der
at
den
bemfBrkos
tilskud, siledes
blive segt koinmunalt nogot mindre (i tilfÿl de¬
pris blivor

faktiske
af at

'tilnelj cl 2-2.:

tilskuddet bovilges).
Senast 15

ma;}i

Spren Larsen*

til
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Tilmeldesblanket
Undertegnct tilmalder hermed
.
til at deltage i troppens somme rlejr ved Gesten skov
fra d. 28/6-5/7.
Sygekasse.
nr

.

klasse.

--

Vodlagt 2o kr.
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PATKULJERIE

MUNRENE
PP: Anders Egede Larsen., Bakkeg.Ardsveo 19 b,Esp.
tlf ; 23 27 7o

Torsdag d-9 til sandeg d. 12' St. Bededugslejr. Lejren finder sted ved Lodsbakke ved Esbendemp. Ankomst til lejrpladsen torsdag
d. 9. kl. 18.00.
Vi er fserdige p& lejrpladsen sendag kl.

.

Torsdag d. 2.
Torsdag d. 25.
Torsdag d. 30.

11.00.

Vi skal prave vor leorfeerdighed inden y
starten pa lejrsÿsonen.
Her medbringes; madpakke til torsdag aften, normal Y/eek-end udrustning (det
kan veere koldt om natten, s& ekstra tai
lean vaunt! ! anbefales)
Patruljeme medbringer normal lejrudrustning samt kort 1; 20.000 over Gribskov.
Prisen for lejren er 15 kr. Tilmelding
og betaling til TL senest d. 5. maj.

1

SP&TTEENE
Per Brogird, Sondermarken
tlf.: 23 31 69

1

Turhavende patrulje for maj : SP&TTERHE.

>

209»

Esp.

: kl.19. 00-21. 00 PM i Hytten.
; kl.19.00-21. 00 PM i Hytten.
Erik.

PP;

.

19.00 i Hytten.

Pat rul jetur. Hsermere besked.
kl. 19.00 m i Hytten.

IbAIXSHE
PP*. Erik Knudsen, Gl. Strandvej
tlf. : nsermeste 23 20 02
Landag d. 20.
Mandag d. 27.

Mandag d. 10. juni: Tropmode. Aflaeggelse af forstmsrket

Landag d. 6. :Paddem0de kl.

19-00 PM i Hytten.
hm.

.

PADDEHUEs

kl.

49»

Esp.

: kl. 19.00-21.00 PM i Hytten.
d. 3.
d. 17. ; kl. 19. 00- 21. 00 PM ved Spsettereden
d. 24. : kl. 19.00-21.00 PM ved Den g.Eg
d. 31. ; kl. 19.00-21.00 PM i Hytten.
at komme i korte gronne bukser.
Tavse Spsette.

Predag
Predag
Predag
Predag

fÿsk

GLEHTEBKE
PP: Eent Pedersen, Klovermarken 46, Esp.
tlf.: 23 28 34
Tirsdag d. 7. : kl.
Tirsdag d. 21. : kl.
Tirsdag d. 28. : kl.

19.00-21.00 PM
19.00-21.00 PM
19.00-21.00 PM

ved Den g.Eg
ved Den g.Eg
ved Den g.Eg

Bent.

Eg ek Ion on

w,mwm
,

4,& S.inaj: V&rhejk. Hojkon

fojcgirj*it. Sverige.

I invitatloner, til turen st&r folgsnde:
Turen starter fra Helsingfjr. Her fra
bliver vl befordrct tilJSeder&sen, hvor
selve hejken starter. lÿrdag vendrer
vi ca. 2 luu fra Ljungbyhecl. HyggelejrbAl
om aftcnen, De overnattep ± bivuak.
Seidag fortsÿttes gennem Sk'drali ddalen
til Odens;) an. He j ken slutjter i REstanga,
herfra bliver vi befordret til Kelsinger.

>

Is
19*30 i

Fredag d.24s Klanmflde kl.
Biemnc: Safari serende

.

I2i

ki

Onsdag d.l. :kl.18. 45-20.15. Plokmode i Hytten.*.,
I fir do si date oplysninger om divilp
/
: sions-ulvetumeringen.
dety
Ona dag d.8. -.Intet flokmode, men vi husker,
f |er sidsto frist for indmeldelse tilV
I
: sommerle;} ren, Indmeldolsesblanket t
og ponge aflevores til Akela, Bir-;
t
, kevd&nget 8.
d,10.:St.
Eodedag, DIVISIONS-HL VETU HN ERIn
dag
Fro
pa EGEBAi: v/ HILLER0D. hvis
er godt, stiller vi i korte
og s& selvfsl-ÿ
Husk streunpeopslag
I gelig reglementeret ulveunifonn.kniÿt
(er vejrot d&rligt, meder vi i

.

-

|; ckers. )

vejretÿ
bukserÿy

jHvia nogle foimldre kan kere for
a i;
f ra iTspergierde kl.11.30! *1
'

at der skull e
V

osÿ-

|

i ; vil vl va/ra takneminelige vi regneg
i
sk med at tags mod toget hjem, men f
I I fir n&rmoro meddelelse om helo /
I arrangement et
Cnsdag d.15- =kl. ]8. 45-20 .15 Vi hygger os i HyttenJ
0 |;dcg d. 22. :kl .18.45-20 .15 Flokmode i Hytton. /
I jVi trainer og aver.
*
Onsdag a. 29- '-kl.18. 45-20.15. Sidsto flokmode in-"?
f
( I den Somme rlej ren.
bordag d.l.-Onsdagd. 6 juni : Sommcrlej r p& Havns0-\
ilejren v/ Sejrobugton. Se lejrpro- }

.

udarbejdos on optagelsesoeremoni inden udgangen
af april. Bet kan hermed meddeles at on s&dan
nu er udarbejdet og klar til at trade i funktxon.
Vi har ogs& fundot en dag, hvom&r op tag el sen
skal finds sted. Bet bliver, hvis ellers al foljuni.
kct kan, d,

15/16

trancLf Lak ke n. S

|

KANOTUR
Ben 17 og 18 august arrangeres der en hanotur p&
SusA p& divisioncbasis. P risen bliver ca. 35 kr.
pr. rover. Bindende tilmelding inden 1. juni. til
BAR, dvs f redag d. 24. til klanmadet for vores
vedkommendo.
OFT/.GELSBS CERELOH I:
anting ot blev dot vedtaget
Ved

v-

I

hyjtten.

eitof f er

V

.
.

.

Igrammet.
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(fortsat fre. forrige sido)
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nye spejdcrar.

m
)l£s

S& er

at v;£rc nser. Andet stedsM bla.de t
at dot nu er tid til at tilmelde dig til
soui/i]erlerj ren, Husk at ffi dig tilmeldt i tide* Ellers
kan du let komme til at betale din rejse selv, da vi
gerne skulle S0ge om frirecjse, nar tilmoldesf risten QT

j

SG ,

udltfbet*

r denne

maned har vi haft et for&rsvejr sora vi sj$ldent har set magen. Det har 3at slg spor i troppen fil¬
ler rettere pa landevejene i Nord sjsell and. Der har V5Jrat nogle medlemmer fra troppen, der i p&sken har sngt
farvel til den blude laenestol, spffindt travootovlemaV
pa og er vanlret af sted. Til lykke med 50-km vandreskjold tfnskesi Finn Andersen, Kim Brog&rd og Michaal
Rasmussen, Ander3 Egede Larsen og Erik Knud sen har
g£et 125 km. i p£sken og ha.r pi denne made erhvervet vandremffirket. Til lykke.
I april maned har 9 mand desuden taget brandvmrnsms'rket, si nu er vi rolige , hvis der skulle udbrydo bi’and
i Espergarde.
Nu glr lejrsffisonen iovrigt ind. Den starter vi traditionen med at fcage pa St. Bededagslej r. I ar skal vi
ligge i lejr ved Lodsbakken ved Esbanderup.
har
troppen ligge t tidligere, men det kan I nok ikke huske da dot var i 1959. Mon ikke vi ogsa i lr, traditionen tro, fir alls Mders lejr? Det afhsnger af dig!
Som du mlsko har bemmrket er patrulj erne blevet lidt
vel stall. Der er olden sidote somraer blevet udmeldt
tropstaben har vi gjort vissc tanker
alt for mange.
om, at vi skal til at lave spejderarbojdet noget om
3lledcs at act bliver endnu mere spsendende end det i
forvejen er, sllcdcs at vi kan blivo endnu flere spejdcre end vi er. PI stabsmsdet d. 19 blev vi enige cm
at nedssobte et f remtidsudvaig, der skal nrbejds 'mod
dicse tanker. Hvis du har nogle ideer om, hvordan
spojderarbejdet Skal varc sa. kan du blot s:ge det til
medlemmerne af dettc uavalg. Medlemmeme er foigende :
Lango, Nibs, Far
Bent Koed samt to af de sidst
oprykkede (hvem disse to sidste er, skal er.dnu ikke
robes). Dette udvalg skulle gerne v£cre klar med planorne efter somrner, salodes at vi kan v*re klar til
at arbs.ido efter disse planer nlr vi begyndor pi det

sonunenGn ved

vil du

Lango/ TL

V

arm

/

Sidste gang fortalte vi om endevmggen. Denne gang vil
vi fortune lidt om de andre.
Den v-eg, hvor dziron sidder , tilhorer patrulj erne
Dog er der over glassct i vsggen en frise. Den er iavet af en af de tre mrespadder, nernlig Ole fteinhold
Ha ns forklaring pa frlscn og symbolik _en i denno
er fplgende:
Med fast greb i troen pi Jesus Kristus (korset) slynger verdensbrodeÿskabskeden sig om ape jderlivets hverdagsh$nd elser. Med start i patrulj ef esrertraeningen (rclandcÿerket) og fortssettelsen mod da . .spej dermsssige
frErdigheder i vort korpa (liljen), aktiviteteme omkring balet, pioneringen, signaleringen og orienteringen
—,f hvorefter rovervejen (ivejen) gennem Gil\7ell-ti«ningen (gilwell-perleme) forcr m en videre ud i livet
.,v»sd vert motto - Vaer derodt - i behold.
Fl samme vasg hunger to store billed er, De er tsget a#
Ole Hcinhold, som ogsa har forstorret dem. Andre af
hans billed er ha-ngor i pejaestuen,
Fatrulj ernes felter pS vsggen er endnu ikke udsmykket
noget videre - der haenger nogle praimier o, lign.
men det vil de sikkert blive i rmr fremtid,
endevaggen hunger et stort skjold med pdskriften:
Espergsrde. Det stammer fra korpslejren ved Trelleborg 19&5. Det hang i divisionens indgangsportal.
Sa vidt denne gang. En anden gfing b chandler vi don
Hid
sidste vmg.

.

-

c

Vi

tfmtm

y

Han kastede sig forpustet ned bag nogle- forpjuskede
fyrretWMr.Mon de var after ham endnuTÿAh, jo , han
der var mange nil. Be kom tramkunne here dem svagt,
pende ing gennem underskoven.
,!Der er hanJJ" rlbte en.
"Qpdaget igett" mumlede han, endnu f orpustet , sprang han
op og lob videre ind i det tatte krat, han rev benene til blods i bromb*rranks me , der var overalt. Men

-

I nyder vel rigtigt, at vi har udendors
Hallo Ulve
ulvetnoder - jeg indremmer ogsl geme, at en ulvs rette element er naturen.
Baloo og jeg var meget glade over, at I var si flinke
til at mode op til turen i skoven d. 21 april - og
vi hlber, at I alle vil gore jeres bedste for at vise
saminenhold og kammeratskab og efterkomme ulveloven:

’

-

ligemeget hvor meget han lob, de kom stadig iwrniere,
Langsomt men sikkert.
Hans sksbne var beseglet, det kunne kun dreje sig om
minutter inden hsn var fortabt.
I en sidste kraf tanstrengelse kravlede han op i en
gammel redgran.
Han sad dod stills; men ak, der gik kun fl sekunder for
hans forfolgere havde oodaget ham, og det tog dem ikke
lang tid at fl ham ned
fra treet; han kunne
ikke gore modstand af
bar udmattelse.
Han blev fort i triumftog tilbage.
der
Alt hlb var ude
var intet at gore,
Han mltte rense grydeme.
'
0 Peters.

V EN

ULV ADLYDER DEN GAMLE ULV + EW ULV GIVER ALDRIG
TABT!!!!
- husk det nu ogsl n£r vi d.en lo maj skal til ulvetumering i Hillerod.
Ben division vi er medlem af, HJORTEDIVISIOREN, kan
fejre 5o~Irs jubilmum i Sr, og i den anledning afholdes der en jubilammslej r i Store Bededagsf erien pa
Egedam i ftillerod. Det er her vores divisionsulvet u me ring skal afholdes - si I kan tro, der blivcr
noget at se pi den dag. Jeres foraeldre ml ogsl geme
komme og kigge pi.
som mulig ml komme
Nu hlber vi, at si mange af
tlirneringen
,
rigtig
vi
kan vise de andre
til
si
med
ulve fra Hjortedivisionen hvad vi duer til.
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Til alle ledeie!
Husk gruppeledennode
fredag d.3 maj, kl.20.
hos Helge, Sondorraarken, 49, Espergsrde.

PLQKKEN

J

Og si skal vi vel allesammen med pi sommerlejr?
Speciel sommerlej rtilmeldelse og program vil tilgl
hver isser.
Hagheera, Baloo Sc Akela.

PROGRAM
Hirsdag d.7

Eradag d.lo

:kl.l5.3o-17.oo. Flokmode i Hytten.
:Bivisionsulveturnering i Hillerod. Haer-

raere om afgangstid og sted. Det koster
2 kr. pr ulv at deltage.
Tirsdag d.21 :kl.15.3o-17. oo
i @ytt en.
Tirsdr.g d.2S : kl.15.3o-17.oo Flokmode i Hytten.
Eordag d.2
ts store cventyr begynder -EOMMER,*IiEJ+

REN'

K

-ÿ

ft s

l
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BCffTteKT.EJEE
ECEFOLKET; IL skriver:f'Som L'e vel allerede har beirarket
afholder Egefolket somme rlejr i Jylland fra
frodag d. 28 juni til f redag d.5 juli*
Vi glaeder oa meget til at sc ogsai Deres S0n
pS somnierlej rbn , og det er vort h£b, og Kin
ske at lejren ma blive udtryk for det £rif
komcie til
glade spejderliv, og at den
at stS for Deres sesn, som et af Hans lyse
■

-

spcjderminder"
levrigt frenviser vi til oplysningorno inde i
bladet. {Husk tilmelding indea 15 majS1
E10Y, K r: N E8 i: C .. 7; l,1J R: Speciel sommc rlejrtilmeld else og
ppogrnm vil tilgS hver isÿr. Kor vil vi lige
minde om tidspunktet : lesrdag d,l juni til
onsd;:.g d.5 juni,
-I;:;. A -n 3 T A 1VA

Mgdeloknle :

EEPI ACCEDE GRUffE

Spe jderhytten, Ritavej 11, Espergserde.

Gruppeledert Helge BrogSrd, Sender mark en 49, Espergasrde
tlf,23

31 69

3t rand flokk en: Arne Sparrc , -'irkevasnget 8, Espergsrde
Sgeflokken: Birgit

tlf.23 23 62
Larsen, TipperupveJ 32', Espergserde
tlf.23: 13 90

Egefolket: Ssaren Larsen, Blorastennarken 30, Espergsrde
tlf.23 12 58
Egeklanen; Ejvind Konrad sen, Tdktfbvej 8, Eapcrgaarde
tlf.23 12 48
GrupperSdsf ormatd : H.C.Dela, Kildetnoscve j 14 a, Espergsrde.

