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Tal farve med Thorup!
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En sammenlasgning af bladene krsever faktisk ogs&
en sammenlsegning af pengekasserne Se iovrigt
pa side 4 og 5 om de ovrige reformationsforeslag
Det mest belejlige tidspunkt for en bladsammenslutning vil nok vaere efter sommerferien, s& hvert
af bladene kunne fa afviklet hvad det har af annoneer, forsider m.m. A propos forsider, sa kommer
der ny forside i nseste nummer, men det er en overraskelse (vi er ogs& selv meget 3psendte). Bet
kan til slut nssvnes, at Egebladet er begyndt at
udveksle blad med DD3 i Humlebssk. De har et fint
nyt blad, der hedder "Mohikaner-kureren"

.

.

01®delig jul I

TILBUD
PA
HOWEJ

& S0N

Som man m&ske har bemmrket (hvordan har man kunnet undgi det I?) er det snart jul. I den anledning har vi et par julesider, dog ikke med julemaend og julegaveansker I Og dog. Vi har et juleonske. Se overst p& side 6 hvad det er. ,
Bette nummer er det sidste i 9. &rgang. Det bliver maske ogs4 den sidste hele Srgang, idet vi
h&ber at blive sammenlagt med pigernee "Kvidder"

.
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Det var samarbe jdet . Demokratlseringen skal gi¬
ve sig udslag i en afdftlingsgeneralforsatnling ,

\

s

PS. fore ami ingen vaelges:

i

)

Ja, hvis det g&r som Egeklanen og Egsbladets redaktion onsker, o& gor det. Eller rettere: det
bliver sammenlagt med KPUK-spe jdern.es "Kvidder" ,
sa der kommer kvidder i egetrmet. Lmo nrÿrnere
om de ovrige reformer, som Egeklanen onsker;
Egeklanen nedsatte pa klanmodct den 10, oktober et udv&lg,kaldet "Reformationsudvalget" ,
med det formal at skabe et ration£lt samarbe jde
mellem KPUK- & KFUM-spe jderhe i Espergaerde ,
samt at skabe en demokratisering af spcjdefark

bejdct i byen, Udvalget

var bemEerkelsesveardigt

hurtigtarbe jdende , idet dets rapport forela
allerede den 17. oktober. Her er et lille restoplag af rapporten, og interesserede kan fa et

1. Af delings'rad .
2, HytteudValg.
3. Kasserer.
4. Redaktion til afdelings blade t
5. Ledere til de respektive afdelinger,

.

6, ER-udvalg,

Adgang til forsamlingen har samtlige spejdere
og foraeldre, Stemmerct har spejdere over 16 ar,

a amt for&ldre med een stemir.e pr, barn, som er
mo diem.
Dette var altsS. Egeklanens onsker. Rapporten
har Vffiret dreftet blandt gruppens ledere, Man
var positivt stemt over for foreslagene, men pSpegede visse vanskeligheder mod f ormaliteterne
Sagen gar nu videre til behandling i grupperadet.

.

eksemplar ved henvendelse til Egebladets redak-

tion.
Af rapporten fremgar det, at Egeklanen ansker
at samarbe jdet skal forega folgendo steder:
a: hytte
b: kassercr
1. Centraladmlnistration c:
ledere (faelles GL)

d: ER
2 , Fmlles blad.

t

.

Emiles klan.

t>

Hvad ang&r kritik, from soot den i tide; kom ikkc
i vane med farst at kritisere efter et linen er
lebet ud.
Pormand Mao Ise-Tung
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Om mindre end en maned begynder julen, Der er tra¬

dition for, at man spiser og drikker godt og fo
ler sig vssldig god mod andre. Egeblaaet minder
lige om, at i Biafra er der 3-4 millioner nod
lidende kvinder og born. Det koster s & lidt at
frelse et barn
16. kr. on maneden kan redde
en mor eller et barn 1
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Hov, hvad er det ?

m

w

En Trelleborgbacille I

Der er da ikke korpslejr
red Trelleborg i 1970 I

W
ir

,‘i-3

DREJER BEIT SIG OM JULEGAVERNE ? ?

DREJER DEN SIG OM JULEMAHDEE

? ?

ELLER ER DET RISSENGR0DEN OG FLfiSKESTEGEN DET
GJELDER ? ?

c

B

'\

Nej, men her er en H-mand.
H for korpslejr ved Hols-

Hvorfor

tebro i 1970 \

Hvorfor

GRUPPELEDERM0DE hos Arne og Ase, Birkevsenget 8,
mandag den 8, december kl. 19.30. Bemserk den eendrede modedato.

Hvorfor

sa gode
LAS

PA

-

?
pynte3 der op til jul flere maneder for-’?
asder vi os fra sans og samling omkring
er det kun omkring jul, at vi skal were
ved hinanden - ?

Hvorfor giver vi egnetlig hinanden julegaver

DE NASTE SIDER, HVAD VI MERER JULEU

DREJER SIG OM 1
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fodte, og svobte
I,
og
lagde
ham
ham i on krybbe, thi der var
' ikke plads til
dem i herb ergot*
I den saaune egn
var der hyrder
15, ude pa darken
som
nattevagt
og
holdt
deres hjord. og
over
engel stod
ji en Herrens
•for dem, og Herrens herJlighed str51ede on den.
*og de blev .grebet af
at or frygt. Hen engelen
sagde til dÿm: ’‘Frygt
ikke; thi so, jog for
"kynder eder en stor gist
de,som skal /sere for ho¬
le folket, Thi odor er

y

Men det skete i de dage, at dor udgik on befaling
fra kejser Augustus, at al verden skulle skrives
i mandtal. (Det var den forste indskrivning, som
skete mens Kvirinius var landshovding i Syrierj).
Og alle gik hen for lade eig ind;
skrive, hver til sin by.Og ford!
1
Josef var af Davids hos og slssgt,
drog ogs5 han op fra Galiltsa, fra /
byen Nazaret,
til
Judsea , •
til
Davids /'
by, som hed—
der Betlehem, /
for at lade
■*
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sig

indskri-

tillige
ve
med Maria, sin
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idag e
freiser fodu i Davids
by; hr u er Kristus, Herrcnl
Og dette skal vaere jer et ';egn:
I skal finde et barn
svobt og liggehde
i en kr> bbe.” Og
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re, som lovpriste Gud og sagde:
"Are vaere Gud i det ho jestel
og p5 jorden fred i mennesker, der har
JvXiv-.
hans velbehagl"

/

.V.'.’.V.V.
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trolovede, som var
frugtsommelig. Og det skete, medens
de var der,kom tiden, da hun skulle
fade. Og hun fodte sin son,den
forste
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Program for deceraber maned:

Program for december m&ned:
Predag den

5.

Egefol ket

iPsellesmode kl. 19.00 i Tikob.

notur (se nedenfor).

Fredag den 19. :Klanmade kl. 19,30*
Julemode. Orgelaften* Han mades i kirken.

-

Onsdag den 3.

: Tropmede i Hytten kl. 19.00

Onsdag den 10.

: Tropmsde i Hytten kl. 19. GO21. 30. Julegodtemede (Sten +

Juleaktiviteter, loan snakker ka-

21.30. Frimaerkemede (Ken).

Ken)

Onsdag denjl7.

.

: Tropmode i Hytten kl. 19.00-

21.30. Julemode (Kim + Claus).

Ler&ag den 20, :F»lles julemode i Hytten. Kl. 19.00:
Julefrokost Kl. 21.00: dans om julet reset. Slut kl. ol.oo. Man medb ringer hver en gave psent indpakket [vBerdi: max, 2 kr.) Foret agenet koster kr. 15.00,

.

Sangbogsudvalget

Hu da sangbogsudvalgets formaad er rejst til Is¬
rael for at passe kyllinger, er hans supple ant
tridt til. Det drejer sig om Anders, som meget
gerne modtager sange, som onskes optaget i sangbo-

gen.
OHS 0B3 OBS Kanotur
Der er under f mile sudvalget blevet nedsat et ka¬
notur sudvalg, som skal arrangere en kanotur til
sommer. Kanotÿren tssnkes foretaget pa Gudenaen i
dageÿe 4-12 juli 1970 begge dage incl. Man starter
ved -‘•erring og ender i Silkeborg, Det bliver lejlighed til at bestige Himmelbjerget , eamt at bese
Cm kloster m.m.m. Prisen bliver 200-250 kr,
Hye rovere
Ved klanbanketen den 1. blev der optaget 6 roveraspiranter i Egeklanen,

(Lsrdag den 27.

: Diskotekaften)

Bette er programmet for arets sidste mimed. Vi
vil prove at lave diskotekaften den 27. dec,,
hvis der er interesse for det og hvis man ikke
er pil juleferie.
Hvis vi ser tilbage pit &ret der er gaet, vil
vi isser hssfte os ved vort nye arbejds program.
Nogle gamle spe jderdicipliner er udgaet og er
blevet erstattet af mere hobbyprsegede aktiviteter. Vi har fAet nye uniformer, og vor gamle

arme og bryst er erstattet af en
mere ensartet uniform, som kun prydes af korpsmaerkebehaengte

maerket. De der endnu ikke har erhvervet den nye
uniform har nu en mulighed ved at snake den som
julegave

.

Mit onske for det nye &r er, at vi fortsustter
med at forbedre seniorarbe;}det , at vi udbygger
vort kammeratskab, og at vi tager op til overvejelse hvorfor vi er KFUM-spe jdere.

*12.

getroppen
Program for december maned:
Predag den 5. : Tropmode kl. 19.00 i Hytten.
Hvem finder den forsvundne
Himpe
gimpe ? (red. er meget
mystificeret I)

-

13.

Strandtlokken
Program for december:
Onsdag den 5.

: Plokmode i Hytten kl. 18.45“
20.15. “Vi g&r videre med
vore stjerneprover.

Onsdag den 10.

: Plokmode i Hytten kl. 18.4520.15. "Jeree egen aften",

Predag den 12. : Tropmode kl. 19.00 i Hytten.
Vi arbejder i patmljerne med
pileproverne,

Predag den 19. ; Juletropmede i Hytten, Vi
skal have nissesk&g og anden
sjov. Tag en lille pakke med
( vrerdi under 1 kr. ) Til
lidt forplejning nedtages l,50kr,
Sidste dag fof afregning af
spejderjul. De der ikke har
afregnet denne dag, bliver
sendt hjem efter pengene.

Januar:

-

10 minutter til hver bende.

Onsdag den 17.

; Julestue i Hytten kl. 18.4520.15. Vi leger og julehygger, f&r julehistorie og spi-

-

ser godter. Medbring 1. kr.

—

Og sk holder vi juleferie og modes forste
gang i det nye kr
Onsdag den 7. januar til flokmode i Hytten kl.

18.45-20.15.
I og jeres forsldre onskes en rigtig glmdelig
jul og et godt nytar.

Vi siger ogea velkommen til 4 nye ulvekammerater,
nemlig: Henrik, Jens, Christian og Philip,
og onsker jer en god tid som ulve og spejdere,
Traeer og vande, vind og ved,
junglen skaarme dine fjed.

-

Fredag den 9* : Tropmede kl. 19.00 i Hytten.
Torsdag den 4.3c 18. dec. : SPEJDERKLUB i Hytten
'

kl'. 19,00-21.50.

Raksha og Akela,

14*

Eaeflokken

Telf. 23

Program for december maned:

Kolonial

-

Tirsdag den 2,

: Flokmode i Fly t ten kl , 18.45
80,15. Pul dm&nemo d e

Sondag den Y,

: Vi modfes ved Mordrup Trinbrsedt
kl. 9-00, VI skal i skoven og
Isegge foder til de vilde fug
le. Hjemkomst kl, ca, 11.30.

.

; Intel mode

Tiradag den J.6,

;

.

T

-

Flokmede i Hytten kl, 1Q.45
Julemode. Vi laver juleat jerner ,
horer liistorie og far lidt
godt Tag 1, kr. med.

.

Januar:
Tirsdag den 6.

-

: Flokmode i Hytten kl. 18.45
20.15. Vi s tarter det nye kr
med nogle gode lege,

Hej alle ulve l
Hu kvor det bliver tidligt merkt er det lige tid
til at arbejde med duelighedstegn. I kan eik kert fa far elder mor til at hjspLpe jer lidt.
eg sa er det i© snart jul. Vi skal ogs& He¬
re en julekistorie eg maske kan vi lave en god
lille gave til far eller ipor.
Vi onsker jer alle en glsedelig jul eg et godt
nytar* Vel modt igen 1 det nye ar.

-

Via

56
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tonserreis

BRU6SK

-

Tirsdag den 9.
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INSPEKT0R H. STAMPE
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v/ H. H. MUNCH
EsjjergEsrtfe Centret
Telf, 23 24 21

KVALIXET TIL
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Lfcatsanstalten for Livsforslkrlng
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Rakeha , Eagheera

SKJOLD BURNE,

ROBERT MADDEN
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Center KIOSK EN
alt i papirvarer
og festartikler,
ESPERG*ROE CENTRET
TELF. 23 24 21
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FOR£LDKEFESTEM
Den 22. november afholdt gruppen sin &rlige forseldrefest. Der blev bl.a. opfort Klods-Han3 og
Robin Hood, Seniortroppen spillede et lille stykke, der skildrede forskellen p& ape jderarbe jdet
for og nu, og sa blev der budt p& lysbilleder. Man
s£ lysbilleder fra fiokkenee sotnmerlejr, samt fra
rov ernes tur til Tanzania. 3idstnsevnte blev freinsat laden kommentarer, bvilket nndrede en del. Det
var imidlertid planlagt og ikke en fejltagelae,
Alt i alt blev det en morsom og hyggelig spejderfest,

MENIGHEDSRAD

Det kan naevnes at vor gruppeleder, Helge Erog&rd og
vor klanle&er, Ejvind Konradsen (kaldet Konrad) er
blevet indvalgt i Egetreksvang Menighedsrad, Vor
kasserer, Bach Madsen, er fortsat med i menigheds-

r&det.
ADRE35ELISTE FOR ESFERftERDE GRUPPE
Madelokale: Spejderhytten, Ritavej 11, Espergrerde,
Gruppeleder: Helge Erog&rd, Tibberup G.116 20, Esp*

tlf. 23 31 69

Strandflokktni Arne Sparre, Birkevaenget 8, Esp.

tlf. 23 25 62

,

i

Egeflokkert: (fung) Gudrun Riels en, Birkevsenget 6,Esp.
tlf. 23 26 37
Egotroppen: 3eren Larsen, Blomstennarken 30, Esp.
tlf. 23 12 58
Egefolket: Jens Se±t2berg, Hyrdevej 17, Esp.
tlf. 23 13 43
Egeklanen: Eÿvind Konrads en, Tikebvej 8, Esp,
tit. 23 12 48
Spejderklub: Bent Koed Pedersen, Klevenaarken 46,Esp.

tlf. 23 28 34

