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Nu er vi ef terhanden komuet -’-gang

eftcr sommer igen. Dst er vi ogsi

her pa Egebladet, og dette mtminer

brlnger refarater af sommerens be-

givenheder. . PA side 4 og 5 ban

du 1-xse otr. Tydallej ren, pi aide 6
stir dcr noget orn sospejdercenter

hestelejr. Pi de nseste eider er

der air scout center, og hvis du

vil vide hv&d Starehe Boy Center

er kan du laese pi side 11 og 12.
Endelig kan du pa side 13 lsnse

om vores nyanakaff else: fjern-

synet. Og gletc nu ikke at laeae pro-

grammet for den af deling du til-

horer. , og husk at sen.de afbud hvis

du ikke kan kormne til mpderne.
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5.4.

sommenejr
Egefolket og Egetroppen har i scmmer varet pi sommsr-
lejr i Tyskland , narmere fcetegnet ved Tydal, scm lig-
ger ca, 25 kra fra grensen. Garden tilherer Bansk Spej-
derkorps Sydslesvig. Vort korpa har holdt flere patrul-
jeforertraniiiger pi Tydal.
Lejren var arrangeret af FUV ( fremtidsudvalget) . Vi vat
ikke de eneste deltagere pi lejren. Der d-’ltog ogsi en
del andre f orsogsgrupper, man dem m$rkede vi nu ikke ret
meget til. Lejren var arrangeret siledes, at lederne
ikke h&vde si megat med dor administrative, programlsg-
ning ra.v. at gore. Pi den aide kunne de f i mere tid til
at arbojde med drengene-. Det var 'ogsi nedvendigt, da
ingcn fra Egetroppen for havde varret pi lejr.
Vejret pi lejren var ikke af det bedate. Det heldt gsns-
ke vist tgrvejr det mcste af tiden, men solen si vi ikke
meget til, og det blmste nss* ten hele tiden. liavrlig der.
sidste nat, hvor vindstyrker niede op pi ti. Vore telte
var heldigvis pakket ncd, og det Eilita&rtelt, hvor til-
bragte den sidste nat stod godt fast. Varre var det for
Egefolket, som sov i teepe. Den mitte de tage ned klok-
ken halv et om natten, da den ellers v r blist bortJ
Men bortset fra det var det en god lejr. Kvis nogle
af lej rdeltagerne synes det modsatte er det deres egen
skyId. Man kunne nemlig selv vailge hvad man ville la¬
ve, og der var nogle, der ikke fik lavet si ueget.
Dsr var ellers manga spend end e nye aktiviteter. lad
mig bare n$vne bueskydning, spejderstien, laderbren-
ding og burning i gasbbton. Pi byggepladsen opforte
Egetroppen "fort Oak" af skaller. Egefolket fik used
hjffilp fra seniorenc fra Valby begyndt pa en klokkesta-
bel, som skal rare en gave fra korpset til Tydal.
Man var ogsi pi hejk. Under denne fik men indhostet
en delerfaringcr orr. hejk og patruljesajrjr.dniiold m.v.
Hejlicn g5.k til Bonne virke og Slosvig, hver det vsldig
gode mus?” 1 pi Gottorp slot blav beset.
bogle fra Egefolket sejlede i kanoer pg kojakker ned
adÿfloden" Trene. Egetroppen sejlede pi en lukrus
tsicmerflide. Tank Jer bare: tre da=k i forskellig hejde,
svtsmmebassin rnidtskibs og fire motoreri Med dette skib
sejlede vi et par kilometer til Eggebsk.

V
De sidste dage var lejren desvaerre plaget af dysen-

teri. Heldigvis slap Egetroppen fri, og kun et pa*

stykker fra Egefolket blev angrebet. At det var slemt
kan ses af, at Manse, son blev sngrebet, frivilligt
drak TE. J&, si kan i selv regne ud , at det var slemt.
Jeg trer, at alle, der var raed har fiet en god og ud-

bytterig lejr. Nsste sonanerlejr bliver jo korpslejr
ved Holstebro, si der er noget at glade sig til. Jeg
er sikker pi, at alle, der var oied pi Tydal ogsi kom-
csr med naste ir.

/a.

Det kan iovrigt n$vne3, at lej-
'rens leder var formanden for
if remtidsudvalget , Cedde, som jo
.ogsi er redakter af Vffibneren. "J

v

Nili
SKULLE

LEJRUDSTYfiET
r-Tt&O VIST

S
VJERE

AT *'ORDN?T"

> V
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To maud fra Egefolket har
vmret pa sfjspejder-center.
Her harer vi lidt om det . Hut ten i. "0W5 "Ud"

"Inti"
Skib oh 3f\ J s., S0spejdercentret v ; ‘

ved. Der var

i

"Koblet"dct var der
slags akti-

'• Roller, dyk-

et korf ccckpit-

shek, tommelfingeren i ve jret.
• « •

noget
viteter:
ning

mange
Sejlads mea optimist

] alt hvad der her med
r%m!i. Klar til start. Signalmanden

svinger med flaget, Wieren

stramraes.. .flaget i jorden

og man bliver presset til-
bage i smdet.. ,ma3kinen sti-
ger stejlt.. ,hastighed3mule-
ren st£r p& llo km/ t. «.plud -
selig et skarpt smsld , et ryk

i maskinen, et lille dyk med
nssen, dg man er i luften.
Omtrent saledes foregar en start i korpsets svsvefly,

OY-DSX. I somnerf erien havde ca. 25 ikke-air-scouts

lejlighed til at prove denne sp<endende. Det foregik

i cn uge p& et Air Scout A-center p? dst militmre

skydc terrain ved .J$gerspris, hvor air scout eskadrillen

normal t flyver fra. Fra Egeklanen deltog to rovere.
Deltagerne sargede selv for kost og logi, men tro nu
ikke, at det var det belt store primitive lejrliv,

der blev udfoldc-t. Lejrpladsen mindede mere om en
campingplads end on en spejderlejr.

Men hvad lavedc nu alle de mennesker, vil nogle

masko sporge. Der kan jo kun v$re en i luften ad

gangen. Det er sandt nok, men for at holde et fly i

luften kraves der et stort joraarbejde. Der skal ca.

iA ifand at0 SCOUTf’pe.ger&v::ÿDer / ogsa surf riding,

pa et

var
• • •p

•iiy hviljc
:

~~0 ■'brsdt speed -
b£d.
et rig-'

liv i
omgivelsei?!

Og alii/ jdette c pr* levet i
tigt lejr-

skenne

.

0f
.

S
L-K.B.
iEn mand fra Egeklanen

har vsret p& Set. Georgs-
lejr med heste. Her lidtom det:

Ir— /
mJm & /SH ■vvSet. Georgs'lejr med

heste var en lejr
med vrinsk i. Vi del-
tagere laertc rigtig
at omgfis heste. Vi
fik ikke bare lov tilat ride, nej vi fodredc
striglede og rensede
hove ogsfi. Heste er
van3kelige og nervase
dyr, og det m£tte
ge af os erf are. Nogle
blev kastat af hesten,
and re tradt

r
& 1mM
jig

U-'rUl’XrX’S'

I

i
l>

*:

:

man-

over. taeerneog en blev bidt i nasen. Bortsetfra, at der var for lidt ridningvar lejren en stor succes. [>P.B.
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V Efetr en tre ugers rejse til
Afrika er der en masse ind-
try.k, der skal faeatne
og tieg kunne sagtens fylde
hele dette nummer af bladet
med rejsebeskrivelse , men det
bliver let en lang opremsning
af begivenheder. I stedet har
vi delt stoffet i nogle emner

- eom vi vil beh.an.dle i de kom-
mende numre af bladet. Turen
var en studietur, d.v.s, vi
hjemmefra havde studeret em-
net, s& vi havde en solid
baggrundsviden med. Det der
kommer her vil dels vasre eg-

i ne oplevelser og dels denre
1 baggrundsviden.

lo mand til at holde et fly i luften: nogle bemander
spillet, der trmkksr flyet op i luften. Andre korer
mod de to wierehontere (ganle pick-up’’a uden munmer-
plader) til at sla;be flyet til startstedet og til at
sl$be wieren til startstedct. Atter andre kobler wieren
pa flyet, signalere m.v. Alt dette arbcjde skal games
hurtigt og samvitighedsfuldt, Plyets og dermsd pilotor-

nes sikkerhed afhsr.ger nemlig af. ors jordarbejdet er
gjort perfekt,

Let var de ti mand vi fik sat i arbe.ide. Men hvad la-
vede si resten? Jo, mens en section (= patrulje) f leg ,
var der forskellige aktiviteter for lcjrens to andro
sections f.eks. hcgk,skydning, badning og skovture,
Ilvordan er det sa at flyve svsvefly? PragtfuldtJ

Hvis man f0rst en gang cr blevet bidt af et gait
vefly er man ikke til at holde pa jorden. I et svaeve-
fly seller man stille eg roligt gennem luften som en
fugl, men dog med en fart af 9o km/b. Den langste tur
der blev flajet pi lej ren
af hensyn til de andre

var ha jest oppe var oppe i 95o m, hajde

nok ateget noget siden han sidet fortalte om deti
Hvis der nogensind e bliver en air scouteskadrille her

sig,

A \i
1T

f

S'

/

BES0D I ET AFRIKA fiSK HJEK

Mr man kemmer til et fremmed land er man gerne
interesserot i at komme i kontakt med landct3 be-
folkning, og det er sarlig spmndcnde, hvis befolk-
ningen er meget forskellig fra det vi er vant til.

I Tanzania kan det vaere svaert at komme i kontakt
med afrikanerne og komme ind i husene, for dels er
de ikke trygge ved europaeerne , og dels er de ikke
meget for at vise deres fattigdom from. Hvis man
ska] ind i husene, skal det vaere hos nogle man ken-
cer, ellers kan det ikke lade sig gere.
For at deltagerne i turen skulle ffi mulighed for
a- se hvordan befolkningen lever var der en dag
lavet arrangement si drengene, der normalt boede pa
Ilboru Secondary School (den skole vi boede p£ i
Arusha - en kostskcle, hvor der var ferie) invite-
redo os h,jem. Besv&rrc var dot ikke alle , der kom
h'em med Ilborudrenge , da der kun kom 4o drenge, og
vi var 8o deltagere.

Bespgct kunne ellers forme sig sal-odes:
Turen til min vaerts hjem, en tur pi 7 miles, blev
foretaget ti] fods. Den gik dels langs med en jern-
bane og dels gennem bananlunde. Da vi ankom til hjem-

svs-

var pi 19 min., men det var
at man bred af den dsg. Den der

men det er

i naerheden kan det varmt anbefales at melde sig, Det er
alle pongene vaerd. .n stgrste bagdel
netop det med pengene. Det er for stor en opgave for

ved det er

en gruppe, men det ma da lige vaere en opgave for en
division ellcr et distriktj

ael. f>
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\7 /
met blev vi vel modtaget af moderen samt and re fami-
liemedlemmer. Hjaramet bestod af 3 hytter eller ret-
tere huse, de to bestfiende af lerklinede vsgge med
tag lavet af bananblade. Det tredie hus var forsy-
net med bliktag. Det var kun det hus jeg fik ad -
gang til, deswaarre. Jeg fik en stmrk fornemmelse
af, at de proved e at vise hjemmet from pfi den bedste
mfide. Gfirdspladsen var fejet og der var pant og rent
cveralt.

+
*

I denne mfined har vi spejderhjslp. Mottoet for prÿjder-

hjalpen er Raske born hjmlper syge born. Hver fir vi pen-

ge ind, der gfir til bom der har brug for det.

Hogle af pengene er gfiet til Starehe Boy Center i Nai¬

robi, Under rovernes tur til Tanzania var de 3 dage i

Nairobi, og her boede de pfi Starehe B,y Center. Det er

en kostskole for forseldrelose drenge. Den blev startet

i 1959. I skolens jubilmumsBkrift besvarer ekolens

grundlasgger og leder tnr. Griffin sporgsmfilet om hvor-

for han startede skolen:

" Den direkt-e grund var at 4ooo drenge

)
)

Kort efter ankcmsten blev der budt pfi franskbrod
og the. Dette mfiltid blev indtaget i den fine hytte.
Der var et lille bord samt tre stole og to se-nge
i det lille lokale. Der fantes intet vindue ,men
en trslera, som blev fibnet for at give adgang
til lidt lys.

Efter dette mfiltid blev jeg vist rundt pfi fa-
derens marker, hvor der hovedeageligt blev dyr-
ket bananer af forskellig arter,
tcfler og enkelte kfilplantor. Det var et smrdeles
frugtbart omrfide, hvor der blev dyrket

Omkring 12 tiden blev jeg igen budt indenfor i
det fine hus. Her gik

kaffe, the, kar-

en masse.

vi igen til bords.
Inden middagen fik vi handeme vasket, blot pfi
den mfide, at vi fik haldt noget koldt vand ned
hmnderne for deÿefter at ffi udleveret et hfindkla¬
de. Middagen bv'tod af kogt Kylling samt en
ret. Donne var lavet af. dc sfikald t* kogpbnriBTner,

Retten var

blev arresteret pfi gademe i denne by i lsbet af

1958. 3ooo af deci var tilsyneladend e uden nogen

form for tinderstottelse. 11

over

banan-
I dag er Starehe en stor skole med mange hundreds elt-hvori der var blaudit nogle kartofler.

mere naerendc end velsmagende, men jeg fik med
nod og naeppe spist op.
Eftermiddqgen blev brugt til at vandre rundt i
omegnen, hvor vi bl.a. besagto en stor kaffe-
plantage, hvor rain vsrts sostre vnr beskaeftiget.
Vi ankom til plantagen netop pfi det tidspunkt,

ver, men skolen skal stadig skaffe penge til den dsg-

lige drift.

til Starehe

De penge, som spejderhjslpen havde givet

var blevet brugt til et svommebassin,
som alle pfi skolen var meget glade for, og roverne

* skulle hilse alle spejdere i Danmark og sige tak for

hjsalpen.

I skolens jubilmumsEkrift, som er skrevet af drcnrene,
fcrtaeller en af drengene om sin vej til Starehe:

da de arbejdende kvinder var ved at indmfilo
hvad man i dagens Isab havde plukkst •

Efter igen at v$re kommet tilbage
met, hvor jeg tog hjertelig afsked
milien, blev jeg fulgt tilbage til Ilboru af
min v*rt.

I
til hjem-
med fa-

t>JI
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13.r \i Y Y\Det var i 1962 min far d0de, og min mor tog sig a£

mine to brodre og raig, Omkring et ar senere clade min

mor ogsli, sa vi kom til min onkel. Han var en meget-

fattig mand, som slst ikke havde nogcn penge.

Han kunne engang sends sine egne beirn i skole.
Han gjorde alt hvad han kunne for os, men
manglede sa mange ting, isffir uddannclse,

tror

h I"X \l\

/Har du~~vser«t nede i Ilytfen offer sont-

merforien? S& har du m&ske set vores
nycrhvervelse - fjernsynet. Det er ik¬

ke menirgen vi skal se fjernsyn til mo¬

derns, der har vi nok af andre ting vi
skal foretage os - n®, fjernsynet skal

brugss pa klubaftsirsrne

ver QU ikke gS hjem, selv om der er

cowboyfilm i fjernsynet. Spejd erklub-
ben begynder jo igen til okteber, og

det bliver lige sa sksgt som sidste

[&r. _

O
©vi

Jeg

s£ disse unge for®ldrel0se drengss

bgsvsrlighodcr. Det skete i 196b, at der var en .

.-'S

Gud

s& nu beho-9

mand fra min stamme, som erbejdede 1 Nairobi.
Han herts om Starehe Boy Centre, og sa at det

var et sted, der hjalp drange* Han huskedo p&
os og han spurgte mr. Griffin om han kunne
bringe cn af os her, 3& han kunne fa uddan-
nelse og hjselpe hele familien.
eamtykkode og manden valgtc mig.

Da jeg ankom kunne jeg ikke tale engelsk eller

swahili, og det var meget vanskeligt for rnig

at talc med de andre drenge* Jeg arbejdede hfirdt
og gjorde mit bedste sa jeg kunne talc med

mine nye br0drc pa Starehe, og efter noglc mfi-
neder kunne jeg forsta begge sprog* Jeg er sa
lykkelig, og jeg er sS taknemmelig for de folk

af mit liv og har veek-

blive en uddarmet

ui

J
\Mr. Griffin

pfl
i M ni

Vor hidtidige divisicnschef, Bjssrn Rasmussen,
meddelte korv for sommerferien, at han p6 grund af

sit orbÿjde, der medfgrer hyppige og large rujser

over helo jordkluden, desvsrre ikke Imngcre kan pd-

tages sig hvervet som divisionschef, og vor nyopret-

Tede division s t£r derfor for tiden uden leder. Me¬

lons mcdlemmerne 1 divisionsbestyrelsen leegger hove-

derne i bled for at finde et nyt emne, vil vi her

sige Bjern tak for den indsats, han her fik gjort i

dsn knapt tilmalte tid, han har haft til r£dighed.
Helge.

som har taget sig

ket min hjerne, s§ jeg kan

person.

Ndege Ndege - Primary Standard
VII

I

i GRUPPBLEDERM0DE hos Helge, Tibberup Alle 2o, torsdag
den 25- September kl. 19.3o - 22*3o*1
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IT anen I_ v
Program for September mined:

Program for September rained:
: TM kl. 19.oo i Hytten. Orlentering

Husk kort + kompas.
Onadag den 3.

IcErd&g den 13. : Aviplndaamling i Hytten kl. 13.oo.
;TH kl. 19*oo i Hytten. Fiokeredska-
ber medbringes. VI laver fluer m.m.

Qnsdag den lo.

Fredag den 19. : Klanmpde i Hytten kl. 19.3o.
Etnne : Tanzania. i Avisindsamiing kl. 13-18 i Hytten.

; TM kl. 19.00 1 Hytten. Picnering.

Lardag den 13.

Qnsdag den 17.
Sendag den 21. : Spejdergudstjeneste i Egebsksvang

Kirks. Vi medes udenfor kl. 8.9o.
; TM kl. 19.uo i Hytten. Noget med
sejlgam. Pigerne deltager.

i Spejdergudstjeneste kl. 9-.'0 i Ege-
bsksvang Kirke.

Onsdag den 24.

Scndag den 21.

VIWTBRENS EMBER
: Diskaften.Lerdag den 27.

Pi klantinget den 29. blev fjalgende euner vedtsget:
Fremtidens spejderarbejde.
Grgelaften.
Mato.
iTulehyggempde.
Endvidere vil KA underaage raulighedeme for at fi en
volly-ball kamp mod Helaingzr Klan istand.

Si gik en dejlig sommer. Vi mindes Tyd&llejren
med glffide. og hiber, at n®ate lejr skal blive li-
ge si god.
Efterir og vinter stir nu for daren og denied vort

nye program. Vi har pi tropridet vedtaget fslgonde
prÿgrampunkter vi vil arbejde med:

1: Orientering.

2: Sejlgamsknytning.
3: Pionering.

4: Fisketure.

5: Pscllesture - mcder med pigerne. 13 j mÿnedlig
6: Koreapil pi bindoptager.

7: Teater og bio.

8: Foto.

9: Beat aftoner

lo: Fodbold,
bueskydnjng.

11: Madlavning
for scouts

12: Skiture

ARBEJDSSJAK
Pi klantinget blev der valgt nyt arbejdssjak.
Felgende blev valgt:

Kurt.
Wilhelm.
KIES.
(Ssitzberg)

Per Brogird blev valgt til dagbogsmand. Det kan i®v-
rigt nrnvnes, at klanens dagbog er kommet frem, si
I behcver ikke at lede mere.

diskotekaften.
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Strandf lokken>en
Program for September maned:

Program for September- mined:
Onsdag den 3. : Ulveoverflytning kl. 19.oo i Hytten.

Vi skal modtage lo nye medlemmer i
troppen.

Onsdag den 3. Plokmpde i Hytten kl. 18,49 ~2o,15,
Vi tager afsked raed 4 af vore ulve-
kamnarater, der akal. overflyttes
til spojaertroppcn.

:

Predag den 12. : Pcdboldkamp mod DDS kl. pa ba¬
nen ved Mordrupskolen. Tilskuere cr
meget velkomne. Onsdag den lo. Flokmdde i Hytten kl. 18.45-2o.15.

Vi arbejder med. stjerneprgver, -
og vi skal here cm .”5pcjdorhjmlpen",
som vi skal i gang med i nmste uge,

:

Predag den. 12. : Tropmade kl. 19.oo i Hytten. Vi ar-
bejder med duelighcdstegn.

Si skal vi pi avisindsamling igen.
Vi nodes i Hytten kl. 13.oo.

Lerdag den 13. :Lprdag den 13. : Avisindsamling. Vi modes ved Hytten
kl, 13.oo. Vi er fasrdige kl. ca.
17.3o.

PlekniodG i Hytten kl. 16.45~2o.l5.
Handy-craft.

Onsdag den 17. :
Predag den 19. : Tropmade kl, 19.oo i Hytten.

Kort spejdergudstjenesta i Egebaeks-
vang Kirke. Vi madcs udenfor kirken
kl. B.5o, derefter lob i skoven.
Hjemme kl.ca, 12.3o.

Bond ag den 21. :Sondag den 21. : Vi modes ved Egebsoksvang Kirke til
Gudstjcneste kl. 9.ÿ0. Derefter
skal vi have troptur, Vi skÿl arbej
cl e videre med vore duelighedstegn.
Medbring madpakke. Vi cr hjemme kl.
ca. 15.00. Onsdag den 24. Intet rpcdc.

Oktober:Predag den 26. : Tropmgde kl. lcj.oo i Hytten.

Plokmade i Hytten kl. 18.45-2o.15.
PULDMANEMCSDE.

Onsdag den 1.Oktober: :

Fredag den 3. : Tropmode kl. 19.oo i Hytten.
Plcknade i Hytten kl. 18.45-2o.15.Onsdag den 8. :

Podboldhold til kampen mod "DD3:

Ken Larsen Som I ser af programmetHej alle ulvc i Strandf4ikkenJ
skal der ske mange ting i denne mined. Vi skal ud pa
sptgdcrhtialp,- pi avicindsamling og pi lab i skoven.
Vi skal have udns&vnt rye bandefe-rere og band ehj®lperet
og vi skal sige farvel til: Ghil, Tikki, Sabi og Too-

- I skal ha* tak for

Gert. Jan Larsen.
Per Sparre Kim Brogird

Claus Blichmann
Mike Petersen Michael B. R.

Jens Bang Petersen,
Rsns Thalund

Lars Petersen mai, dor skal op som spejdere,
gedt kammeratskab, og vi 0nsker jer ged jagt pa de nye
jagtmarker.Reserver: Hans Henrik, Troels. Raksha og Akela.
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SKJOLDJURNEROBERT MADSEN
JifWiorj Kobmjndthantie!

Telf. 23 2Z 5f>

.. Vuÿ

Program for September mane':] :
*/ H. H. MUNCH

Espgrgeerde Centre!
Telf, 23 24 21

Kolooi&l - Vic - Sons«TT®sOnsdag den 3. Ulveoprykning kl. 18.45-2orl5. Vi
Blades hos Raksha pa Kirsebsrve j 11.

Tirsdag don 9* Flokmesde i Hytten kl. 18.45-2o.15.
Vi borer lidt on Afrika. Kvis da
Ear noglc billed er eller ting der-
fra, sa tag dem med. mm KVALITET TIL

LAVE P RISER I

Avisindsamling ved Hytten kl. 13.oo.Lordag den 13.
Mordruprej 19

23 20 23 HI SUPERMARKED
Tirsdag den 16. IS.45-20.15.Flokmode i Hytten kl.

Vi caver os pa st jemepr&ver og snak-
ker duelighedste *n.

ESPERG A.RDE

Sfe> Vognmandskcrsel
H. Just Povlsen

SpejdergudstjenGste kl, 8.5o i Ege-
bsksvang Kirks, Bagefter tager vi
i okoven. Hjemine kl.ca. 12.3o.

Sondag den 21.
Statsanstalten for Livsforsikring

f N SPEKT0R H. STAMPE
Stolcholmsvtj 75, Esperg«fde
TLF. 23 29 >0 — Giro 955 47

WY STRANLVEJ 24.
ESFERGffiDE TLF. 23 28 82.Tirsdag den 3o. Flokmode i Ilytten kl, 18.45-2o.15*

I dag skal vi lave s.j ove ting af
pap v,g. papir. Tag fcrklmde med.

Oktober:
Tirsdag den 7*

mm

: Flokmode, i Hytten kl. 18.45-2o.15-
En rigtig legeaften. Er der nogen
der kender en god spargelcg?

EL-ARBEJDET udferesaf
KtiRDRUF Ki. BMAMBSHANDEL

v. J,G,Lundin

3o6o ESPBRGÿKDE

Tlf. 23 23 09

SYDKYSTENS
ELFORRETNINGHej all© ulvel

I har nok set at versa mtfdetid nu fra kl. 18.45 -
2o.l5 ikke? De t bliver nok spzendende at medes nar dot
cr mark*. En del af jer skal ogsa rykkes ip og og
blive rigtige spojders, og vi s-iisker jer mange gode
mpder og dojlige oplovels’cr i spe jdertroppen. Vi andre
fortastter r>ed at gssrc vores flok m&gtig god, det kan
vi bl.a. g0ra ved at m-zde op hver gang. I huskor vel

M&rupvej 32 Espergxrdfi
Tff. 232773

Center KIOSKENAlt i kffd - fleek - p&leg
SATti dybfroEne v&rer.

Stegtcrmester alt i papirvarer
og festartilcler.
ESPERGJCROE CENTRET

TELF. 23 24 21

ogs& ulvomottoe t og ved hvad det betyde-ir? Vel mpdt
igen, Tonny Zimmermann

Tl S&lcdes er loven i junglcn
aeldgammel aom himmel og sp
at den lydige ulv fanger lykken .
men lovbryderulven mfi do."

Vuff

rafter* € rii. 12::a

Raksha og Ba-lou.



TauuM[
Nye le,jere j Hytten .
Fra det nye skole&rs begyndelse har 3. real pfi Esper-
gmrde skole taget pejsestuen i Hytten i besiddelse, og
samtidig er vore Hidtige lejers, akakklubben og whist-
klubben, sagt op. For os betyder det, at vi ffir rSdighed
over pejsestuen 3 aftener om ugen (pigerne har 2 aftener
og samtidig f&r vi en ret bstydelig ekstraindtaegt, SOE
anvendes til Hyttens drift. For skolevzcsenet betyder
lejenalet, at man klarer de lokalemmssige problemer pa
Espergaerde skole,Indtil Tibberupskolen kan ibrugtages.
Eleverne, som er meget glade for det hyggelige lokale,
har f&et lov til at benytte kokkenet, sS de kan brygge
kaffe el. tc i spisefrikvarteret.
Skolen sorger for lokalemes rengering, men denne ren-
gpring sker om eftermiddagen, og det er derfor meget
vigtigt,,at der altid fejes og vaskes op m.v. after af-
tenmoderne.
AvisinAsamiing
Lordag d. 13. September kl. 13-18 holder vi avisindsam-
ling. Vi har brug for mange foracldre bade til at kzre og
lffisse. Evt, tilsagn bedes snareit givet gpuppelederen_I_(tlf. 23 31 69
ADRESSELISTB FOR ESPERGflRDE GRUITE

Modelokalsr: Spejderhytten, RitaveJ 11, Espergsrde.

Gruppeleder: Helge BrogSrd, Tibb:ivj Alle 2<},Esp
tlf. 23 31 69

Strandflokken: Ame Sparre, Birkev®nget 8, Esp.
tlf. 23 25 62

Egeflokken: (fung) Gudrun Nielsen, Birkevsenget 6, Esp.
tlf. 23 26 37

Egetroppen: Ssjren Larsen, Blomstermarken 3o, Esp.
tlf. 23 12 58

Bgefolket: Jena Seitzberg, HyrdeveJ 17, Esp
tlf. 23 13 43

Egeklanen: Eÿvind Konradsen, Tiksbve;) 8, Esp.
tlf. 23 12 48

»




