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Det er nu blevet efterår,
men det er da stadig dej¬
ligt at være ude. Det si¬
ges jo, at spejderliv er
friluftsliv!
Som I vil se, begynder spejderklubben igen. Det kan
I læse om på side 5. Tan-
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dervisningen i Tanzania.
Redaktøren beklager en ræk¬
ke meningsforstyrrende tryk¬
fejl i de sidste par numre.
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Spejderstadion
Hver by har sit stadion, hvor man kan dyrke for¬
skellige slags sport: fodbold, atletik, håndbold
og mange forskellige andre sportsgrene. Det er
ganske udmærket .men det er ikke al slags sport

.

disse stadions er velegnet til f.eks. spejdersport.
Det er da urimeligt, at det kun er nogle sports¬
grene der tilgodeses, så det var da måske en ide.
med et spejderstadion. Det skulle laves, så der
var mulighed for at dyrke spejdersport som f.eks.
brobygning, båltænding, bygning af hytter, telt¬
rejsning, signalering osv. Det skulle vare en stor
grund, helst med en god å, gerne med mange træer
og buske. På grunden skulle findes rafter til pionering, der skulle være bålpladser og der skulle
være mulighed for at for at bygge hytter i træer
og på jorden,
skulle også være mulighed for
at overnatte i telt, og grunden skulle ligge så
tæt ved byen som muligt, helst ved skoven. Man skul¬
le nemlig også bruge grunden til udendørsmoder om
sommeren. Ja, hvorfor ikke lave
byggelegeplads på grunden? Ulvene
kunne også lave en rigtig rådsklip¬
pe, der kunne bruges om sommeren.
SS.
Et spejderstadion skulle jo natur¬
ligvis være for alle spejderne i
tt
v.
byen, og det haster efterhånden med
O
sagen.. Det var måske en kommunal
opgave, at stille grunden til rådxg(Fortsættes side 9)
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Ja, så er det på tide, at spejderklubben begyn¬
der igen, og det sker torsdag den 9. oktober kl.
19.00. Det er i år vores mening at holde spejder£ÿJ_ub 2 gange om måneden, og det er altid om tors¬
dagen kl. 19.00, men du må også gerne komme sene¬
re på aftenen, cg du må gerne tage en kammerat
med, og du skal IKKE være i uniform.
Så har vi ,som du sikkert ved, anskaffet os et
fjernsyn i sommerferien, og det er op til dig, om
vi skal beholde det, for vi skal selv betale fjern¬
synslicensen, og den er ca. 300 kr. om året, så
vi bliver nødt til at sælge "Spejder Jul" til jul.
Hvis Vi sælger rigtig mange, kan vi måske få råd
til en tagantenne, så vi også kan se Sverige. Men
der vil kun blive tændt for det hvis der er noget
interessant i det, og ellers lukker vi op for raSidste år fik vi købt nogle spil (kort,ludo,dam,
skak, bordtennis og mølle), men vi har brug for
mange flere. Der er 2 udveje. Enten tager du selv
nogle spil med (eller måske dit frimærkealbum),
eller også sørger du for, at vi får solgt en mas¬
se sodavand, så vi selv kan købe nogle spil (eller
materialer så vi‘ selv kan lave nogle,skakbrædt m.m.)
Du kan altså se, at det helt kommer sin på dig
(Fortsættes side 9)
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UDDANNELSE I TANZANIA

I Danmark er det en selvfølge, at alle børn går
i skole. Det er noget man skal, og de fleste sy¬
nes ikke det er særligt spændende at gå i skole,
men i de lande, hvor det ikke er en selvfølge, at
man går i skole, har de fleste elever en anden
indstilling til skolen. De-r er man klar over, at
det er en stor fordel , at de får lov til at gå i
skole. I Tanzania starter kun 50 $ af børnene i
skele , og af disse fortsætter kun nogle i syv
år, og endnu færre går la r gere end syv år i skole,
Hele skolesystemet er stærkt påvirket af engelsk
skolesystem. De forste syv år går børnene i Pri¬
mary School. Efter 4. klasse er der en prøve, og
kun de elever der består denne prøve kan fortsæt¬
to i 5. klasse, omkring halvdelen af eleverne
går således kun i skole i 4 år. Man er nødt til
at udvælge eleverne på denne måde, da man ikke har
skoler og lærere noj til at alle kan fortsætte i
skolen. Efter 7- klasse er der igen en prøve. De
bedste ved denne prøve kan fortsætte skolegangen
i Secondary School. Kuri 1/6 af eleverne i 7 ..klas¬
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lærerne er tanzanianere, og under¬
visningen foregår på
swahili. I 6. og 7.
klasse undervises der

somfrra-
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se fortsætter,
Primary Schools er betalingsskoler. Det koster
lo sh. {oa. lo kr.) om året for 1-4 klasse og for
5-7 klasse 15o sh, om året. Når det koster penge
at gå i skole de første år, er det ikke alle, der
liar råd til at sende deres børn i skole. Man må
huske, at mango mennesker er beskæftiget ved land¬
bruget, og de dyrker stort set det de selv skal
bruge. Det kan derfor være svært for dem ax skaf¬
fe pengene. Der er også mange fam>%ie-ry -fcvcnr
der er aå mange børn, at det
é>
bliver ret vanskeligt at få
råd til at sende alle børne¬
'
7
ne i skole. Primary Schools
::
findes i næsten alle landsby¬
er. De er ret sparsomt udsty-

V
ret.

y

get holder amn også husdyr på skolerne T ligesom
man dyrker grøntsager til skolehusholdningen.
le bedste elever fortsætter i Secondary Schools ,
i nr or undervisningen er gratis. Skolerne er kost¬
skoler og undervisningen foregår på engelsk. Ud¬
styrsmæssigt tåler disse skoler fuldt sammenlig¬
ning med danske, især når -det drejer sig om mate¬
rialer til de naturvidenskabelige fag. Eleverne
kan gå & år i Secondary School, og derefter kan
de starte på universitetet. Eksamen som de £år ef¬
ter 6 år i Secondary School er noget højere end
den danske- studentereksamen, ler. svarer nærmest
til et års studio på universitetet herhjemme.
let er dog ikke alle elever, der går 6 år i denne
skole. En del forlader den efter 4 år. Forholdet
mellem elever og lærerstaben synes at være præget
en del af den engelske skolotonø , men samtidig
synes eleverne at være meget mer-., positivt indstil
lot over for det at lære, end tilfældet or i de
danske skoleri
lå alle skolerne findes et profektsystem. I hver
. klasse vælger eleverne er,"monitor", der skal sør(h-e for orden i klassen. T hver soveblok er der val¬
gt en prefekt. Han er altid fra ældste klasse. Han
skal sørge fer ro og orden, herunder rengøring i
deboelsestlokken. Over alle prefekts står "Gap
~ain of the prefekts". Efter endt eksamen får
ie unge mennesker, der ikke skal på universitetet
besked om, at der et job til dem i administration¬
en, på kontor eller lignende. Efetr Arushaerklæringen er det som om man accepterer dctxe, at man
ikke frit k&n vælge erhverv.
Sicen Tanzania er blevet selvstændigt, er der sket
en stor vækst på uddannelsesområdet.
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Tirsdag døn 23. var der ekstraordinært divisions¬
ledermøde. Mødet holdtes i Hytten.
Grunden til dette ekstraordinære divisionsleder¬
møde var, at vor hidtidige divisionschef, Bjørn
før sommer havde meddelt, at han desværre ikke
havde tid til at være divisionschef. Samtidig
stod man i den situation, at man heller ikke hav¬
de nogen DAS (divisionsassistent for spejder&rbe-j-

de) og

DÅB

v

i

Nu foreligger tallene fra korpsmønstringen den
23. april 1969- Korpset tæller nu 23-690 medlem-ÿ
mer. Det er cn ventet tilbagegang på 924 i for¬
hold til korpsmønstringen 1568. vi tilhører sta¬
dig korpsets største distrikt. Det har 2949 med¬
lemmer mod

u...

‘

3036 sidste år.
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De gule spejdere arrangerer kursus i førstehjælp
begynder
*~ , for alle mellem 1? og IS år. Kurset
_
J onsdag den S. oktober kl, 19.
- de gules hytte på Idrætsvej, Der undervises i ialt 10 af¬
tener fra 19-21.
Benyt denne chance til at få lært noget om det¬
te vigtige emne I

(divisionsassistent for roverarbejde).
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På modet blev man enige opfordre Otto Hi Isen fra
Gilleleje til at være divisionschef. Hvis han ikke
var villig, var vor DAU ( divisionsass'istent for
ulvearbejde)
Gert Elkjær Larsen rede til at træ¬
de til sotn divisionschef. I divisionsstaben er
der i øjeblikket
.divisionskassereren Sv. Jør¬
gen Johanne sen. Man fik ikke stillingen som DAS
besat, og man er derfor stadig på udkig efter et
emne. Med hensyn til BAR' en blev man enige om at
sammenkalde til et divisionsroverting, hvor ro verne så af deres midte vælger en DAR. Endelig
blev der valgt en af nogle kaldet DUP (divisionsassistent uden portefølje ) Til DUP blev valgt
Anne-Lise Petersen fra Helsingør. På mødet op lystes det iøvrigt, at vi står uden distriktchef,
idet vor tidligere distriktchef Stoklund har truk¬
ket sig tilbage.
'
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SPEJDERKLUB...fortsat fra side 5.
selv, om vi skal have en god klub, hvor man kan
more sig og ha' det rart.
Klubrådet håber at se dig til vores og din spej¬
derklub torsdag den 9* i Hytten.
VELKOMME IT
Bent Ko ed Pedersen.

cs

SPEJDERSTADIQN,...fortsat fra side 4.
hed..andre stadions er jo kommunale - men dei
sker ikke noget, hvis vi ikke tager initia¬
tivet Ii71
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Program for oktober måned:
Lørdag den 4.&
Søndag den 5.

Program for oktober måned:
:Roverf emkamp. Armere vil for¬
modentligt tilgå de tilmeldte.

Fredag den 10. : Klanmøde kl. 19.3o i Hytten.
Emne:spe jderen og fremtiden.
Fredag den 24.&
Lørdag den 25.&
Søndag den 26. : Fallestur til Sverige. Nærmere
vil formodentlig tilstrømne.

Onsdag den 1. : Tropmøde i Hytten kl. 19.00.
ft *

Onsdag den 8, : Tropmøde i Hytten kl. 19.00.

Onsdag den 15. : Tropmøde i Hytten kl. 19.00c
Lørdag den 18. : Diskotekaften i Hytten kl. 19<3o

til 23.00.
Onsdag den 22. : Tropmøde i Hytten kl. 19.00.

Onsdag den 29. : Tropmøde i Hytten kl. 19.00.

OVERSEA-ROVER
Endnu en af Egekl anens medlemmer rejser fra
byen. Foreløbig dog kun i 4-5 måneder. Det er
Jens Larsen, der tager i kibbuz i Israel. Han
skal pudsigt nok i den samme kibbuz som Ole
Reinhold var i. Vi holder stadig forbindelsen
med "Kibbuz-Jens" vedlige gennem Egebladet.
FØDSELSDAG
Fællesarbejdet ‘nar holdt 1. års fødselsdag.
Arbejdet går bedre end nogensinde.Fællesud¬
valget modtager dog stadig emner til møderne.

KLAKBAMET
Egeklanen holder klanbanket den 1. november.
Nærmere vil tilgå Egeklanens medlemmer.

ROVERFEMKAMP
Til roverf emkampen den 4. og 5. 3tilier klanen
et par sjak eller tre. Vi håber, at de kan kla¬
re sig pænt.

Tropmøderne går nu fra kl. 19.00 til 21.30.
Vi har forlænget mødet med en halv time på grund
af manglende tid under nødeme.
Oktober måned gik fint for troppen. Mødeprocenten
var 100. Vi håber den holder.
_Ked hensyn til
diskotekaftenerne må vi nok
nogle flere. Første aften var jævn veilykket, trods det ringe antal gæster.
Af programmet i denne måned vil vi især be¬

-ÿlære

skæftige os med foto.
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Program for oktober måned:
Fredag den 3.

Program for oktober måned:

: Tropmøde kl. 13.00 i Hytten. Vi
skal have dannet 3 patruljer
og have valgt patrulj ef ørere
Vi skal have fundet ud af, om
vi skal arbejde med pile og/eller
duelighedstegn,

Onsdag den 1. : Flokmøde i Hytten kl. 18.45 - 2o.l5.
Vi arbejder med stj erne prøver

.

.

Onsdag den 8. : Flokmøde i Hytten kl. 18.45-20.15.
Vi leger og lærer.

’'ÿ-.-ÿnsdag

Fredag den 10. : Tropmøde kl, 19.00 i Hytten. Vi
arbejder med vore prøver.

Onsdag den 22. : Intet møde,

Fredag den 17. : Tropmøde kl. 19.00 i Hytten.

'

Kovembe;?:

Onsdag den. 5. : Flokmøde i Hytten kl. 13.45-2o.15.

Tropmøde kl, 19.00 i Hytter.,
De nyoverflyttede skal aflæg¬
ge spejderløftet.

Søndag den 10. : Vi skal på tur i skoven. Vi mødes'
på Mørdrup trinbrædt kl. 9.00.
Hjemme kl. ca. 12.3o.

November:
Fredag der 7. : Tropmøde kl. 19.00 i Hytten.

SPEJDERKLUB
Spejderklub torsdag den 9. i Hytten kl. 19.00 til
21 .30.
.

>

Spejderklub torsdag den 3o. i Hytten kl. 19.00 til

21.30.

Det kan nævnes, at fodboldkampen den 12. septem¬
ber mod DDS endte 0-0. Næste fodboldkamp mod
DDS spilles fredag den 31* oktober. Tilskuere
er meget velkomne.

- efterårsferie.

Onsdag den 29. : Flokmøde i Hytten kl. 18.45-2o.15.
Vi lærer noget nyt.

Fredag den 31, : Fodboldkamp mod DDS kl. 16.00
ved Mørdrupskolen. Kar. vi tinde
denne gang?
Fredag den 31.

den 15. : Flokmøde i Hytten kl. 18.45-2015.

I har gjort et godt stykke arbejde under "SPEJDERHJÆLPEN", ulve, - og vi kan glæde over at have
med til at hjælpe de mange børn, der er syge.
vi byder velkommen med et stort VUF til: KA1ANAG
(Søren) og TOOKAI (Claus) og ønsker jer en god tid
i Strandflokken.

RAK SKA
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.

og AKELA .
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14.
ROBERT MADSEN

SttsnJInri Koktnttndihur.Jtl
TtlF. 25 20 S*
Kolonial

Program for september måned:

-

Vin

-
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Tirsdag den 14. : Fuldmånemøde kl. 18.45
20.15
i Hytten. Vi skal også have ud
nævnt nye bande førere og ban-

Kørdrupvej 19

deassistenter,

23 20 23

Tirsdag den 28. : Flokmøde kl. 18.45 til 20.15.
Vi mødes ved Esnergærde sko-cs hovedindgang. Vi
skal lære
vores by bedre at kende.,
November:
Tirsdag den 4. : Flokmøde kl. 18.45-2o.15
i Hytten. Vi prøver at lave
en negerlandsby og lærer en
ny sang.

Ifu er det blevet så mørkt om aftenen, at vi ik¬
ke længere kan lege ude ved vores møder. Men skal
vi så ikke gøre et ekstra godt stykke arbejde
med at lære stjerne prøverne og komme igang med due¬
lighedstegn? Allerede nu kan I godt starte på at .
fodre fugle. Og så skal vi høre om Espergøerde og* *
da mennesker der bor her, eå vi rigtig kan vise
vores familie og vores venner de seværdigheder
her er, når de kommer på besøg.
Vel mødt i Hytten ulve, I er meget flinke til
at møde frem.

Eapergærde Centret
Telf, 23 24 2!

KVALITET TIL
LAVE PRISER I

tgpP SUPERMARKED
ESP£aGft.KDE
Vognnxzndsl . rsel

Statsanstalten for Livsforsikring
INSPEKTØR H. STAMPE
Stakhofmrraj 75. EipørgatK**
Gk* 955 47
UF- 3*291«
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EL-ARBEJDET udfort af
SYDKYSTENS
ELFORRETNING
32 Eipergjenle
Tlf. 232712
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fleak Fåleg
Alt i ked
v*r*r.
dyb
from*
sant

Stegtcrroester
Rahsha, Kurt og Baloo,

1&wmsmUSiSIU)SH.WJS.L

w/H. H. MUNCH

.

Tirsdag den 7. : Flokmøde i Hytten kl. 18.45-20.15
Vi arbejder med stjerne prøver
og snakker duelighedstegn.

SKJOLD BURNE

Tonny Zimmermann
nr

Povlsen
NT STRANDVEJ 24*

ESPERCERDE TLF. 23 28 82.

EdbRDRUP KLBMANDSHANDEL

v. J.O.Lundin
3o6o ESPER&SRDE
Tlf

.

23 23 09

Center KIOSKEN
alt i papirvarer
og feøtartikler.
ESPERGæRDE CENTRET
TELF. 23 24 21

PÅ VEJ

Por et par år siden nedsatte KFUM-apejderne et
udvalg, som skulle beskæftige sig med spejderar¬
bejdet i fremtiden. Det fik det fint klingende
navn "fremt id sud valget". Udvalget fik som opgave
at komme med et forslag, efter hvilket man i
fr emtiden skulle drive spe jderarbejde.
Dette udvalg har nu afsluttet sit arbejde og ud¬
givet en betænkning indeholdende udvalgets for¬
slag. Betænkningen er meget omfangsrig, men in¬
deholder ikke såmeget nyt for lederne i Espergar-'—*r
de, da Egetroppen og Egefolket det sidste år har
arbejdet under fremtidsudvalget, og derigennem
har fået materiale til gennempr øvning.
Som en rød tråd går det gennem betænkningen at
arbejdet nu skal gøre mere demokratisk- Drengene
skal selv i højere grad være med til at bestemme
hvilket stof de vil arbejde med. Endvidere går
betænkningen ind for at inddrage andre aktivite¬
ter end de traditionelle spejderaktiviteter.

ADRESSELISTE POR ESPERGÆRDE GRUPPE
Mødelokale: Spejderhytten, Ritave j 11, Espergeerde
Gruppeleder: Helge Brogård, Tibberup Allé 20, Esp

tlf. 23 31 69
Strandflokken: Arne Sparre, Birkevænget 8, Esp.
tlf.23 25 62
Egeflokken: (fung) Gudrun Nielsen, Birkevænget 6, Esp
tlf.23 26 37
Egetronpen: Søren Larsen, Blomstermarke'i 30, Esptlf,23 12 58
Egefolket: Jens Seitzberg, Hyrdevej 17, Esp.
tlf.23 13 43
Egeklanen: Ejvind Konrads en, Tikøbvej 8, Esp
tlf,23 13 48
Spejderclub: Bent Koed Pedersen, Kløvermarken 46, Esp
tlf.23 28 34

