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Ja, dat er rigtigt nok. For¬
siden er blå., Det vil den
være et stykke tid fremover.
Vi beklager stadigvæk. Sids¬
te gang skrev vi, at vi selv
havde trykt bladet. Det havde
vi ikke. Det havde Carl Chr.
Nielsen, Humlebæk, Desuden
vil vi gentage, et Egekla¬
nen har* 12 medlemmer. Op¬
stillingen i sidste nummer
gav indtryk, at der var 15,
Dette blad er det sidste fer
sommerferien. Næste nummer
af Egebladet vil komme lige
ved sommerferiens slutning.
Det er vigtigt, at alle af¬
delinger indleverer stof i
god tid, d.v.s, omkring den
5 august. Til slut vil jeg
ønske alle læsere af Egebla¬
det god sommerferie.

Tilbud gives uden forbindende på
alt tam rer- og snedkerarbejde
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Tal farve med Thorup!
FAkYE .TAPET GULVBELÆGNING

GLARMESTER

j.

JØRGEN C. SØRENSEN
Egev«j 6

*ÿ

JENSEN ri

BJikken&lagerrrjester
T$Zf. E&p&rg$r<(« 23 21 57

-

Biri
å

TILBUD

PÅ
HOWEJ 46

& SØN
Kilavej 22

C. Arnfeldt Jensen

23 2o 74

Tlf. 23 26

00

ESPERGæRDE BOGHANDEL

N. NIELSEN
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Indlæg og program afleveres til redaktionen, Eak- |:]|1
kegårdsvej 19 B Espergærde senest 5. august ( det m
gælder stadig Seitzberg)
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\7Det tager mindst er uge at få paa.

r~

SYGEFORSIKRINGÿ Sygekassen dækker udgifter 1 forbindel¬
se

Så er vi et godt stykke videre med planlægningen af
sommerlejren Tydal 69* Vi er ved at have de fleste
praktiske ting klare, og vi kender lej rp ro grammet i
store

sygekassen. Dette fås ved henvendelse
til sygekassen ( medbring eget eller

foraldres medlems! .‘ÿi. t ).

PODjfl.pRED£3ÿGÿ

fra torsdag middag til frsdag middag. Hor vil der bli¬
ve mulighed for at se nærmere på det historiske land¬
skab

±

LOMMEPENGE:

tiden på lejren vil gå med at arbejde på byggepi ads-ma
eller med storpionering( det lyder da spændende, ikke?).

Om aftenen er der mulighed for at deltage i forskellige

BETALING:

AFREJSE* tirsdag å,

1/7

kl. 9,29 fra Espergærde,

HJEMKOMST: tirsdag d. 6/7 kl. 18. oo til Espergærde.

VIGTIGT: Alle sommerlejr deltagerne skal
medbringe

eget

pas*

Pfl det ordnet allerede au.

0

Det tilrådes at veksle til DM hjemme¬
Lejrens pris er endelig fastsat til 9o kr.
(heraf 2o kr. betalt ved tilmeldelsen).

tidligere år er søgt kommunalt tilskud.

Hvis dette tilskud bevilges, bliver
prisen tilsvarende mindre. { Sidste år
blev der bevilget 2o kr. pr. deltager).

Betaling sker til TL inden afrejsen.

LEDERE AF LEJREN: Spejdertroppen: Søren Lavaen, Blomstfrmarken 3o, 3o6o Espergarde. Tlf.
23 12 58.
Seniortroppen : Jens Seitaberg, Hyrdevej

{ disse tidspunkter dog under forudsætning
af, at DSB godkender disse tider ).

PAS:

men hvis

Det skal bemærkes, at dér i lighed med

slutter med lejrbål, enten med troppen eller et srtort
fælleabål for alle der ligger 1 lejr på Tydal.
(Jeg kan iøvrigt fortælle, at der etadig er to pladser
ledige. Så hvis du har glemt at melde dig, så kan det

grundigt il

ig.

fra.

former for aktivitet ( se Egebladet for april). Dagene

nås endnu. De to første, der melder sig får pladserne).
Så er her nogle rent praktiske oplysninger. IæS dem

Der er ingen særlig besøgsd

dine foraldre skulle koralle forbi, så
er de meget velkomne til at kigge in¬
denfor

Sydslesvig. Inden spej d ertroppen akal på hejk,

skal men ud Og se nærmere på Spejderstien, En del af

sygdom i udlandet. Dog skal al*-

le lejrdeltagere have et feriekort fra

tiÿk.

Spejd ertropper. skal på hejk ( vandretur ) i 24 timer

ni ed

17 3o6o Espergærde, Tlf. 23 13 43.
TIL

SLUT;

Der kommer endelig besked til lejr¬

deltagerne

OD

rejsetid, lejrens adresse,

udrustningali ste m, v, i løbet af juni.

___

Lango/ TL

6*

7.

e \ e stceDDe
O

samarbede

Næsten alle de gamle spejdede og revere har et lejr¬
bålstappe i Egefolkets model. Da ikke alle bur et
dant bringer vi her en anvisning pat hvordan det Ja¬
ve 3.

I disse samarbejéstider ville dot være naturligt,
at vi havde mere samarbejde med KFUK-spej derne Vi

.

deler jo hytte sammen. Der kunne spares megen tid

Lejrbål 3 tæppet fremstilles af hessian, i patruljefarver.
Længden skal vare så tæppet når don øverst 0 kant af
sportsstrømperne. Bredden ar den .
som hessian
har ved køb. Rundt om tæppet skal der være ot grønt
kantbånd ( kan købes hos Lango)

og penge, hvis man samarbejdede mere. Vi kunne f. eks,
have blad sammen, fælles kasserer osv. Mon ikke det
ville være en id? hvis man nedsatte et udvalg med mod-

.

larmer fra begge afdelinger til

at

påpege stede!’.

hvor der kunne samarbejdes. Sé kunne diverse _råd
og bestyrelser tage stilling til tingene „ Det var
ialtf al d væ rd at overv e j e 1

m
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Espergærde gruppe mangler faktisk en bil. Kasten

hver week-end har lederne store problemer ar.’ at

sørge for transport,. Det kan lade sig gøre fer en
gruppe, at have en bil. Der er adskillige grupper
rundt om i landet, der har egen bil. Der må også

Egebladet er fremstillet af filt (kan købes hos Lango).
Skabelon til egebladet kan lånes hos Lango. På egebla¬
det skal der stå enten Egetroppen eller Egefolket, alt

efter om man er i Egefolket eller i Egetroppen.
Snørerne til lukning er lædersnøre, hvori der er bundet
EGEkæppe. Det kan dog anbefales også at have tryklåse
i. Prisen for hele historien bliver ca, 25 kr. Hvis
du synes det er dyrt, kan du måske købe et billigt
af en tidligere spejder.
Hvis der er nogle spørgsmål angående lejrbålstæppet
er Lango villig til at besvare disse.
løvrigt opfordres alle seniorspejdere og spejdere kraf¬
tigt til anskaffe sig et lejrbål atæppe Jeg glæder mig
til at se alle med lejrbålstæppe på TydalJ

.

ha

i vores gruppe kunne skaffes økonomisk dækning

b

for, at vi købte en bil, Hvis der er nogle, der
har en ide:, der kan tjenes nangc penge på, er
klanen interesseret l
y\

KfUR

—
åfikL-LMM
jy'&sgr1

y.

8,

Giv ledei -møde

i Gilleleje.
Ti: ad ag den 13. var der divisionsled ermø
Mødet holdets i Gilleleje spejde mos nye i. re “hytte’1,
qer knapt er bygget færdig. På mødet blev bi.a. opgivet
riønstringstallenc for Gurre Division: ulve; 135* spej¬
dere: 84, rovere 21, iøvrigfc: 6, ledere 41* Officielt
tæller divisionen altså 287« Dertil kommer 12, som en
gruppe af forskellige årsager ikke havde opført på mønstringsskemaeme! Endvidere blev en regnskabsoversigt
omdelt. Regnskabet balancerer med 2173,5° kr. løvrigt
er situationen således, at divisionen står uden DAS
og DAR i øjeblikket. DC og DAU lod sig genvælge. DC er
imidlertid et så travlt menneske, at han i det for¬
løbne år ikke har haft tid til at gøre noget ved di¬
visionen, og han får næppe heller i de næste år tid
til at gøre noget særligt*
red.
Se iøvrigt k.Jmentaren nedenfor.

PK

'
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al

-

forårsløbJ

Sidst i april fcJev PORERS LØBET 69 afviklet.
Selv om det efterhånden or lang tid siden, skal vi
her nævne resultatet, selv om dette ikke er det vig¬
tigste. Men her er det alligevel:
1* Ørnen DLT_ 178 point.,
2. Patrulje 1. KFUK 116 point.
3. S van e n DDF llo poim t.
3. Falken DDS llo point.
En patrulje fra TÉfgeÿroppen blev nr. 5 med 98 point.
En "patrulje” fra Egefolket belv nr. 8 med 93point.

m
Vi har modtaget følgendo kommentar:

På divisionslederaødet i Gilleleje skulle der bl.a.
vælges divisionsstab For et par pladser gik det nemt,
Der var de nuværende villige til genvalg. Et par af
af de nuværende ville imidlertid ikke genvælges. Deres
begrundelse var mangel på tid. Del 3 er de medlemmoi o+'
nogle korpsudvalg og dele står de i lokalt arbejde. De¬
res alibi var altså i orden. I den forløbne periode
havde de heller ikke været særlig aktive som divisionsassistenter p.g.a. førnævnte omstændigheder, men alli¬
gevel lægger man stort pres på dem for at få dem til
til at fortsætte på trods af deres klare nej.
Jeg synea at. man må og skal acceptere et velbegrundet
nej. Det skulle ikke være nødvendig at blive Bur el¬
ler aggresiv for at slippe. Det er direkte uanstændigt
at presse i forvejen travle ledere til at påtage sig
lederposter som alle er klar over de ikke kan over¬
komme, Dot gælder både lokalt og på divisioneplan.
Man gør både de pågældende ledere og arbejdet en tje¬
neste ved at lade være.

Gurre Division har holdt LPK I den
lo. og 11 maj i Edens Have, Der del¬
tog 8 patruljer ialt: 1 fra Humle
bæk, 1 fra Ege troppen, 3 fra Græsted,
og 3 fra Esbønderup. Resultatet blev, at Panterne fra
Esbønderup vandt med 3oo point. Nr. 2 blev Bæverne fra
Græsted med 24o point. Disse to patruljer går videre
til LPK II. Patruljen fra Egetroppen deltog lidt uden
for konkurrence, men blev ellers nr. 7 i det samlede
resultat. Vi må straks tilføje, at placeringen natur¬
ligvis ikke er det vigtigste. Det vigtigste er, at man
har haft det skægt. __
_

.

OBS 1 OBS!
4

t

o

Der sr 3ikkert en del, der har studset lidt over det
divisionsmærke, Egebladet bragte i sidste måned. Vi
håber ikke alt for mange gik på den. Det var
selvfølgeligt en majmånedskat, Mærket skulle have været
anvendt under grønlande art ikl en et par sider længere
fromme i bladet, da det er Grønlands divisionsmærka,

11.

lo.

-netolke

t

Lgeklanøn
Program for juni måned:

Fedag den 13.

______

Program fo> Juni måned:

: Klanmød a 1 Hytten kl, 19. 3o, S:.ae:
U-laadene. 71 skal vælge KA„

VOLLEY-BALL
.. t I ODS Kronborg divisions volleyballi— I-J_L.-L.j_U_t.I
turnering placerede et hold fra Ege klanen sig som nr. 4. Per deltog 5
hold i turneringen. Holdet spillede to kampe, i den

Ji-~i44

Onsdag den 4.

: Tropmode kl. 19. oo i Hytter;

Onsdag den 11 t

*

Onsdag der. 18.

'

merferien og sommerlejren. Det bli¬
ver et eommerlej nnøde , hvor de, der
skal med på sommerlejren skal kom¬
me,

Tirsdag den

Fællesarbejdet har nu sluttet sin førs¬
te sæpon. På mødet den 16. blev der
valgt nyt udvalg. Fra Egeklane.i valg¬
tes Foul-Erik, Første im:d e efter sommerferiLii bl;...r
fredag den 22. i ISimlabek. På du' te møde vil . ’valget
fremlægge aft: dårets pro g; ar.. Gode id u.r bød':? der¬
for gives til Poul-Erik.

€!
■A

m

H*>1||HXSL
'øå

Yÿtlffsvrigh
zn,
vy
iiv

aeldeu der o. cn god tur i.-.i

6

. nd del bog, i et rvoivl;-:
gcni-ag. turen en gang i nærmeste

-

tirsdag den

8/7:

69.

sommerlejr Tydal

nu, og man skal vist nok være temmelig hurtig,
<3iger Lango), hvis man vil med. Til dem, der ikke

i

kan komme med på sommerlejr vil jeg ønske en god

ferir, og til alle

(

\

vel mødt efter ferien

u

i, EGEBLADET ØNSK HR ALLE EGEKLANENS
SOMMER, ENTEil DE Si£ål

1/7

Jævnfor sommerlejr, så er tilmeldingsfristen udløbet

fremtid,

I

Tropmode kl. 19, oo i Hytten.

Onsdag den 25. : Tropmode kl. 19. oo i Hytten. Dette
mode er det sidste mode inden som¬

FæLLESARBEJDE

I

Tropmode kl, 19, oo i Hytten

■

forste blev holdet slået af Helsingør PD3 med 15-6
15-8, Anden kamp blev klart vundet over Bent Byg* s
klan fra Hørsholm med 15-1 15-13.

i’;"..
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13.

btrandf lokken

PrograHTf or .1 i måned :
Mandag den 2. : Tropmøde kl. 13- oo i Hytten, bot bli ver spændende at se hvilke navne pa
truljerno har fundet.

Program for juni måned:

*•

’ÿ

-

18.45 til

2o.l5.

lejren på Tydal.

Tirsdag den 1/7

: Plokmøde i Hytten kl.

Onsdag den 4.

ar-dag den 23 » : Scmmerlfj;T:øde kl. IS,oo i Hytten, va¬
det er iaor for deltagerne i semner tirsdag den 8/7: Soever': J jr Tyv ni 69.

AUGUST:

Onsdag den 11.

: Intet møde.

Søndag den 15»

: Tur til Teknisk Museum i Helsingør.
Vi mødes kl. 9.oo på Mørdrup Trin brædt mad cykel og madpakke. Hjem me igen kl. ca. 14.oo.

Mandag den 18. : Tropmøde kl. 19. oo i Hytten,. Vx tager
hul på et nyt spejderår.

Onsdag den 18. : Plokmøde kl. 18.45 til 2o.l5 i Kyl

.

Patrul,j erne :

ten. FULDMÅNEM2DE

1. patrulje (rød):

Onsdag den 25. : Flokmøde i Hytton kl. 18.45 til 2o.l5*
Sidste flokmøde inden vi holder som¬

Bent Koed Pedersen, - løvernarken 46, Esp.
PF: Jan Larsen, Kirsebærvej 11, Espergærde«
Fredag den 13. : Patruljemøde kl. 19.oo i Hytten.
Pt, hjælper:

Lørdag den 1<’ » &
Søndag den 15, : Patruljeweek-end efter

merferie.

I -rskes alle en god feriel
.

nænnere afta¬

le.
Fredag den 19.

■

Og så skal der lyde et stort VUF til jer for jeres
Vi placerede os
indsats på divisions-turneringen.

Patruljemøde kl. 19cOo i Hytten«

2, patrulje (blå- :

Pt. hjælper: Per Brogård. Søndermarken 49, Espergærde.
PF: Torben Koed Pedorsen, Kløvermarken 46, Espcrgærde.

*
%

- fint

klaret, ulve i
som Gurre divisions bedste flok,
Vi siger også tak til de forældre, der så beredvilligt
kørte for os.

Torsdag den 12. ; Patruljemøde kl. 19.oo i Hytten.
Lørdag den 14. &
Søndag den 15. s Patruljeweok- end efter nærmere aftale.

Baloo, Raksha, Akela.
rrrr

Torsdag den 18.: Patruljemøde kl. 19.oo i Hytten.

mm'
£>O<3

ty

14.

Eaef lokker

Tflf. 25 20 56

Program for juni måned:
Tirsdag den

3.

Tirsdag den lo,

Søndag den 15.

Tirsdag den 24-

Kolonial

: Flokmøde

-

Vin

: Flokmøde i Hytten kl. 15. 3o,
Vi skal på byløb for at lære
vores by at kende.

23

20

Statsaru b.iton fer Livsforsikring
INSPEKTØR H. STAMPE

.

Stokholmsvcj 7 S, Eipergaerds
Tlf. 23 59 ID

Hej ulve!

i

Nu kommer sommerferien 3nart * 1 og vi har ikke mange
møder tilbage. Men vi kan dog nå endnu en dejlig

floktur i skoven. Og så vil jeg gerne sige jer tak
for jeres irf* *ats ved ulvestævnet. Resultatet viste

.

for gran bandes

—

SYDKYSTENS

EL FOR RETNING
Mørupvej 31 Experaxrde
Tff. 1127 73

Alt i ked

-

-

pålæg
flæsk
samt dybfrosne varer.

Stegtcrmester

Og så vil vi gerne byde Chikai velkommen i flokken.
I

Tonny Zimrnermann
Tir 23 a c;
E*ptrnf'_-.; j

yi

Giro 955 47

EL'ARBEJDET udføres af

i konkurrencen med så mange

Kurt og Bal oo.

23

HH

SUPERMARKED
ESP ERGÆRDE

!

Vi mød os igen onsdag den 2o-8 kl, 18 „4 5 i Hytten på
Hit avej

and

v/H.H. MUiiCH
E*perg*enfjj Centret
Telf, 23 24 21

LAVE PRISER I

Mordrupvej 19

: Flokmøde i Hytten kl, 15. 3o.
Vi har bål og bager snobrad ,cg
ønsker hinanden god 'zommorf a ri s ,

-

ii{ !5

KVALITET TIL

♦

: Floktur, Vi mødes kl. 9. ao ved
Mørdrup Trinbrmdt. Vi skal til
Gurre slotsruin. Hjemkomst ca.
kl. 12„oo.

vedkommende endda fint

-

Konserves

i Hytten kl. 15. 3o,

jo, at I kunne klare jer pænJ

BM;

ROBERT MADbiiN
S:rj>i(/i>org Kobmand‘bandt!

VognmandsLjrst 1
H. Just Pov';on
NY STRANDVEJ

Z4 ■

ESHEHGÆRDE TLF. 23 28 82.

ML HD RUF Ki-BMANDSHASDEL
v,

J.O.Lundin

3o6o

ESPEHG.ÿRl/E

Tlf

23 23 o9

.

Center KIOSKEN
alt i papirvarer
og featartilcler.

ESPERGÆRDE CENTRET
TELF, 23 24 21

•_Ji

r*

l

j

ft,,

SPEJD E RSOMMBRLEJR
Sommeren nærmer sig, og spejderne skal snart pfi
sommerlejr. Spejderne skal jo som bekendt til Ty¬
dal i Slesvig. Spe jderforældre rådes til at læse
de praktiske oplysninger om lejren, som findes på
side 4 og 5. Der vil blive udsendt mere om lejren
til de tilmeldte spejdere,
ULVE LED ER SØGES
Egeflokken mangler en faat flokleder. Hvio der er en
ulvemor, der kunne tænke sig at blive flokleder, kan
hun trygt henvende sig til Helge Brogård ( se adres¬
seliste nedenfor). De behøver Ikke at have forud¬
vi sørger for ud¬
gående kendskab til ulvearbejdet

-

dannelsen.

ADRESSELISTE POR ESPIRGÆRDE GRUPPE

Modelokaler: Spejderhytten. Ritavej 11, Espergærde.
Gruppeleder: Helge Brog£ d , Sønd eretarken 49, Esp,
tli, 23 31 69
Ama 3-parre, Birkevænget S, Esp,
Uf. 23 25 62
Ege 1' lokken: (fung)Gudrun Nielsen, Birkevænget 6 /Esp,
tlf, 23 26 37
Ege troppen: Søren Larsen, Blomstermarken 3o, Esp.

S trandflokken:

tlf,

23 12 58

Egefolket: Jens Seitzberg, Hyrdevej 17, Esp.
tlf. 23 13 4.3 .
Egeklan en: Ejvind Konrad sen, .Tikøbvej 9, Eso,
Uf. 23 1? 48

