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Vi beklager den dårlige tekniske
kvalitet sidste, og formodentligt
også de tt o , remmer har. Det skylen dårlig duplikator.
Dette nummer er historiens hidtil
største nummer af Egebladet J Det
indeholder, som det vil ses, 2o si¬
der. I juni-nummeret vil vi ind¬
føre noget nyt ved Egebladet. Jeg
vil kun sige nu, at det bliver no¬
get med farve«
Når dette blad kommer, er ulvene
på sommerlejr. Det bliver spænden¬
de at høre om deres oplevelser«
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'EGEBLADETS *****
REDAKTION
Ansvarshavende redaktør: Anders Egede Larsen«
Medarb ejd er; Kim Brogård.
Indlæg og program afleveres til redaktionen, Bak¬
kegårdsvej 19b Espergærde senest 2o„ maj (det gæl¬
der også Seitzberg) Ved artikler over "|"side , bedes
man give. ot praj senest lo maj. TakJ
Tryk: Oak Press, Espergærde (eget tryk)
;
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Den 23. april, Set. Georgsdag, er mønstringsdag. Por
at se dette års tal i sammen ligning med tidligere
års har vi lavet nedenstående tabel:

Strandflokken

64

65

18

32

66
3o.

Egeflokken

68

69

27

24

13

19

16

6?..
3o

.

2o

3o

31

23

24

9
16

Egeklanen

4

5

6

7

lo

15

Ledere

6

8

5

8

9

9

48

75

72

81

89

89

Egefolket
Egetroppen

Espergærde gr.

ration

1

Jeg vil lige knytte et par kommentarer til tabellen.
Egefolket og Egetroppen er det gamle Egefolk, der
i 1968 blev delt i en spejdertrop, Egetroppen, og en
seniortrop, Egefolkét. I Egeklanens tal indgår den¬
I rubrikken "ledere"
ne gang 3 "medlemmer iøvrigt"
er der kun medregnet ledere, der har underskrevet
ledererklæringen.
Som det ses er gruppens medlemstal stagneret. I for¬
hold til byens hastige vækst, er det en faktisk til¬
bagegang. Det mål Egebladet satte for gruppen ved sids-\
te mønstring, nemlig at nå loo mand ved denne mønstring,
er således ikke blevet nået. Vi har det samme antal
ledere som sidste år, og vi har på næsten alle poster
gode folk. Egeflokken mangler dog en fast leder. Man¬
ge af roverne hjælper også med i troppe og flokke.
Skal vi være enige om, at vi i 197o skal nå det mål
vi satte for 1969, nemlig at nå loo mand?
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var nok de ord, som fløj de fleste forældre i hovedet,
da de i begyndelsen af april måned fik et brev med med¬
delelse om et forældremøde
Humlebæk skole.
HAR UNGDOMSOPRØRET NÅET SPEJDERBEVÆGELSEN ?
Det skulle være aftenens emne. Mødet var arrangeret
af det udvalg, som står for det berømte (berygtede)
fællesÿ rb'jde mellem alle spejderkorpsene i Humlebæk,
Tikøb og Espergærde.
Med en enorm energi havde dette udvalg fået tilrette¬
lagt mødet og sendt indbydelser ud til ca. 26o forældrepar. Jo, der var store forventninger. Tersdag 17.4,
Humlebæk Skole, ca. 6o personer. Nå, alt at vinde in¬
tet at tabe, og i gang med mødet. Efter oplæg om nyt
og gammelt spejderarbejde gik man i gang med gruppe¬
drøftelser, hvor det var spejderarhejdets arbejdsfor¬
mer, der var sat til debat. Der var overvejende stemning
for, at man skulle give de unge så store chancer for
udfoldelse, som overhovedet muligt. Efter et oplæg
af forskellige ledere/førere om spejderideologien fulg¬
te endnu en gruppe diskussion, hvor der rigtigt var
noget at tale om. Ved plenummet var det meget vanske¬
ligt at nå til enighed, da nogle gik ind for bevarel¬
se af de gamle ideer, mens andre ønskede dem revideret,
noget til de unge idag.
så
) Hen depå sagde
natten forlod man Humlebæk Skole, nogle med mere
udbytte end andre. pem cler
mecl mes-t; var
arran¬
gørerne, og bl. a. derfor takket vi netop De nf, fordi
D E kom. Vi håber også at se Dem næste gang vi arran¬

gerer noget.

nh

1

p.u. v,
Wilhelm.

Ungdomsoprør er ikke lig med anarki.
ik
,
Og så kunne jeg godt lide' at få at vide. hvem d-r har
kaldt Set. Gcorg(vort stor forbillede) til live. fer
jeg trede da, at han var slået ordentligt ihjel!
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I de sidste par numre af bladet har der stået lidt
om Tanzania, Nu varer det jo ikke så længe før rej¬

l

sen til Afrika løber af stablen. Jeg vil derfor den¬
ne gang fortælle om planerne for denne fantastiske tur,
der jo er afslutningen på vinterens studier i Tanzania
69 materialet.
(
Afrejsen foregår fra Københavns Lufthavn, for i DC 6
fly at tilbagelægge den første strækning til Cairo,
hovedstaden i Ægypten. I Cairo gøres en dags ophold.
På denne ene dag skal vi selvfølgelig besøge de æld¬
gamle pyramider og ellers prøve at se så meget, som
tiden tillader.
Pra Cairo flyves til Nairobi i Kenya. Her står giraf¬
ferne venligt og nikker til de landende fly, så alle¬
rede her får vi lejlighed til at møde Afrikas stor¬
vildt. I Nairobi skal vi bo på Starehe Boys Centre,
som er en kostskole. Her skal vi opleve samværet med
rovere fra Nairobi. Pra Nairobi går turen videre til
Arusha i Tanzania. I Arusha skal vi have hovedkvarter
det meste af tiden. Herfra bliver der forskellige
særarrangementer, bl.a. skal nogle bestige Kilimanjaro
under Jørgens kyndige ledelse. Andre bestiger Mount
Meru, der er knapt så højt. Under opholdet i Arusha
vil der også blive arrangeret en tur til Ngorongorekrateret. Dette vil blive en overnatningstur. Ngo ro ngoro-krateret er et kæmpekrater (oa, 2o km. i diame¬
ter) der er udlagt som naturreservat. Her bliver rig
lejlighed til at studere Afrikas storvildt. Da turens
formål bl.a. er at komme i kontakt med Afrikas befolk¬
ning, vil vi noget af tiden komme til at arbejde sammen med unge fra TYL. TYL er den politiske ungdoms¬
organisation, som er tilknyttet TAHU , landets eneste
lovlige parti.
Tanzania er jo et land, hvor mange danskere har de¬
res virke. A.P. Møller har således i mange år haft
en sukkerplantage i landet. Denne plantage er anlagt
og udviklet som et mønsterprojekt.

Vjt >

Her får vi mulighed for at besøge plantagen og danne
os et indtryk af projektet.
Nogle af rejsedeltagerne vil være i Arusha pfi landets
nationaldag , saba-sabaen (saba betyder syv. Dagen er
altså den 7/7), og får således lejlighed til at opleve¬
byen i feststemning.
Efter opholdet i Arusha i 15oo meters højde søger vi
ned mod havet til den nuværende hovedstad Dar-es-3alaam,
der blev grundlagt af araberne og stadig bærer præg
deraf. I Dar, som byen kaldes, skal vi besøge det stør¬
ste nordiske projekt, et uddannelsescenter, hvor vi vil
møde nogle af de skandinaviske udsendinge. I Dar skal

vi også aflægge besøg i parlementet og træffe nogle
af landets højtstående embedsmænd. Vi skal muligvis
møde præsidenten, Nyerere. Desuden skal vi besøge
et af de særprægede fiskersamfund ved Det indiske

Ocean.
Derfra går turen i fly tilbage til København efter
22 dage i Østafrika.
Jens.
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her i maj som det første blad i verden at præsentere

divisionsmærke. Det var svært at finde et
egnet motiv, men som det ses valgteman vor divisions¬
chef, Bjørn. Vi synes det er et fint divisionsmærke , og
vi håber at man bliver glad for dettei
X:J.V nye

c o pyright
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1969 by egebladet,
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NAVN: "EGEFOLKET"
STED: ESPERGÆRDE.
-»eniortroppen er som nævnt i Egebladet for spejdere mel¬
lem ca. 14 til ca. 17 år. Grænsen er lidt svævende, da

en spejder ikke nødvendigvis oprykker efter alder, men
vokser fra den ene trop til den anden. Arbejdsområdet
er stort set det samme som for spejdertroppen, blot
er programpunkterne mere avancerede, altså afpasset ef¬
ter drengenes modenhed.
Mødeformen er anderledes end i spejdertroppen. Vi har
normalt et ugentligt møde, hvor alle samles. Vi er ikke
delt i permanente grupper (patruljer) , men danner in¬
teressegrupper efter behov, -for det meste bestående
af et par mand eller tre. Mødet er delt i 3 hovedpunk¬
ter: 1. fælles interesse. 2. individuel interesse. 3.

JAO

at skabe den fororientere spejderen om et emne, dels
pkt. 1.
nødne sikkerhed til udførelsen af
debat ( troprid )
Før mødets afslutning har vi en kort
lavet om, om nye aktivi<m mødet , om noget vi vil have
og om den almindelige tilfredsteter vi skal tage op
hed eller utilfredshed med spejderlivet.
er knap nok den
Den form hvorunder vi kører møderne
på, at vi efterhånden
helt ideelle, men vi er sikser
være arbejdsformen
vil finde frem til hvad der skal

for den moderne spejder anno

1969.

Jens Seitzberg
TL/Egefolket.

.

instruktion.
Under punkt 1. arbejder vi alle med et interessepunkt,
der er behandlet under det foregående mødes punkt 3.

Det betyder, at spejderne ved, hvad der skal ske, at
emnet er blevet teoretisk behandlet således at alle mø¬
der med forhåndskendskab til emnet.
Punkt 2 : Individuel interesse. Under dette punkt har
hver spejder valgt en interesse,ÿ der interesserer ham

særligt. Det kan være et interessemærke (duelighedstegn)

har. arbejder med, binde en bog ind eller bygge en spor¬
vogn, - formål: at beskæftige sig.æed noget interessant.
Ved at have en instruktion ( pkt. 3 ) opnår man delo at

r
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der mange til¬
For spejdere på 14, 15, 16 og 17 år erover
14 år. For
bud. Der er Rolandlejre for spejdere
En af
spejdere over 15 år er der' Set. Georgslejre.
heste.Den væsent¬
Set. Georgslejrene er i år præget af
over 14 år
lige aktivitet er nemlig ridning. Spejdere
Scout- og
har endvidere mulighed for at komme på Air
Søspejdercenter. Hvis du er interesseret, så tal hur¬
tigst med Lango, da tilmeldingsfristen udløber 1/5.
Men prøv alligevel.’
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af de særlige grønlandske problemer. De genere os dog
ikke ret meget. De store afstande og de besværlige
rejsemuligheder bevirker jo, at det er svært for

1. Lidt om start og organisation.
Vor udsendte medarbejder i Julianehåb skriver.

Under 2. verdenskrig begyndt de første troppe at dukke
op i Grønland. I 1943 var spejderarbejdet i Grønland en
kendsgerning. Nu er der spejderarbejde i gang i alle by¬
er (undtagen Thule og Scoresbysund) , og i en del af de
største bygder. I hver by er der en drenge- og en pige¬
afdeling. Her i Julianehåb er det blå piger og grønne
drenge. Det er tilfældigt hvilke korps t jer er i byerne.

SR og GU at have føling med, hvad der sker. Hver
by er ret isoleret og må derfor selv klare sine pro¬

blemer.
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Grunden: Byerne her er så små at de ikke vil kunne "bære” to konkurrende korps. Hvis en spejder eller fører
flytter til en anden by, beholder han sin uniform uan-

Hvert korps har sin divisionschef for Grønland. Alle
div.cheferne bor i Grønland og har som oftest kun brevforbiftdelse med deres førere. Til at tage sig særligt
af spejderarbejdet her i Grønland har vi spejderrådet
(SR) i Godthåb og Grønlandsudvalget (GU) i København.
Det er meningen, at disse to instanser skal tage sig

Marianne.
TP Julianehåb.

sMi Mi/)

Det kommer an på hvem der startede troppen det pågæl¬
dende sted, om det var en grøn, gul eller blå spejder.
Man har nu lavet den aftale korpsene imellem, at der
kun kan være ét pigekorps og ét drengekorps i hver by.
PDF og PPP har lovet helt at holde sig væk fra Grønland.

set farve, og han bliver i sit oprindelige korps. Her
i byen er jeg f.eks. grøn fører for blå piger. Drengene
er grønne, deres fører er "blå" (søspejder fra DDS).
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SPEJDERE, SENIORSPEJDERE.
ROVERE.
Lejrens leder:lærer

'N

Søren Larsen, Bioms te rmarkon 3o,

Espergærde. Tlf. 23 12 58.
Sommerlejr
er det prægtigste
»

ord/en

spejder kan hø-

Pas : Lejrdeltagerne sørger selv for pas. Skal bestil¬
les i god tid.

re. Det drager glade minder frem hos gamle spejdere.

,

og snakken går livligt. Det ska¬
ber forventning hos nye spejdere om glade og morsomme
dage. Som den gamle rotte jeg er, kan jeg sige: Kan
du huske, da det regnede på Rinkenæslej ren, eller den
Kan du huske

pragtfulde natur ved Hald Sø eller vandringen til

Pris : Prisen for lejren er foreløbig sat til 9o kr.
Heraf betales 2okr. ved tilmeldingen. Det skal
bemærkes, at der i lighed med tidligere år vil

yc )

blive søgt kommunalt tilskud, således at denfaktiske pris bliver noget mindre (i tilfælde af

at tilskuddet bevilges).
Tilmeldelse : Af hensyn til ansøgning om f rirejse skal
tilmeldelsen være TL i hænde senest den

Moesgård strand eller køerne ved Kolding Fjord eller
jagten på Super-Mule ved Gesten Skov (eller "Finkekongen"ved Rohden eller oo7Seitzberg ved Kongsøre,

red. )

Der er forøvrigt tradition for, at nat-

lo. maj

.

løbet er noget særligt.

KLIP HER

I år går lejren til udlandet, nemlig til Tyskland. Vi
skal ikke så forfærdelig langt sydpå, kun ca, 25 km
fra grænsen, til Tydal, et spejdercenter ved "floden”

TILMELDELSESBLANKET:

Trene. Her skal vi deltage i en lejr, der bliver la¬
vet af korpsets forsøgsudvalg (?,red.) sammen med

Undertegnede tilmelder hermed

andre forsøgstroppe.

til at deltage i troppens sommerlejr på Tydal fra

■<

På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige så meget om
programmet, da vi stadig venter på oplysninger fra

d.

\A'!_ >

- 8/7 - 1969.

Sygekasse : • o
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okole :....... ..c.

FUV (i) Men én ting er jeg helt sikker på, vil du ha¬
ve alle tiders oplevelse så tag med på TYDALJ

a « o » c

......

•

&

•c

9

c

•.c

«

i

e c r r o

or(>cea««o (CC

nr

O

C C

• •• • • -9

O

S

•

klasse :

VEDLAGT 2o KR.

OPLYSNINGER OM LEJREN:
Sted: Tydal i Sydslesvig,

1/7

25

Tidspunkt : Afrejse tirsdag d.

km. syd for Padborg.

forældre e/værges

1. juli. Hjemkomst

underskrift.

tirsdag d. 8. juli.
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Afleveres til TL senest lo. maj.
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Program for maj måned:
Fredag den. 16. : Fællesmøde kl. 19.3o. Sted: DDS's
hytte. Emne: ungdom & sex.
Lørdag den 17. &
Søndag den 18.

Program for seniortroppen

i maj :

Torsdag den 1. til
: St. Bededagslejr ( vildmandslejr)
Mandag den 5.
Vi mødes i Hytten kl. 16. oo. Med¬
bring sædvanligt lejrudstyr + 2o kr.
Hjemkomst mandag d. 5. kl. 15. oo.
PS. Min. 5 deltagere.

: Klantur til Hveen.

.....

Tirsdag den 2o. : Volleyball. DDS's turnering.
Fredag den 23.

15.

: Klanmøde i Hytten,, Emne: Mellemøsten.

t

<-***

\ Lørdag den lo„&

» 1 Søndag den 11.

: LPK. Sted: Edens Have sed Helle¬
bæk. Tid: Lørdag kl. 17-18.
Medbring: alt pt. 'udstyr. Provi¬

ant: Frikadeller + svedskegrød,
bolledej, Hjem: søndag kl. 16. oo.

UDVALGET TIL UDFINDELSE AF UDVEJE FOR UDVALGET etc.

OFFICIELLE MEDDELELSER FOR EGEKLANEN
Det af 11. april 1969 af Egeklanen nedsatte udvalg ved¬
rørende udarbejdelse og afholdelse af forsøgsungdomsgudtjenester har holdt sit første møde d. 21. april
det Herrens år 1969. På Udvalget vedrørende udarbej¬
delse og afholdelse af forsøgsungdomsgudstjenester's
møde vedtoges (formodentlig enstemmigt) at det gen¬
nemgående tema skulle være TRO. Endvidere vedtoges
det at udsætte afholdelsen af gudstjenesten til efter.året. Udvalget arbejder fortsat med skagen.
Det af 19. januar 1969 af fællesudvalget nedsatte ud¬
valg vedrørende udarbejdelse af sangbog har nu udgi¬
vet de første blade til sangbogen. Ialt er 16 sider
blevet trykt. Deltagerne i fællesarbejdet kan erhverve
disse blade ved henvendelse til nedenstående adresse:
Udvalget Vedrørende Udarbejdelse Af Fællessangbog,
sekretariatet v. J.E.N.S. Larsen, Espergærde.
Hvis man ligger inde med gode sangtekster, modtager
udvalget gerne di3se til optagelse i sangbogen. Dis¬
se tekster kan indleveres til ovenstående adresse el¬
ler til udvalgets næstformand P.E, Jacobsen, s, m bor
et sted på landevejen mellem Espergærde og Humlebæk.
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Onsdag den 14.

:Tm kl. 19. oo i Hytten. "Gurre slot"

Onsdag den 21.

:TM kl. 19.00 i Hytten.
debygning"

Onsdag den 28.

:Tm kl. 19. oo i Hytten. "Korttegning"

__
"

Tøndef lå-

Maj måned bliver ret så travl. Først lægger vi ud
med en ægte vildmandslejr, med alle vildmandsaktiviteter¬
ne, bygning af bageovn, biuark, sporafstøbninger c.m.m.
Derefter har vi LPK, hvor hele troppen deltager som
en patrulje. I vil .selv få fornøjelsen af at vælge
en fungerende PF. God fornøj e'i se.
Vel mødt.
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SE HER:

FÆLLES FEMKAMP SØNDAG DEN 1. JUNI KL 9.00 JEGERBAKKEN
KARUP HEGN.

.

Egefolket laver fællesfemkamp. 1 hold: 2 han +lbun el,
2 hun + 1 han. Pris pr. hold: 15 kr. Tilmelding i god
tid. Der vil formodentligt komme namerø om sagen.

16.

17«

?n

r V\

Program for spejdertroppen i maj:
Mandag den

5.

: Tropmøde kl. 19. oo i Hytten. Vi for¬
bereder lejrsæsonen. Patrulj erne
skal vælge PP. Vi skal se på et an¬
det prøvesystem.

Lørdag den lo. &
Søndag den 11. : Y/eek-end sammen med spejderne
fra he¬
le divisionen, i Edens Have ved Hellebæk.
Start kl. l6.oo fra Hytten. Vi er
hjemme i Espergærde kl. l6.oo.
Pris : 7,5o kr. Medbring: aim. weekend udstyr + madpakke til lørdag.
Tilmelding til Lango senest onsdag
den 7.

Program for Strandflokken for

3o-4 til 4-5
Onsdag den

6.

den 11.

j

*

\

*
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HAR NOGEN SET SCT. GEORG??
i
j Sct* Georg savnedes den 23. april sidst på natten,
| hvor han havde aftalt et møde med nogle fanatiske
S f ans Han kom imidlertid ikke. Der blev fundet et
f budskab fra ham(muligvis et sidste efterladt brev).
s Beskrivelse af Set. Georg: gammel
gubbe i rustning,

s
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Onsdag den 21.

:Flokmøde i Hytten kl. 18.45 til
2o.l5. Vi skal på aftenløb

Onsdag den 28.

:Flokmøde i

Hytten kl. 18.45 til
2o. 15. Baloo har noget at lære

4. juni :Flokmøde i Hytten
20.15«

kl,

18.45 til

God jagt !

ger ihjel,

Det frygtes i vide kredse, at man har set Set,
Georg
for sidste SanS*

:PEJSEAFTEN i Hytten kl. 18.45 til
2o.l5.

Velkommen i flokken siger vi til Jacala og Y/ontolla-

overlæsset med ridderidealer. Overtræder jævnligt
| spejderlovens (??) § 6 (god mod dyr) ved at slå dra*

i

:DIVISIONSULVETURNERING i Edens Have,
der ligger nord for Bøgeholm sø
ved Hellebæk. Vi mødes på Espergærde station (østsiden) kl. 8,45
i reglementeret ulveuniform. Der
medbringes madpakke + 1 krone til
stævneafgift og sodavand. Stævnet
slutter klokken 15* 3o
Vi vil være taknemmelige, hvis nog¬
le forældre kan køre for os. Hen¬
vendelse herom bedes rettet til

Onsdag den 14.

Onsdag den

\

|

: Intet møde.

os.

.

i

: Ulvelejr på Vesterpris i Tisvildeleje.

i flokføreren.

senere.

LT D

S

måned :

-

Ma«dag den 2. juni : Tropmøde kl. 19. oo i Hytten.

Patruljernes program kommer

maji

'

2
;

Husk hver gang blyant og sangbog,

18

r\.T

uo

ROBERT MADSEN
Strandborg Kobmand'handel

o

OK <e

k"

: Intet møde.

Søndag den 11.

:Divisionsturnering i Edens Have.
Husk 1 krone og madpakke. Vi mø¬
des på Espergærde station kl. 8.45
Stævnet slutter kl. 15. 3o.
Vi håber, at der vil være nogle ven
lige forældre, der vil hjælpe os
med at køre derop. Henvendelse til

Koloniel

: Flokmøde kl.

Tirsdag den 2o.

: Flokmøde kl. 15.3o i Hytten. Vi
arbejder med stjerneprøver og le¬
ger lidt.

Tirsdag den

3-6

-aA

'

»J

fra Hjorte, Arresø og Gurre divisioner. Det bliver
bliver vi ondnu bedre 'placeret

end sidste år. Vi skal også arbejde lige så godt med
prøverne som i sidste måned, så der bliver mange førs¬

te og andenotjerne ulve.
Og så siger vi tillykke til Ran a med atletmærket, til

og til Sahi med iagt-

tagermirket.

Statsanstalten for Livsforsikring
INSPEKTØR H. STAMPE
Stolt holmsvaj 75, Espargcarda
Tlf. 23 29 10

:Yi

.

Kurt og Baloo-

-

SUPERMARKED
ESPERGæRDE

H. Just Pøvl*en

STRANDVEJ 24.
ESPERGÆRDE TLF. 23 28 82.

NY

Giro »55 47

EL-ARBEJDET udføres af
SYDKYSTENS

ELFORRETNING

Mørupvej 32 Espergærde

MØRDRUF Kk-BNiAND SHANDEL
v. J.C.Lundin

3o6o ESPERGÆRDE
Tlf. 23 23 09

Tlf. 23 2773

-

-

flask pålag
Alt i ked
samt dybfrosne varer.

Slagtermester

Tonny Zimmørmann
3«5ft!>orvcJ t

V’JF, godt klaret.

KVALITET TIL
LAVE PRISER I

Vognmandskørsel

15* 3o i Hytten.

turnering i Edens Have, sammen med andre ulveflokko

Rikki og Salii med kun 3tne rmm rk e t

Konserree

23 20 23

: Flokmøde kl. 15- 3o i Hytten. Vi
hygger os om ilden.

- måske

Vin

'

v/H.H. MUNCH
Espergardø Centret
Telf, 23 24 21

Mørdrupvej 19

I maj måned sker der noget spindende. Vi skal til

mægtig spændende

- -

BROGSef

floklederen.
Tirsdag den 13.

•

Telf. 23 20 56

\

Tirsdag den 6.

BK
~ ••• JBNI

Ttf. =3 ZZ CZ

Espergesr-.'a

Center KIOSKEN
alt i papirvarer

festartikler.
ESPERGÆRDE CENTRET
og

TELF. 23 24 21

%

Ja, her står altså
FORÆLDRESN AK, hvis
der var nogle, der
ikke kunne se det
Overskriften er
tegnet af Ole Reinhold, som jo også
har tegnet forsiden.
AVISINDSAMLING

u St
Vi har i april
haft avisindsam-ling. Vi takker
alle, der hjalp
med. Man regner
meget løseligt
med, at vi tjente ca. looo kroner til hyttekassen.
SPEJDERFORÆLD RE hvis drenge skal på sommerlejr bedes
sørge for, at deres dreng får afleveret tilmeldelsen
De bedes endvidere
senest den lo. maj(se side 11'
huske på, at drengen skal have pas.

.

;

ULVEFORÆLD RE med bil søges. Flokkene skal på divisionsturnering søndag den 11. i Edens Have ved Hellebæk,
og mangler biler til at komme frem og tilbage. Se
nærmere under flokpro gramme me side 16 & 17.
ADRESSELISTE FOR ESPERGÆRDE GRUPPE
Mødelokaler: Spejderhytten, Ritavej 11, Espergærde.

Crurneleder: Helge Brogård, Søndermarken 49,?sp.
tlf. 23 31 69
Strandflokken: Arne Sparre, Birkevænget 8, Esp.
tlf. 23 25 62
Egeflokken: (fur.g) Gudrun Nielsen, Birkevænget 6, Esp.
tlf. 23 26 37
Egetroppen: Søren Larsen, Blomstermarken 3o, Esp..
tlf. 23 12 58
Egefolket: Jens Seitzberg, Hyrdevej 17, Esp.

23 13 43 tlf.
Egeklanen: Ejvind Konradsen, Tikøbvej 8, Esp.
tlf. 23 12 48

