GURRE DIVISION

KFUM- SPEJDERNE I DANMARK

GRUPPE

ESPERGÆRDE
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LILLE PRAKTISK BEMÆRKNING I

"truppen

<0
/J

abonnerer gennem korpset
på Falck. Hvis I derfor
hvad vi
på en
naturligvis ikke håber
floktur, troptur eller patrulje¬

-

tur kommer ud for et uheld, \
hurtig hjælp er påkrævet, kan I
roligt henvende jer til Falcks Redningskorps.

Desværre

kniber det

‘

' >-jÿrroso

- grundet rejser - meget for

mig at få bladet færdigt til tiden. Et par gange i

Gurre ligger nogenlunde midt i divisionens område
kong Valdemar, Gurre
og er kendt fra historien

vinter har jeg endda slet ikke været med. Anders E.L.
har derfor lovet fremover at tage sig af det. Det
glæder mig, for så ved jeg, at det er i gode hænder.
Held og lykke med det fremover. Jeg håber du må få
nogle gode medarbejdere.

-

slot etc.

!
EGEBLADETS

REDAKTION.

Som I vod er Hjortedivisionen delt for et stykke tid
siden, og de 3 divisioner, som den blev delt i har
fået navne » Den sydligste del af Nordsjælland hedder
stadig Hjortedivisionen, den nordvestlige del hedder
division og det område, hvortil vi hører, som
omfatter den nordøstlige del af Nordsjælland med
grupperne i Esbønderup, Esporgærde ; Gilleleje,
Græsted, Helsingør, Humlebæk og Tikøb , er nu blevet
navngivet. På et divisionsbestyrelsesmøde blev det
vedtaget at kalde divisionen >
GURRE
DIVISION.

- og det var derfor naturligt at bruge

dette navn.
Vi skal altså også have nyt divisionsmærke, men det
V varer nok lid.t før det fremkommer. I mellemtiden
/ÿ må vi gå udon, idet det gamle Hjortedivisionsmærke
ikke skal bæres mere.
Red

.

Ansvarshavende redaktør: Bjørn Rasmussen, Hvedemar¬
ken 4, Espergærde 231244
Medarbejder: Anders Egede Larsen.

Nu vi taler om navne, vil I sikkert også bemærke,

Stof og program til marts nummeret af Egebladet
bedes afleveret til Anders Egede Larsen, Bakke¬
gårdsvej 19 B, 3o6o Espergærde, tlf. 23 27 7o
senest d. 2o. februar.
Tryk: Carl Chr. Nieksen, Humlebæk.
Oplag 125»

at der skor ændringer indenfor vore egne rammer.
Seniortroppen har nemlig overtaget navnet "Egefol¬
ket" og juniortroppen hedder foreløbig spærjdertroppen (eller skal den hedde Egetroppen?)
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Sommeren nærmer si g$ selv om der stadig er sne uden¬
for* Jeg kan i hvert fald mærke, at det er ved at bli¬

rvrv

Onsdag den 5* kl. 18*45

- 2c* 15*

ve sommer, for vi er nu midt i somnerle jr-f orberedel-

.

serae

Årets sommerle j± skal denne gang gå til udlandet,
nærmere betegnet til Sydslesvig. Her skal vi deltagV

A iOnsdag den 12.

i en forsøgslejr sammen ned andre forsøgstroppe.
Stedet er Tydal, som ligger ved floden Trene, næsten
ved Dannevirke* Datoen ligger allerede nu fast. Vi

\
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Flokmøde i Hytten.
Vi går videre med stj¬
erneprøverne ,og de af
jer, der har 1.stjernen
medbringer ler. Vi skal
igang med KUNSTNERmærket.

Intet møde

•

Onsdag den 19. kl. 18.45-2o.15

Vi mødes i Hytten og
hygger os. Selvom det
er i vinterferien, hol¬
der vi møde for de af
jer. der ikke skal
noget andet.

Onsdag den 26.k1

Flokmøde i Hytten.

rejser fra Espergærde ti rsdag d. 1. juli, og vi kom¬

mer hjem igen tirsdag d. 8. juli. Reserver allerede
nu tidspunktet, hvis du vil med på alle tiders som¬
merlejr. Lejren kommer til at koste loo kr., så beg

18.45-20.15.

gynd allerede nu på at spare sammen, så du har pen¬

Stjerneprøver og duelig¬
hedstegn. Husk blyant]

gene. Næste måned skal jeg fortælle lidt mere om,

hvad vi skal lave på sommerlejren.

Lango
o
o& sAv e e

Onsdag den 5, marts kl. 18.45-2o.15. Flokmøde i Hytten.
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-og et stort velkommen til : THA og RIKKI,
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"Træer og vande, vinde og ved 9
junglen skærme dine fjed." ~
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Floknøder tirsdagene d. 4** 11 •
og 25. i hytten på Ritave j fra
kl. I6.00 - 17.3o*
Husk; tirsdag d. 18. intet møde

rr

Tikki

-januar;

lisDÅÉh februars

stort

1/7

U P

Vi i klubrådet er vældig glade for, at der sidste
gang var så mange, der tilbød at hjælpe med rengørin¬
gen« Bliv ved med det l
y

vinterferie.

Rana

Rikki

l
r
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Gråbror.

vil nu købe en masse spil, som I kan mere jer mede
Det er dog ikke sikkert, at der er nok, og det ar hel¬
ler ikke sikkert, at de er der næste gang, så fort♦

sæt

bare

med at tage jeres egne spil med.

På næste klubmøde vil der desuden blive arrengeret
Den gamle Biograf. Såfremt apparat et er i orden, skul¬
le det kunne lade sig gøre.

og tillykke!

HUSK
velkommen i EGEFLOKKEN
CHILL og MYSA
"Et tappert hjerte og en høflig tunge

Der er derfor

spejd erklubmøde.

vil føre jer langt gennem junglen."

af

nok

Kan du

til at møde op til næste
nævne os bare én god grund

grunde

til at blive væk??

bruar?????

Hvad sker der i
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don 11. februar skal vi prøve, om vi kan lave os
solv en sjov maske og noget andet papirklip. Og så

kan vi nok få tid til at hygge os.
Tag 1 kr. med.
Baloo

Bagheera

Næste spejderklubmøde er den. lo. i Hytten. Der er
åbent fra kl. 19.oo til 21.45.

Akela.
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Klubrådet0

-

\

ePt Pol
BONJ

Hvis nogen ligger inde med bon* er
fra depotet - eller køber noget
derinde - bedes disse afleveret
til lederne
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Slut op om vores arrangement

. Det

er

Mandag d. 3

:Tropmøde i Hytten kl.19.oo til 2o.3o.

Vi skal arbejde videre med tovværks¬
mærket og førstehjælpsmærket.

Så sker der atter noget nyt, da vi vil prøve hver
måned at arrangere et orienteringsløb, som DU kan
deltage i for at få øvet dine færdigheder i orien¬

tering.
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:Spejderklub i Hytten. Åben fra kl. 19.oo
til 21.45. Tag spil med.

d

1

:Tropmøde i Hytten kl. 19.oo til kl.
2o.3o. Tilmelding med betaling til
tropweek-end (se denne)«

Mandag d. 24

tiders chance] I
Første orienteringsløbsarrangement finder sted:

i

Søndag den 9. februar 1969
Kl. 9. >o i Grusgraven ved Kongevejen i Nyrup Hegn.

Arrangører:

" 4-

.

Korps".

Henvendelse : Wilhelm Børgejsen, til1. 21 5o 69.
eller
Niels Bjarne Sørensen, tlf. 23 15 o9.
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Lørdag d.l og søndag d. 2. marts: Tropweek-end til
Perlehytten i plejlt.
Hytten ligger ved 11 kilometerstenen
på landevejen Helsingør- Esrum
Afgang fra Hytten kl. 16.3o. Hjemkomst
til Hytten søndag kl. 15.oo.
Medbring følgende: madpakke til lørdag
af ten( vigtigt),lygte og normalt week¬
endudrustning.
Pris for week-enden: 8,oo kr. Tilmelding
og betaling senest d. 24 til Lango.
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Mandag d. lo marts: Spejderklub i Hytten
Åben fra
kl. 19.00 til21.45. Tag også spil med
denne gang.
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Lørdag og søndag d.8.-9. s Tanzaniaweek-end i Slagelse.
Søndag den 16. : Karneval i "Bivuaken".

i

Benævnelsen Egefolket dækker nu over aldersgruppen
af spejdere fra ca. 14- ca . I6år. Denne gruppe har
tidligere været benævnt med: Padderne og Senior spej¬
dertroppen.
Egefolket består nu af følgende spejdere:

_

TL: Jens Seitzberg, Hyrdevej 17, Espergærde.
TA: Niels Bjarne Sørensen, Kofod Ankersvej 41, Esper&jx

[

Karsten Grau
Bo Lerdrup Hansen
Steen Kuhlmann- Kristiansen
Gert Lagmann Larsen
Kim Brogård Nielsen
Lars Petersen
Klaus Blichmann Poulsén
Hans Henrik Poulsen
Michael Bjørn Rasmussen

Fredag den 21. : Fællesmøde i Hytten.
Emne: Dramatik eksempler + debat om
oprettelse af studiekreds.
Lørdag og søndag d. 22-23 : Vinterhej k til Soderåsen.
(Nærmere vil fremkomme).

72Fredag den 28.

9

MARTS MÅNED:

Februar måned :
Kl. 19.00 i Hytten. Bl.a. ildtænding med
ildbor og stål & flint.

Onsdag d. 12. Kl. 19.oo i Hytten. Bl.a. orienteringsløb.

r- 7

Onsdag d. 26. Kl. 19.oo i Hytten.
Lørdag og søndag den 1/3 & 2/3 Week-end lejr.

!

Tirsdag den 4.

: "Fahrenheit 451" i Kosmorama i Hel¬
singør kl. 16.3o.

Fredag den 7.

: Fællesmøde i Humlebæk.
Emner: Filmen + "din hobby"

Program for Egefolket:

Onsdag d. 5.

: Klanmøde i Hytten.
Emner Tanzania 69.
4-UlITv

.

OBS=OBS=OBS=OBS=OBS=OBS=OBS=OBS=OBS=OBS=OBS=OBS=OBSJ
SE UNDER : "TIL ALLE OVER

.

14 ÅR" (side 8)
OBS=OBS=OBS=OBS=OBS=OBS-OBS=OBS=CBS=OBS=OBS=OBS=OBS=OBS!
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Torsdag den 13. : Gruppeledermøde hos Bjørn kl. 2o.oo.
( Evt. hos Helge ).

(Nærmere besked vil fremkomme)
Torsdag den 27

nibs.

: Gruppe rådsmø de hos Helge kl. 2o.oo.
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SOM MES

121

Som De vil se andetsteds i bladet, er det s
småt ved at være hen af den tid, hvor sommerferier
og sommerlejre planlægges og fastsættes. Vi beder
om, at der i den udstrækning, det er muligt, tages
hensyn til tidspunkterne, således at alle drengene
har mulighed for at komme med. Hjælp evt. Deres søn
med opsparing, så det ikke bare bliver ved mulighe¬
den, men at han virkelig også kommer med. Og er

Deres. søn

gammel nok, lad ham da også komme med på

Rolandle jr,
ADRESSELISTE FOR ESPERGÆRDE GRTJPPE.

Modelokales Spejderhytten, Ri tave j 11, Espergærde
Gruppeleders Helge Brogård, Søndermarken 49» Es¬
pergærde, tlf. 23 31 69
Strandflokken: Arne Sparre, Birkevænget 8, Esper¬

gærde, tlf. 23 25 62.
Birgit Larsen, Tipperupvej 32, Esper¬
gærde, tlf. 23 13 91.
Spe jdertroppen:Søren Larsen, Blomstermarken 3°,
Espergærde, tlf. 23 12 58*
Egefolkets (fung) Jens Seitzberg, Hyrdevej 17,
Espergvrde
Egeklanen:
Ejvind Konradsen, Tikøbvej 8, Esper¬
gærde, tlf. 23 12 48.

Egeflokken:

.

