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\L l V0R l<T0RFHR PRE!.'I-IDE'TE SPK i DM-jLJEJDE_?

* \ rh’oyfor layer vi om ?
Nu har vi i goto -.t halvt ar arbejdet efter nys metoder
i aldereklassen li - 17 range vil sikkert sparge -Hvad har man opnlet ? -- Hvad gar det egentligt ud pi ?
F.jryt og fremisst arbejder vi efter en anden
inddeling end man gjordc tidligere. I "garble dage*' var
alio mellea, 12 og IT Ir samlet i en trop, der igen
bestod af et antal patin.iljer med 6-8 dronge i hver.feisse p&tvuljer arbsjdede tneget selvstaendigt, idet de
selv holdt de fleste rwdor "igesom de havde et stort
anavar For akoromi, materiel o. llgn-
Donne arbfijdsfoito virkede meget utilfr&destillende for
do fleste, idet dor idag er stor forskel pa udviklinger
bl&ndt drenge fra 1 ? - 17 Sr, Dette fprte til, at ar-
bejdet enten blev for vanskelig: for dc 12 arige ellcr
for "barnagtigt" for de 17 Irigo. Desuden blev de fleste
patruljor ledet ret diktatorisk r.:.f patmljefsu-eron,
hvilket igen medffisrta, at mange af de lidt Kidre spej-dere blev utilfredse. Resultetet af dstte var, at for
mange foriod spej'derarbejdct i utide.
Det er jo,heller ikke sikkert, at en arbejdsmetode,der
blev skabt for Go Sr si'den. og som dengang' var ud-
msrket, stadig er brugb&ri 1
For at finde nyc vcje i spejderarbejdet har kerpaet
nedsat et frsmtid uudvalg ( D'JV ), som sk&l forsege at
finds nye arbejdsmetoder. Diase ting bliver si provet
i en i'®kke flokke, troppe og grupper rundt om i korpset.
Her i Bspergmrde er vi, som det er de fleste bekendt,And i arbejdet under F-JV. Ferseget omf&tter for dot
farste en anden aidersopdcling end den normals, Vi har
en spojdert.rop for dc 11 til 13 irige og an senior trap
for da 14 til 3.0 trigs. Besnden har vi ct noget andet
prevestoi er.d det normals. Enddig forsager man at give
den enkelte Bpajaer storre med.bester-mnelaesret end
gjordc tidligere* flt dette ekal vi senere komme ind pa,

Fortsmites side b.

Jaf nu blev det altsd mir. tur til at skrivsMfra rsdak-
taren" . Det er naske uforsigtigt af mig at nsvns
jeg er bror til lango og Jens, som jo tidligere har vtc-

ret redaktprer af Egebladct. Den garnie red&ktiar havde
ikke tid til bade at vmre divisionschef og redal L. r, si
han trak sig tillage fra Egeblado deg vil rer sige
tak til Bjorn for den tid hen har vaict rt Jr.-'.rpr, Nu ken
nan da berolige sig med .. at Ial : laid divlsion;.’chr £ . ;

bliver passet pi forsvarlig vis
Som den opmsrkscnme laser siJdzert har beritfirÿFt har i’go-

tladet faet ny forsids. Den or begnat af over-3ÿ -.rover
Ole Reinhold „ Ola bar lave4 Here fore.5 ler , pen dojfi

kommer I nok til at se mere til j,uvu.r:.nae forvidc kou~
vi af trykketskni-ko honsyn til at re pi ialtf&ld

men

ald e-rs -

mer
til aommerft rien.
Forsldresnak vil ikke korrme til at va.re der fast.
vil cpstfi efter bchov. For ar lot .J overskueligheden
er alt lmsestof sat foran i bladet, mens progrÿnrerno
fir deres fasts pladser 1 ..g i bisuet.
Vi beklager, at bladet kom lidt arnt i sldste maned,

Det skyldtes lidt be:;var med at ft bJadct brjk'..
haber ikke det gentager sig.
Til slut vil jeg byde en ny taedorkejd e - velkonnEien(nenj'
lig Kim Broglrd. som i fremtiden v:’l hefte Egeblsdet,

men

Vi

Anders

JREDaKTIONEGEBLABETS

Anavarshavende redaktor: Anders E.psde Larsen.
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kc1" og fcv*g, har hid til v®r'-t hans og hans families
verden, en levaftnn, der i levaform, skikko og sprog
er forskcllig fra de andre 119 stammers.
Han hedder Jacob, for hen og hans familie er kristne,
luthcranert. son de fleste i Danmark, men de er. forst

og fremmest en del af hayafolket i Hayaland, og Euro-
pas mAdc at leve og tanke pS er ikkc- trsngt dybt ind

i hans tilvaerelse. Derfor taenker han ikke sa meget p£
det land, han lever i, og han ved i grundcn ikke ,

hvad der sker deraede i Dar-es-Salaam, hovedsfcaden

ude ved kysten, looo kilometer borte. Da han licit sc-

nere her.ne i skolen pakker op for sin madpakke, er han

glad og tilfreds mod sin tilv®relse. Han morer sig som

andre afrikanske drenge i fritiden, leger, danser og

yum*80

Nedunst&endc stykke er hentet fra arbejdsmatorialet
TANZANIA 69, som er udarbejdet af KFUM-spejdemo i
Danmark, til brug i roverklaner landet o«cr. I Ege-
klanen harman i det forls»bne Sr arbejdst med dette )
studiemateriale, for at man kan sstre sig ind i u-
landsproblemerne. Man har valgt et enkelt land, nem-
lig Tanzania, da dette er et godt eksempel pA et u-
land i fremgang, og da en stor del af Danmarks ulands-

. indsats falder i dette land. Hajdepunktet bliver sel-
v« rejsen til Tanzania til sommer. Rejsen er arran-
geret af korpset. Fra Egeklanen deltager der fern
mand. I de koinmende numre af Egebladet skal vi here
mere om Tanzania og on rovernps forberedelser til
turen.

>

slar pa tromne . Trommen er en vigtig del af til-

vacrelsen . Et haya-ordsprog siger:"Een tromme lyder

vsre mange pa en

Jens*

T RNZFIN IB ikke godt". Derfor skal der heist

gang, og 1 kirren bruges en stor tromme i stedet forDet regner. Vandet vaelter ned i stride stromme over
bananlunden, tremmer p& de store blade, sli man ikke
kan hare andat

rivende bskke mellem staenglerne. ken p£ den pjask-
v&de,plesrede sti styrter en krtflhSret dreng afsted med
et bananblad over hovedet som paraply. Han har travlt r
Han skal skynde sig i skole, for at fA laert noget -
for han er en del af Tanzanias fremtid. liens land er
Gr et frit land, og det er medlem af FN. Men hans land
er et fattigt land, hvor indbyggernes indtsgt ligger
p& omkring 4oo kroner irligt, og hvor sundhedstilstan-
den er s&dan, at kun ca. fire ud af ti bem lever til
de n&r 14-Srs alderen. Alt det ved den lille skoledreng
ikke sfi meget om endnu. - Ja, han ved knapt, hvad Tan-
zia er, I grunden kan vi slet ik;,e bruge ham som ek-sempe for han tilharer Hayastammen oppe i landets
nord vestlige hjarne. Stamcen og dens liv, dens mar-

en kirkeklokke. Hans for*Idre tor i en hytte taekket

med bananblade, sidder pa gulvet og spiser, og hans

aldre bror fik e + spyd formret, da han blev konfir-

mcrct, som tegn pa, at han var blevet voksen. Ken

Jacob vil - enten han vil det ellsr cj - vokse op i

er. moderns stat. Han kan blive fjemsynstekniker, jet-

pilot elier kontorchef i et aiiniaterium - hvis hnn

ikke foretiÿkkci' at blive minearbejdÿr eller kaffe-

eksportcr.

, pisker p£ jorden og samler sig i

S&vidt TANZANIA 69 . Som far nevnt: las more i naste
numner af Egebladet.
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Fremtidens spejderarbejde. For

|---1 / A NPKI3P2JUERTROPPEK
Spejdcrtropper., Eget;upper, er for spcjdcrc ocllen 11
og 13 fir. Den be3tar pi nuvsrende Md.ppunkt rf 17 spcj-
dere lord elt i 3 patruljer. I speÿidertroppen holdes
dcr tropmado for hele trcppen hver isenaag fra kl.19.oo
til kl. ?o.3o.
I opejdertroppen arbejd6r vi red ct prmvestof. der er

incident i pile: bronze-, selv- og gn-dnil6n. Spejdeme
kan selv v»lge 2-3 p’nkter inden for hvort underpunkt
i proven. Som eksempel kan nsvnes under pionering:
obligatorisk krav: Behandle sr.itaAr, hudafskrkbning
vabler med jod, plaster og lille forbir.ding3pakke,
Der cr frit valg mallem 1) rejse en flagstang, der
bestir af minds t 3 dele, eller 2) lave en sa&tekasse-
bil og /0re om kap med andre saebekassebiler.
De.ne valgfrihed er noget nyt, idet man fur skulie
tage alle punkter i f.eks. II-kl. proven. Dette rced-
ftsrte at cn del aldrig fik taget Il-kl. proven, ioet
de aldrig fik laert morse. Ku kan man vselga de punk er,
man har mest lyst til, hvad dcr skulie gore det sjovere
at tage en prove. Desuder artejder vi i o,i eblikket med
to intcressemmrker ( svarcr til det, vi tidligere
kaldte duelighedstegn. ), nemlig Ffzrsbch.jseipsmaerke t
og tovvarksmaerket. Disse maerker er valgt af tropaens
medlemmer, siledcs at halvdeler. arbejder med det enc-
masrke og halvdelen med det andet marke.
Med javne roellemrum noldes der tropsradsmoder, hvor
hele troppen er med til at tage beslutninger om, hvad
der skal laves fremover. Her har allc en stemme ogsfi
ledei-ne. Dot rid ate er noget nyt, idet det tidligere
var ledeme der Gasmen med patruly eforeme testemte,
hvad der skulie laves.
Til slut kan ,iOg n*vne, at speÿdertreppen ledesaf
Lango, der som tropaseiat'en ter har Jens Larsen og Ove

Lutr\ vi \_
i

Program for marts mined:

? Tirsdag den 4. : ’'Fahrenheit 451".i Kosmorama i
Helsingor kl. l6-3c)' 7 )

Fredag den 7. : Fallesmode i tiujaiebaeK.
Emne: Filmen +,Tdin hobby " .

Lordag den 8. &
Sondag den 9. U-lands week-enri i Holts.:

Orienteringeipo: naraere neden
for.

Sÿndag der. 9. :

Fiedag den 14. : Klanmede i Hytten kl. 19.3o.
Emne fastsaettes pi klantinget.

Izrdag den 29 &
Sanaag den 3o Tanaaniaweek-end for deltagere.

2ted: Kober-havn.

Sondag den 3o. : Speydergudstjoneste i Egobmks-
vang Kirko kl. lo.oo.

) \ ORIENTERINGSL0B. Det fer3te falleeorienteringsleb
blev en stor 3ucces. Trods stort

snefald var mange madt. Det kan

staerkt anbefales at komme den 9.
I februar mod tog klanen 6 nye ro~

vere fra seniortroppen. Vilkommen
til de seks.

ion 9. er i Teglstrup Hegn. fclade-
sted: Spojdcrhytterne, G7. Hollcbsfk-
vej, Heloingar kl. 9.oo.

)
Knud.sen. si

30VERE
Denne artikel vil blive fortsat i nsste nurnmer af
Egebladet. Naeste gang bebondlcs seniortroppen, og
senere behandles spejderklubben.

red.
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Program for seniortroppen i marts:

: Tropmfisde i Hytten kl.19.oo.Onsdag den 12.
i marts:Program for spejdertroppen

Onadag den 1$. : Troprpde .1 Hytten kl. 19.oo.

Onsdag den 26. : Trcpniflde i lytten kl. J-9.OO. Lardag den 1. St

Spndag den 2.>V : Tropweek-end til Perlehytten i

Plejlt . Se Egebladet for februar.

: Spejderklub i Hytten, Aben fra

19.oo til kl. 21.45. Tag spil raed.

: Tropcede kl 19.oo i Hytten. Vi

f&r beseg af "fantomet" .

: Spejaergudstjenest1: i Egebmksvang
Kirke kl. Ir.oo.

S0ndag den 3o.

Onsdag den 2/4
Husk endvidere spejaerklubben mandag den lo. kl.

19.oo i Hytten. Tag spil med-

: Tropmode i Hytten kl.19.oo* kl.
Mandag den lo.

Maudag den 17.
Det ser ud til at vort nye m0de- og interesce sy¬

stem er ved at finde sin form; men vissc steder knir-

ker det lidt. Enkeltmands eller gruppeaktiviteteme

korer ikke belt perfekt. Gronden skal nok ses i det,
at man mangier at udvmlge de bedst egnede aktiviteter,
altsfi noget der for &rstiden fortrinvis vil falde in-

dend0rs. Vi har ligeledes diskuterat msuets indled-

ningsforra. og en eventuel omlsgning af denne, for-

slag udbedes J Modeprocenten for de sidste meder var

66,66 altsS seks ud af ni mulige. Tallene taler

for sig selv. Bedre modt i nseste m&ned.

til 2o.3o i: Trcpm0de kl. 19.oo

Hytten. Vi skal vaelge patruljefore-

re.

: Gudstjeneste kl. lo.oo i Egebsksvang

Kirke.

Mandag den 24.

Ssndag den 3o.
9» )

: Tropmede kl. 19»oo til 2o.3o i

Hytten.
Mandag den 31.

Jens Seitzborg. 1 1 1 1 1 1 I i i 1 1

1 1 1 1 1 1 < 1 1 i i 1 1 i i
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\S! 'Program for marts m&ned:

Onsdag den 5. Plokmade 1 Hytten kl. 10.45
Vi arbe.jder race! kÿrtof"eltryk eg
det.

: 2O.15.
en- Jr., ka?re ulve, ;& har vi cagt farvel til Akels,

nd srtg« andre jagtmarker, Lien vi i koblet, tier or til¬

erom

bags, rod rigtig strange os an og vice', at vi er dyg-

Husk at vi hoi-
Onsdag den 12.

Sendag den 16.
: Inlet inpde.

Vi skal p& tur. Va liiedds p£ Mordrup
trinbrffldt k? 9 . Tag soiidt fodtnj
pd, lij ereme igen kl,

: Plokffijfdt; i Hytten kl. 18.45 - 20.15,
Stj ■ rnep J over- og duelighedstegn.Husk
blyant.

: Flokmods i Hytten kl. 18.i5-2c,15.
Vi lr:rer og leger og tar det rart,

Spejdergudstjeneste i Egcbreksvang
kirke kl. io.oc Vi -nodes udenfor
kirken lo Jiinutter far. Tt-g jeres
mor og far reed.

>> tige ulve, som Akcla kan v?:re etolt af

eer mader fra kl, 15« 3o til 17-00.

0L; skal vi sS ikke onske Akcla god og give hende

et stort WUF for den tid hun har ledot koblet I

:

ca. L2.Jc.
Onsdag den 19.

Baloo.

Onsdag dcr. 26.

Program for marts maned;
Sondag den 3o. :

Plokmode i Hytten kl, 15-3o tilTirsaag den 4.

17.00. Vi forbereder tur til manen.

: Vi modes ved viadukten ved Ege-
fc«ksvant;skov kl. 9.co , hvor vi

tur til rlnen. Husk

Snndag den 9.

ULVELEJH 1909
Se her alle ulve i beg;-;e flcirke

I har sikkert lagt msrkc til, at der ikke bliver
tidligt morkt mere om dagen, og selvcm vi stadig harsne og frost, varsr dot ikke lengo. for dot er forSl¬
og sommer, og det varer heller ikkj, for vi skal p&
er. rigtig ulvelcjr.

I Sr skal vi til trVeaterpris 1 Tisvildele;;e"
i tiden fra 3o/4-4/5. I Ian tre, dot er et dejligt sted,
Eegynd allerede nu at spare sammen. Endnu kan vi ikke
sige don ondeligo pris, men den fir i snart.

Merc om lejren i neste Egeblad.

starter vores
pÿpir og blyant -w ))

Vi skalFickraode i Hytten kl.15.3o,
rigtig arbcjdo med otjemeprover og
duelighc dst

Tirsdag den 18. :

Flokmode i Hytten kl. k5.3o Vi skal
holde et rigtigt junglcmode,

londag den 3o. : Spejdergudstjenesto i Egebaskovang
lo.oo . Hod lo minutter

Tirsdag den 2?

Kirke kl.

for.
ikSHlDE 10 OM ULVESOKIJERLEJR
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VORE NYE ARBiiJDSFOPMRP
Gennom Egcbladet (se s3de 3) og forhÿbenlig ogsft gen-
n&m drengene bar forsldrene sikkert erfaret, at gruppen
fortiden forstager sig med nye former for spejderarbejdo.
Bet gamle haederkronede patrulje3ystern, som .nu bar ever
DO fir p& bagen, er - i avert fald for cn tid- lagt p£
hylden, og i stedet przver vi pa at finds ud af, hva.ÿ
der ismr har drengenes interesse.
Om de nye arbejdsformor vil divisionschef Ecndt Iver¬
son fra Valby, dor er medlem af korpsets "Fremtids-
udvalg", fortslle ved et foraeldromesde

FREDAG DEW 21. MARTS KL. 20 I HYTTEW PA RITAVEJ 11.
Ved den lcjlighed vil vi' ogsa meget gerne bore for-
aeldrenes mening om vere . _ arbejdsinetoder, og vi be-
der Bern dorfor reservere aftenen.
Vi skal Hankie aften have valgt to foraeldrerepresen -
tanter til vort grupperad.
Vel modt til on hyggelig, aften, bvor der ogsa vil
bllve lejlighod tii en sludder med Dcres drengs loder
over en kop kaffe. _ __
Til ledeme:
Gruppcledermtfde torsdag den 13/3 kl.19.3o hos

ADRE53EL1STE FOR ESPER&ERDE GRUPPS

Kodelokaler: Spejderhytten, Ritavej 11, Espergmrde.

Gruppeleder: Helge Brogard, Sondermarken 49,_.sp.
tlf. 23 31 69

Strandflokken: Arne Sparre, Birkevangst G, Esp.
tlf.23 25 62

Egeflokken: (fang) Gudrun Nielsen, Birkevsnget 6,Esp.
tlf. 23 26 37

Egctroppcn: Soren Larson, Blomstermarken 3o, Esp.
tlf. 23 12 56

Egefolkot; Jens Geitzberg, Hyrdevej 17, Esp.
tlf. 23-13 43

Egeklanen: Ejvind Konradsen, Tiksbvej S, Esp.
tlf. 23 12 48




