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Hj oiÿtedivisionen bliver i Sr 5o Sr. For at markere
dette afholdtes der i St.Beaedagsf orien en stor jubilaeumalejr ved Egedam. PS lejren afvikledes der
ulvedivisionsturnering sanat Uotemfejde, AngSende ul~
vGturneringen henvises der til referatet andetsteds
i bladet.
Egefolket deltog for forste gang i 13 &r ikke i Totetnfejdcn. Grunden i1 troppens manglende deltagelse
var tidspunktet. Man mente i troppen, at det var bedre med en troplejri!
Dog skal vi ikke snyda Egebladets laser for resul ta¬
blet af turneringen. Totemfejden best&r jo af to klesser, en A-r®kke for de sserlige skrappe patruljer og
en Hj-r*kke for de skrappe.
A-ra;kken gav folgende resultat:
Steng&rd en
1. Ceparden
1125 points
1122
Horsholm
2. Hagene
Horsholm
3. 0mene
lol9
Halsnaes
969
4. Glenteme
Horsholm
937
5. Falkene

/v

Cette bliver det sidste blad for
immaar af $gebladet vil udkomme omkring d, 12
august, Det bliver fortrinsvis
et programblad , men det er vigtigt
at alle 'fdelinger indlevsrer stof
x god tid, dvs , omkring d. 5 august.
Datte blad bliver ikke alene det
sidste far sommerf erien, det bliver
ogsfi det sidste jeg redigerer,
Efter somnierf arien vil Bjorn Rasmus¬
sen vEiire redaktar af bladet. P.,a
vil nok selv presenters sig i nseste
nummer af bladet.

sorr.meferien. Waste

I

Den vindende patrulje harer ikke hj emme i divisionen*
men deltog som gsstepatrulje. Totemstaven gik derfor
til nr. 2 Hagene.
B-r*kken resultat:
818 points
1. Birkebeinerne Pr, sund
Bloustrad
2 Ravnene
733

Jeg vil til slut anske alle ulve
og spejdere en god sommerlejr og
en god sommerferie.

.

3. Salvm&gerne
4. Snepperne

EGEE1ADETS

REDAKTION

Ansvarshavende redaktar: Jfens Larsen.
Medarbejdere : Anders Egede Larsen, Anders Pinsen &
Niels Bgarne Sorensen.
Program og stof til augustnummeret af bladet afleveres
senest d. 5 august til Bjorn Rasmussen, Hvedemarken 4,
Espergmrde

,

Tryk: Carl Chr. Nielsen, Humlebsek

Oplag; 125'

r

718
67o

Tr*opkonkurrencen gav fal-

-l

i

Hundested
Hundested

eÿK
®*1

y

■

f

m

gende resultat:

k
>

a

1. Horsholm
2. Hillerad
3. Pr.sund
4. Halsnses

©oOOoo.

lo26points

586
557
485

J

( fortsat fra forrige 3tdo))
klare dennc forholdsvis enkeltc opgave, der er p&l.-'g'i dera. Hvis vi skulls ansstte en gartner
til at
p.ts3e haven, mltte vi forhcje kontigontct
til det tidobbel'js, og dot or der vi.<:t ingen, der er smrligt interesseuet i velJ
Til slut skal lyde: god Bommsrf erie, vi ses ved

-

nfiin

Gcsten,

I den m&nad der er g&et, er der sket store ting i trop¬
pen. Du bar sikkert ikke market s£ meget til det endnu,
men det vil ganske givet komme i det nye spejderar. Jeg
kan nemlig fortaelle lidt om, hvad vort f remtidsudvalg
fandt ud af, For det ferste skal troppen deles i to groy¬
ne. Nemlig on almindelig spejdertrop og en "seniorspej
dertrop" for de over 14 Srige, Disse to grcne skal ar-

-

bejde hver for

Lango/ J 1

TOHARSLOBET

\jidst I aprii caned blov FORXRSL03ET
68 afviklet.
Sclv om det eftorhSnden er lidt lang tid siden, skal
vi her nsvne resultatet.

>

sig.

I programmet for det komznende ar vil vi forssge at tage forskellige ting op, som ikke direkte krsves i vore
prover. Hvad det bliver ved vi endnu ikke, det af-haengor bl.a. af dig. Men jeg kan garantcre for, at det bli¬
ver spaendende. Desuden vil vi preve , om vi kan fli mulighed for at dyrke en eller anden form for sport, (for
dem. der kunne have lyst til det). Vi har ogsfi taenkt os
at lave en eller anden form for &bent hus i Hytten for
hele troppen. Hvordan det skal gribes an ved vi endnu
heller ikke. Som du kan se, er <fer mange ting, vi endnh
ikke ved, sa hvis du har nogle gode ideer. sS er du velVnmmfln til at komme med dem. Vi kan jc enakkes ved p£
sommerlej ren. En ting ved vi dog: spe jderarbejdet skal
gores mere spsndende end det er nu.
S& er tiden ellers inde til at ge»re
lejrudrustningen klar. Om kort tid
P)
o V
skal vi p£ somnierle j r. Jag glider
mig all e rede.
'4
Til slut et lille hjertesuk. wan siger: mens grsesset gror, dor horsemor,
Jeg ved ikke om horsemor der, men jeg
ved, at gr®sset gror nede ved hytten
Det kniber lidt for vore turhavende
»1
patruljor at holde det hurtigt vokser.de grass i ave, Det er lidt bes kommende at patruljerne ikke kan
!/'
}

..
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66

1. Hogen

DDS Esp. 400 points
2, Gl3nterne Egefolkot 369
DDS HUM
3. Gjjgen
345
4. FI. Fils st. KFUM-sp. 321

5. Svanen DDF Hum
6. Scattemc Egefolket

7. Vunkene

Egefolket

311

-

3o7
3o6

Falkene deltog ikke, eller rettere Munkene var en s am
menslutning af munke og falke.

-

C-lecte sager:

Pfi FORARSL0BET blev der glomt et par ting.
Pa orienteringspostsn blev glemt et

i

4

kompas, silva type

3

PS startstsdet i lagkagen la en
slirekniv

og endelig blev der fundet en
orange fingerrlng

Hvis du har tabt er of di3se ting p£ FORARSL0BET kan
du henvendc dig HI: Mari .-ire Larsen, Bakkegÿrdsvoj 19 B,
Espergasrde.

Samarbej de ????

SOMMERLEJR

FORARSL0BET

blive-r Jo lavet af et udvalg, hvori der
er reprmsen tanter fra alle korpsene. I dr deltog der
bl#a. to fra DDF i Htunlebaek* De. er til daglig medlemmer
af en seniorpatrulj e#
Porleden fik jeg ftflgende brev fra dem:

Nu er der ikke ret lang tid til Bommerlej ren.

er jo
belt nojagtigt d. 28 juni at lejren begynder- Vi skal
derfor her naevne forskellige ting angaende lejren.

LEDERE
I sidste nr. af blv.det kunne vi meddele at Lango skulle vsre lejrleder. Andre medleimuer at staben bliver
NIBS, Vilhelm Sc Keld Knattrup.

'* K#re Jens og pvrige medleminerJ

Hvad med samarbe Jda??

DELTA GERE
Foruden Egefolket vil UnmlebEck trop deltage i lejren.
Der deltagcr en patrulje fra ffmrfl ebaek.

I

T

UDRPSTNING
Det er tid at kigge sin lejrudrustning efter. Isasr vil
jeg anbefale at man medbringer en god so] id rygssek* Hvis
man ikke selv har en sadan, kan man prpve at l£ne sig
f rem. Pa he J ken skal man jo g& 25 km. med sin udrustningf s& det er vigtigt at rygsaekken kan holds*

i

de fire poeter der dette har sat
er pjuske og tumpe og fido og klat,MI

Ja, s£ mange var

LEJRBl LSTfiFFER

ardeno. Detto brev er isaer rettet
til klanens mcdlemmar.
Som 3 var kan vi kun give et henholdende JaJ Vi kan
ikke nS noget for sotnmerf erien, man til efterfiret
der absolut vÿre basis for et elier andet# f.eks# med
i en oiler andon form
failles rudder hveranden maned
for fellies sonior-roverkreds. Men forlobig s iger vi
tak for brevet og prÿver at *age samarbejde med p5

Alls mand skull e gerne have et lej rbSlstEeppe til lejren.
Vejlcdning findes i forrige nr* af blade t. Det bliver
festligt nor alle mand koicmer med lejrbfilstaepper.

S QMlERL KJ RDUEL G IHffD 5TE GN
I lighed med tidligere kr skal vi have et sommerlejrduelighedstegn- Dette kan erhverves ved
at gennemf sare en raekke nsrmere angivne
opgaver, Disse ting klares i pauseme
i det esvrige program.
■v,

KOKKERDERKER
Der vil vctire mulighed for at afl®gge
kokkema;rker p& lejren. Man skal blot
tilmelde sig til 'PL inden d. 25 juni,
og sa skal man selvfglgelig kunne la¬
ve mad#

Vi sidder her fire quinder
mud sfi mange muntre minder
udvalgsmoder og deslige
..en hvad var dot vi ville sige?
Jo - af samarbejde vi intet haver
sSt hvad om vi en smule laver?
da vi Jo endnu intet ved,
find ud af noget og giv besked.1

*
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programme t til efteraret.

SOMMER

Jf&r dette blad ud kommer er ulvene nsesten allerede afsted pa deres sommerlejr* De starter jo d.l juni, sk
somme ran er ikke blovet ret g amine 1 fjar* de drager afsted. Spejderne venter Jo til sommerferine, men det
bliver ogsd lige sa snart skolcn er fssrdig at de drager pS lejr* Vi brisker alle ulve og spejdere en god
sommerlejr og en god sommerf erie og p£ geneyn i august
til sfterdrets moder*

/ —f
/

"l

PATLRU. LJERNE
Munkene

i’F.OPPEH
Mandag d. 10

Anders Egede Larsen, Bakkegdrdsve;] 19 B, Esp,
Jlf. 23 27 7o
Tcrodag d. 6 :k!.19.oo. PM i hytten.
Torsdng d.2o :kl.19.oo. PM i hytten.
pi?:

:Tropm0de kl, 19.00 ved Den gamle Eg.
VI skal aflsgge forstmaerket, Hvis man
vil gare sig Mb om at tage market m&
man raedbringe en s&mling af pressed e
blade fra 15 forskellige skovtraser,

Fradag d.28 til f redag d.5 juli: Sommerlejr ved Geaton.
Afrejse fra Espergmrde d.28 kl.ca.9.00.
ifearmere beaked vijl tilgS deltageme.

Mandag d. 19 august: Tropmade kl. 19.00 i Kytten,
starter det nye spejderSr.

j

vi

1
\

.

P ADDERNE
Eredag d.14

Falkene
PF: Erik Knud sen, Gl.StrandveJ 209, Esp.
Waermeste tlf. 23 2o o2
Lprdag,d.1 Stjndag d.2 og Mandag d.3. Jeg h&ber vi
kan f& en pinselejr: Vi tales ved senere
:kl.19.oo-21.oo. PM i hytten.
Mandag d.17
Alle mand far lavet deres eget lej rb£lstappe inden
soancrlej ren-

:Padderaiade kl. 19.00 i Hytten.

EK.

Spat terae

Turbavcnde patrulje: GLENTERNE

PP: Per Brog&rd, Send e rm&rk en 49, Esp.

Tlf. 23 31 69

Predag d-7
Predag d.21

TANDDYSTEN
Tanddysten er jo Hjortedivisionens Srlige tilbagevendende
duelighedstegnskonkurrence. Pd divisionens Bededagslejr
blev resultatet af denne dyst bekendtgjort.
:t
Re suit at et blev:
1. Hillerod
4657

2. Hundested
3. Lynge
4. Egefolket

4650
3569

r

:kll9.'00-21. oo. PM i Hytten.
:kl.19.00-21.00.PH d. Hytten.
Tavse Spatte,

Glentorne

PP: Bent Koed Pedersen, Klovormarken 46, Esp.
Tlf, 23 28 34
Tirsdag d.18 :PM ved Den gamle Eg. fra 19.oo-21.oo.
garale Eg. fra 19.oo-21.oo.
Tirsdag d-25 :PM ved

3525
666666666666)99999999999

Program:

Predag d. 21

PROGRAM FOR JUKI
• Klanmcide i Hytten kl.15.50.
Vi starter mad punktet: Afgnidning af
sten. Hvad det er kan du f£ at se,
n&r du kommer.

Lardag d.l

-

Onsdag d,5- SOMMERLEJR

One dag d.12

:Intet made
:kl.18.45-2o.15* Plokmede i Hytten.
:kl.18.45-20.15. Vi skal p£ lab i
Egebsksvang. Mssdested: Hytten.

Onsdag d.19

Som biemne har vi militaeret. Eels lidt
oplysninger om hvad, der findes i l&ndet,
dels en diskussion af dets berettigelse

MAKES

Onsdag d.26

.

Og sk holder vi sommerf erie til
onsdag d.14 august, hvor vi mades

t

.....

0PTA5EISE5WEEK-ENDEK
vi havde planlagt d.15 og 16 i denne mined mi desvaerre udSffittes pi ubstemt tid. Udssttelsen skyldes eksamensDeesning
for et par aspiranter. Vi haber vi kan na den kort efter

i Hytten kl.18.45*.

God forie!

somraer.

KAMOTTJR
Om denne har vi fiet feslgende oplysninger fra EAR Finn Killmose:
Kanotur til Susaen med afgangffra Nsestved. Een 17 - 18 august.
Tilmeldelse inden d.2C juni til DAR (Lad os snakke om, hvor
mange der kommer med d.21. KA) Pris : En kano tester pr. week¬
end 40 kr. Depositum er 20 kr. der skal rndbetales til EAR
efter naermorc besked fra denne. Ear kan vsere 2 i hver ka¬
no + bagage. Dor bliver ovemattet i bivuak, materiale hertil medbringes. Man proyianterer selv. Om aftenen samlet
hyggele jrbil. Musikinstrumenter ina rneget ger. ie medbringes.
I- t
IFuron er en herlig - hvis vejret ellers holder tort
gennem de sk;mne skove ved Herlufsholm. Op ad Aen mod dens
snoninger og strata + smi v and f aid. Der er dyr og blomster ,
fugle og masser af stendysser pi vejen. Slutstedet er
ca. 2o km. fremme ved Hollcse molle. Som udflugt kan man
tago viderO til Bavelse aa. DET ER EH TUR FOR ALEE ROVERE DELTAG - tilmelding 2 og 2 cllcr klanvis.

-

Finn

DAR
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lATRULJFLCKALET
I dette nuaaicr vil jeg afslutte sc rien cm pafcruljelokalet. Donne gar: g cr det'vaeggen nod a at der :n der b shand¬
ies. P5 dcnne vaeg har Fal’rsne f Set en pi ad s , da der ikke
e± pi
a blandt de andrs oatrulj trs vffigfelter. Da Falks no
jo cr en gemmel patrulj e ,
har de on hel del ting til
og
cp,
at hsngo
de har dataller ikke pi ads til dot hele,
og det dor hanger, hanger uiisynoladende tilfuldigt rundt
omkring p£ doves vsegflad c. On disse tings hiotorle, sperg
slier Largo, son jo er gamnel falk.
Over de t one v indue hunger der en rmkke patrulj eskj old e.
Bogle aT den cr lavet til en LF'K. Mske vil nogle studse
over et vsldigt flot skjold, hvorpa der a tSr Hjortene.
Per cr la ingen patrulje i troppen, dor hedder Hjortene.
Nej , det or der ikke, man det har der vsrot, ®en blev
ncdlagt i
i960. Slcjcldet er lavet patrulj ens garni e
patruljef 0i*er Thorvald Antvorskov, som cgsa har lavet
Spfflttornes akjold. PS disse skjolde ses patruljons toten.
Ved t'alkcnes vxg hunger der st rkrin. Det er Paddeskrinet,
for?vr gt ogcS 1 avet af Thorvald. Hvsd dette skrin inde¬
holder far- du ikke at vide da dot er top-hemmeligt.
Oppe under loftet hunger der tre garni e standore.
Ben ferste er Hj or tones. De to and re er gam] e 0raes tende¬
rs , 0mene blev r.edl' ',t i 1366. -ÿen ene af disse stand ere
or kop i
it dirkc te otter God f red Mortensens: PatruljeBet er jc ikke meningen med stand ere.
aarpi'sg.
I lokalet er der -Torres ten en stand er til. Ben hanger ik¬
ke under loftet, for det er ikke en nedlagt, patruljes.
Det er nemlig Pad! ernes.
Forres en; igebiadet har tidJ igere skrevet at bl.a. riddersnortavlen blev fort a jour og patrulj ernes vaegge fikset
op,
Sf
Bet syr.es jeg ikke do er bleve • t og I vil da ikke have at
Egebladet lyvcr, vel.
Ja, her slutter gennemgangen af lokalet, Som du kan se
er der mange spoendende ting, hvis du bare fSr fat i
den rigtige ti_ at fortalle om dem.
•

’

«
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Kfflre ulve!
Ja, sS har vi oplevet en sommerlejr. I kunne forhSskal
bentlig li det. Vi har endnu 2 flokmeder inden vi
hvor vi
holde sommerf erie. Det skal veere to hyggemoder, , og
HAVN30-lej ren
rigtig skal mindes de glade dage i
lave i vores somskal
vi
hvad
hvor vi skal snakke on,

merferie.
dejlige hytte p&
Vi modes sS til ssdvanlig tid ved vores
mS vi jo,
"'CLtavej tirsdag d.ll og tirsdag d.18 - og s&
snobrad.
lysebrune
laekre,
rigtig
lavet os nogle
se at

se, hvor fint I
Baloo og jeg blev meget glade over at
p& Egedam i Hilklarede jer pS divisionsulveturneringen
glad sirdl, selv om
lerad - og at I tog det hele med et
det osregnedeUlve - I er nogle ksmegutter.
WUF
WUF
WUF

Baloo

Bagheera

Akela

Program

Tirsdag
Tirsdag

d.ll
d.18

:kl. 15. 3o-17.oo. Flokmede i Hytten.
:kl. 15. 3o-17.oo. Flokmode i Hytten.

-

til vi ses igoni
Hytten pfi Ritavej
Tirsdag d.2o august kl.15.3o ved
pd sommerferie allesammen
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ULVETURNERINGEM 1968
Divisionen3 5oars jubilmumsle jr , og &rets store begivendet var ulvene i Nordhed, divisionens ulvetumering
maj
havde at se frem til.
sjalland fredag morgen, den lo
Ulvene i Espergsrde mesdte op kl.ll,3° pa Espergaerde sta¬
tion, hvor nogle flinke foraeldre var madt op med dores
biler, for at kerne os til Egedam i Hillerad, Torsdag
aften d. 9 maj havde divisionens spejdere etableret lejr
p.& Egedam, s& der var* nok at se pit for alls de nysgerrige ulveunger.
kli l3foo skulle ulveungerne fra de 15 fremmadte flokke
starte pS isbet, sora i Sr var lagt an p& en rejse rundt
til 11 byer i Nordsjaelland.
Jeg vil fortaelle kort om hvad ulvene kom ud for i disse
11 byer.
I Helsingor besagte de Kronborgs kassematter, hvor de
bl.a. 3& Holger Danske , og til sidst skulle de prove
at findo ud af Kornhorgs orienterlng. Efter denne by
rejste de videre, ud i det skanne Nordsjaelland, hvor de
pludselig kom til en lille landsby, og her havde man Sbenbart mistet kirken, sS ulveungerne blev sat til at byggo en ny. Da det hSrde arbejde var endt, futtede man videre til Hilleresd, hvor man besogte Prederiksborg slot.
Her var malerierne kommet i uorden, sS dcm skulle man
lige orano , indon man kunne komme videre, PS don vi¬
dere faerd medte man pludselig en ulvebande, hvis uni¬
former var kommet helt af lave, sS her var det spaendende at se , hvem der fandt flest fejl.
Man bliver traet af at fare sSdan rundt hele tiden, s§
man blev enige om lige at tage en gang pilekast far man
blev enige om lige at tagren omgang pilekast far man*
tog til Knud Rasmussens mu¬
seum. Her var granlsenderne kommet i en kailtepine,
de kunne ikke fa lafor
:
vet deres hundepisk og snesko, s& ulveungerne mfitte
sf
lige i en fart f& lavet
dem.
Gronland, det or jo noget
(fertssettes naeste
side)

-

jjgijll

«ifP

m

({fortsat frpv forrige side)

med fiskcri, ja, dot er rigtigt, men man fisker ogsS
i Gillelejo, sS vi tog en tur ud at fiske da vi n&ede
s& vidt, men hvad var det dog
noget vi fik fat p&?
Ja, det var ikke godt at vide, for lige midt i det ho¬
le fik vi et brev frr. nationalmusc ot , om at komrae ud
og hjaelpe dem med at underspge ot omrade, hvor man mente , der var ting af vaerdi. Da dot sa begyndto at reg¬
no for en gang skyld, ja, sS bestemte vo os til at
fortsaette, men nationalmuseet ville ikkc slippe os,
•' for nu ville de have os til at sarnie et brev, som
var gaot i stykker. Og hvad stod der sit, jo det var
sSmcnt: Der er et yndigt land. Klokken blev efterhSndcn mange, sS vi blev enige om lige at riste nogle
ppslser for vi tog ud i Grib skov, for at s e p& dyr
men da dot sS begyrdto at regne for "anden" gang i
lobct af dagen blev vi enige cm at slutte.
Nu kom det spccndcnde, nemlig hvom der havde vundet
ulveturneringen 1968.

Nr. 1 blev Humleflokken

med,

6Qo points.

Egcflokken og Strandflokken blev nr. 6 med hvor

66o points.

Baloo, Strandflokken.

/TROPBIBLIOTEKET

r

Hytten har troppen jo et ganske udmsrket bibliotek for Padder.
Der findes do floste af korp33ts
b0ger. Det er rart at kunne finde
de boger man skal bruge , sfi derfor bor mrn ogslt aflevere dem
igen i ret tid til gavn og glade
for alle, ikke mindst tropbibliotekaren
EK.
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’:uR/r,LPRESNAKS

EGEFOLKETS SOMIEKLKJR

Da lejren linger sA langt borte , er der ikke afsat
nogcn 3peciel f oraeldredag p& programmet, De er imidlertid veil crimen pi lejren, hvia De skulle vsre
p£ Koldingegnen. Spejderne er dog p£ hejk fro, mandag morgen til tirsdag eftermiddag, a& der er altsl
ingen hjemme pi dette tidapurkt.
En kort beskrivelse af veien til lejren:
Kar ad hovedvej A 1 fra Kolding mod Esbjerg. Ved
Lunderskov (14 km. fra Kolding); drejes mod
FoiLg vejen mod Grindsted til 5-km.-atenen. 4oo m.
lingers fremrae digger en g&rd ved navn Skovlyst
(p& venatre side af vejen). Umiddelbart bag denne gird (ir.de i skoven) ligger lejrpladsen.

ADRI-SSELISTE FOE ESPEflfflEHPE G5UFFE
Gruppeleder: Helge Broglrd,

Sendermarken, Esp.
Tlf. 23 31 69
Strandf lokken: Arne Spsrre, Birkevanget 8r Esp.
Tlf. 23 25 62
Egef lokken: Birgit Larsen, T-ipperupvej 32, Esp.
Tlf. 23 13 9o
Egefolket: Siaren Larson, Blomstermarken 3o, Esp.
Tlf. 23 12 38
Egeklanen: Ejvind Konradsen, Tikpbvej 8, Esp,
Tlf. 23 12 48

If

