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Kare ulve. Vi synes det kniber en lille sniule
med at mode til tiden og navnlig at veere re-
glementeret paklmdt - og 'n ting til: Hvis I
ikke kan komme, vil vi veere mregtig glade for
at fa meldt afbud -cror I, at I kan finde ud
af det? Son opmuntring liar vi taenkt os at ind-
fore et system med modeknapper. Dersom man
15 p& hinanden folgen&e gange bar modt til
tiden eller meldt lovligt afbud far man ud-
leveret en fin metalknap til at seette pa uni-
formen.
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Kaero ulve i Strandfiokken !

Sa er 12 af jeres kanmerater blevet spejdere,
og vi bar fast n,ye bandeforere- og maske er du
kommet i en ny bande. Den skal du nu vaere med
til at gore til en god bande.- Det er godt at
se sa trofast I moder op til ulvemoderne, naesten
loo% hver gang. Bÿv ved med det! Og skal vi sa
i det nye ulvear "gore vort bedste11 og vaere go-
de kammerater,- det er vi alle enige om, ikke?

stcr ulvebilsen
Saloo Bagheera Akela

):Flokmode i Hytten kl. 18.45 -
2o.l5. Vi arbejdor med stjerne-
prover og kigger pa dueligheds-
tegn.

:Intet mode.

Onsdag d. 2.

Flokmoder tirsdagene l.,8., 22,,og 29 oktober
i Hytten p& Riravej fra kl. 15-3® - 17.oo.
Husk, at der ikke er mode den 15- pa grund
af efterarsferie.
Sondag den 3. november skal vi en tur ud at
se pa cfterarsskoven -ga pa opdagelse og fin¬
de speendende ting.
Vi modes bos Akela, Tibberupvej 32 kl. 9-°o,
og medbringer cykel...sVi er hjemme igen ved
12-tiden.

Onsdag d. 9•

Onsdag d. 16, : Vi modes i Hytten kl. 18.45-
2o.l5, og lserer noget nyt.

:Flokmode i Hyuten kl. 18,4.5-
2o.15*
:Vi leger og lasrer i Hytten
kl. 18.45 - 2o.l5«

Onsdag d. 25»

Onsdag d. 3o.

Siden vi startede efter sommer bar vi faet
flere nye ulve, men vi kunne nu godt tgsnke
os at fa 4 til, for sa bar vi nok til en gul

, bande -og det var vel nok alletiders med fire
flotte bandor-rod-bla-gron og gul.
KAMYA OG WONTOLLA bar forladt Sgeflokken.
I er blevet optaget i Egefolket som spejdere
og folger fra nu af nye spor.
Stort WUF til Jer begge fra

november: Flckmode i Hytten.
Kl. 18.45-2o.45. Vi sen
pa stjerneprover.

6.Onsdag d.

>

Husk hver gang:

Sangbog og blyant.
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PADDERNE (SENIORTROPPSN) r

SPEJDERTRQFPEN
Onsdag d. 2.i Padderadsmode kl. 19.15 i Hytten.

Haletudser moder kl. 19.4-5 !!!
. Vi skal bestermne, hvad vi skal
arbejde med i den kommende tid.

Mandag d. 7: Spejderklub i Hytten. Aben fra
kl. 19.00 til 21.45. Man kom-
raer som man har tid til. Man
ma gerne tage en kammerat med,

1 Mandag d.21: Tropmode kl. 19.oo i Hytten.
Vi skal have tropradsmode,hvor
vi skal bestemme, hvad vi skal
ardejde med i naeste kvartal.

Mandag d. 7.: Spejderklub. Se under spejder-
troppen.

Onsdag d. 2,5.: Paddemode kl. 19.15 i Hytten
Sondag d.27: Set. Georgslob ved Helsingor

sammen med de andre ungdomskorps.
om tid og sted vil frem-

komme.
Onsdag d. 6/11: Faddemode kl. 19.15 i Hytten.

NIBS.

Det kan iovrigt tilfojes, at NIBS,alias Niels
Bjarne Sorensen, har f&et overdraget den dagli-
ge ledelse af Padderne.

Mandag d.28: Tropmode kl. 19.00 i Hytten

Mandag d.4/11: Tropmode kl. 19.00 i Hytten.
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4.: Gruppeledermode kl. 2o.oo
hos Gudrun, Birkevaenget 6.

?redag d.
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\/ \ SPEJDERiCLUB 68/,

SpejderklubJ Siger det dig noget? Det skul-
le gerne sige de, der var med til det sidste
"store" tropmode noget. Der blev nemlig valgt
et klubrad pa fem medlemmer, som skai bestem-
me, hvad der skal laves i klubben. Jeg skal
maske lige fortaelle hvad Spejderklub 68 er
for noget. Det er en klub for spejderne i de
to troppe. Der er vel at mserke ikke modepligt.
Man komner som man har tid og lyst. Man ma
ogs& komi>e i badebukser, hvis man har lyst
til det. Xlubben er forresten ikke kun for
spejdere. Hver spejder ma tage en eller to
gsester med, det vmre sig han-, hun- eller
intetkon. ..len hvad skal der nu forega i klub¬
ben? Jo, der skal ske mange speendende ting.
5*. eks. kan du spille skak, lndo eller bord-
tennis. Hvis du hellere vil Issse i en bog,
kan du ogsa fa ro til det. For at I ikke
skal do af torst, vil der ogsA blive mulighed
for at kobe soda vand til 75 ore stykket,
Der kan nsevnes mange andre ting, men jeg kan
jo ikke fylde hele bladet. Hvis du har andre
gode ideer kan du henvende dig til et medlemaf klabradet. Medlemmer af klubrddet er folgen-de: Bent Koed Pedersen, Erik Knudsen, Anders
Egade Larsen, Soren Dolriis og Kin BrogArd.
Klubradet h&ber der vil komme mange til klub-aftn—ne, og vi vil vel heller ikke savne digmandag den y ??

Faellesarbejde p& tvrrrs af korpsene!

De 17-23 arige apejdere i Espergÿerde og om-
egn er ved.at starte et faellesarbejde, der
forhabentlig kommer til at straekke sig vidc-
re end den arlige forarsturnering.
Den 2o/9 d.A. modtes 23 spejdere, som reprse-
sentercde DDS, DDP Ilumlebsek, KFUK Tikob og Es-
pergserde og KFUM Espergserde i Hytten pa ,RHa¬
vej; P& modet, som var stablet pa benene pa
initiativ af DDP-Humlebsk, skulle vi finde ud
af, om
fremover, dots art og hvordan dette skulle
ledes.
Resultatet faldt positivt ud. Vi er forelo-
big blevet enige om at holde ct mode igen cm
en maned, her vil en naermere fastlaegning af
arbejdsomradet og modohyppigheden finde sted.

NIBS.

>
’ j

der var interesse for et samarbejde

Program:
Fredag d,II,okt. Klanmode,kl.19.3o i Hytten.

Lor./Son, d.26/27 okt. Roveroptagelse.(Eller
evt. Poverfemkamp 2)

> )
Fredag d.l.nov. Klanmodc. Kl.l9.3o i Hytten*

m3nmjnm mnm25ÿ KA.HIBS.
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Uniform

Som din leder sikkert har fortalt dig skalvi have ny uniform. Jeg vii ikke beskriveden her, da nseste nummer af Veebneren bliveret uniformsnummer. Jeg vil lige minde om,atman skifter til vinteruniform efter efter&rs-ferien.
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SÿncCag d • 22 September fejredes cUvisionens
50 ars bestAen, og samtidig opherte divisionen
med at bestA i sin nuvserende skikkelse.
Jubilaeumsdagen startede med en festgudstjene-
ste i Frederiksborg slotskirke, hvor tidligere
divisionschef V.Kolthoff preedikede. Senere pa
dage.n 'rar der reception, pa Hotel Leidersdorf,
hvor der bl.a. blev talt af Hillerods borgme-

'jster TiStokholm.
;Efter raceptionen var der frokost og jubilseums-
fest, hvor en anden tidligere divisionschef
talte, nemlig Knud Geckler.
Efter festen deltes divisionen i tre dele.
Hvis du ser pA kortskitsen kan du se hvilke
Crupper, der er mcd i vores division.
Pa et mode’ for soramerferien var der blevet
valgt divisionsstab i de nye divisioner. I vo-

division blev der valgt folgende stab:
DC: Bjorn Rasmussen,
(Det er hami, dor nor-
malt er red. af Ege-
bladet)

DAR: E.KONRADSen.
( KL i Egeklanen)

DAS: Soren Larsen.
( TL i Egefolket)

DAU: Gert Elkjser Larsen,
Esperggsrde.

Kasser: Sven Jorgen Jo-
hannesen, Helsingor.

Forst et velkommen til de 15 ulve , der
blev overflyttet cil troppen. Jeg hAber, atI befinder <Jer vel hos os "store". I be-
gyndelsen af September deltog 5 mand i di-
striktets orienteringsmesterskab for spej-
dere. De placerede sig som nr. 15, 14 og
16. Det kunne godt tyde pa, at vi mangier
noget rent orienteringsmaessigt. Her bliver
lidt at trrsne.
Sora I vel har bemaerket, er vi nu godt igang
med forsogsarbejdiet. Vi har fAet etableret
de to troppe og arbejdet er godt igang i
disse. I lobet af oktober mAned skulle
gerne igang med et nyt provesystem. Dette
system giver den enkelte spejder mulighed
for at vaelge mellem forskellige ting i de
enkelte praver. Spejdertroppen skal arbejde
med en bronce-, solv- og guldpil. Senior-
troppen med en bronce-, solv- og guldrose.
Desuden bliver der en hel del interesse -mserker ( som. naermest svare til dueligheds-tegn) somman kan tage alt efter interesse,
lyst og tid.

I
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Jeg kan love Jer,
at der bliver en
masse speendende
arbejdsstof i det
kommende spejder-
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Ar. I\AJA Lango/ TL

Hvis du har et godt
navn ti den nye divi¬
sion, skal du bare sige
det til en fra div.-
staben. Han vil modtage
dit forslag med begej-
string.
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rÿ'77? -Sondag d. 28 var der gudst Jen.este i Egebÿksvang
Kirke . Det var vel at meerlce ikke an almindelig
gudst jeneste.Det var en spa jdergudst jeneste. Guds-t jenesten var resultatet af et "spe jdorgudst je-
nesteudvalg"s arbejde, Udvalget blev nedsat,'
da man fra spejder side ikke var tilfrels med
de hidtige spe jdergudst jenester. De var alt for
ho jtsvssvende til at de sma spe.jdere og ulve kun-
ne forsta noget af hvad der foregik.
Ved denne gudst jeneste besteg prasten ikke pree-
dikestolen, som han plejer. Han gik derincd~ne-
dc i selve kirlcen og talte. Sÿv.s. det var ikke
kun ham, der talte, men han santalte med spejder-
ne. Ikke nok med det, Foran koret stod tillige
en flipover med tegninger pa, som praesten. be-
nyttede* Det var altsA virkeiig en gudst jeneste
for spejdere.
Godt initaitiv. Lad os se mere af den slags!

Ja, s& kom jeg til at redigere
endnu ot Egeblad. Den fast© re-
daktor skulle jo f remover vsere
Bjorn, men han er en travl mand , .
der rejser meget, sS da han for-
deden dag ringede og dagde at
han skulle rejse til Madagascar
nseste dag, lovede jeg at lave
dette nununor , * ■

Jeg beklager at bladet kommer
en smule sent , nm det skyldes
altsa den for omtalte rejse.

4

1

per sker mange ting inden for KFUM-spej-
derne og inden for gruppen i denne tid.
Hvis du blader om til side 4 vil du kun-
ne leese om vores nye division. Pa side 6
bliver den eye uniform kort omtalt . Lige-
ledcs er der nogot om spe jderklubben, Du
kan ogsa ljrsc TI/s 5 min. Han skriver
bl.a. om det det nye provesystem.
Roverne er ogsa igang med noget nyt. De
prover at lave nogle fsllesforotagender
sammen med andre ungdomskorps. Det kan du
laese mere om pa roversiden.

rdm

SGEFOLKETS DRAG5"FLY VN ING3"MEST'ERSKABER

Med fare for sit liv (eller j. det mindste -for
sit gode hoved) begav Egebladets medarbe jder
sig ud i dc vilde sumpe bag kirken, for at-
se nsermere pa denne .DRAGENDE sport . Efter utal¬
ii ige forseg Cog lobetore) opgav man imidlettid
at fa "Himmelstrffiber11, spsettede speetter m.f.
i luften. Mogle af icm kom ganske vist op.
Men det i traeorne ! ! ( Ikke Seitoberg?)
Der kan derfor DRAGES tvivl om Langos kompe-
tence com OVERDRAGE.
Dragemostercn blev herefter p& fuld demokra-
tisk vis udpeget vea afstemning.

Jens ,

RE, DAKTIONE G E. B: LAD, E. Hi. S> . ;
Ansvarshavende redaktor: Jens Larsen.

Medarbe jdore : Bjorn Rasmussen, Anders Egede
Larsen og Niels Bjarnc Soren¬
sen.

Program og stof til novembernummeret skal
aflever ,s til Bjorn, Hvodemarken 4, Esp,
Tlf. 23 12 44 senest d. 20 oktober.

TRYK: Carl Chr . Nielson, Kumlebaek.

Dgebladets hjemadDRA GENRE
reporter al
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Pa grund af egc-de udgiftcer,bl.a som folge
af momsen, liar grupper"del: besluttet at
ceatte kontingentet op nisi 5 kr. pr. halvar

fra den 1. oktober i ar. Dot halv&rlige kon-

tiagent vil herefter vsere 55 -kr. for spejdoro,

rovcre og ledere, og 3o kr. for ■ulveunger.

Erode forhajolsen vil vi komne til at mangle

ca. 5 - boo kr. i at loinne dsekke vore udgifter
nseste ar, men dtisse pange regnervi mod at
skaffe gennem forskellige arrangementor(avls-
indsamlingor. lodsedler, tombola m,v, ).

KB

ADH18BE-L-ST.E bCii -SI - -QJtRDE GRUIPE
Madelokale: Spejderhytten, Ritavej 11 Esp.
Gruppeleder: Helge Brogard, Senderdarken 4-9,
Strandflokken: Arne Sparre, Birkevisenget 8., Esp.
Egeflokken: Birgit Larsen, Tibberupvej 32, Esp,
Egcfolket- Soren Larsen, Blomatermarken 30,Bsp.
Egeklanen: Bjvind Konradsen, Tikobve
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