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5.V4.
'Samtidig med at Jorgen Poulsen og Peter 0rting i
1965 overtog bladet skete der store ting med del.
Man gik fra:, spritduplikering over til den nuvae -
rende teknik, rigtig duplikering. Bladet blev fra
det hidtidige ene ark udvidet til flere ark.Kvali-
teten af stoffet steg og&A.
Siden da har bladet udviklet sig til hvad det er
i dag. I det nuv®rende blad kan man atadig spo -
re indflydelsen fra samtlige gamle redakterer.
Alle har givet noget til det nuv&rende blad.
Hvis man prover at taelle hvormange blade hver re-
dakter har lavet vil man komme til f olgende resul-
tat:

91EGEBLAD nummer
Dette nummer af Egebladet er det enoghalvfemsinds-
tyvenae nummer af Egebladet. Med dette blad er vi
started pa den 10. argang, som jo altsA er jubi -
lseumsargang i Det nummer du laeser-i nu er altsA
jubilsumsnuimneret . Det har vi fejret ved bl.a,
at give bladet en ny forside. Den minder noget
om den forrige forside, og er rda ogsa tegnet af
den samme person, nemlig Ole Reinhold. Den blev
valgt af bladets laesere ved en hastig galiopunder-
segelse. Det er den sjette forside Egebladet har
haft, off vi beholder den til sommerferien,

; BORSIDE '

Jens Seitzberg
3tig Wissing
Lango ft Jens L.
Jorgen & Peter
Jens Larsen
Bjorn Rasmussen
Anders E. L.

24 blade
11 blade
10 blade
21 blade

9 blade
4 blade

11 blade

REDAET0R_— ! Jens Seitzberg! -IH'Tielseni- -1961 i

i *1962
;1965 : !I jJStig Wissing

I Lango ft Jens L.

[ Jorgen P, & Peter~0|

1964 I Det giver ialt 90 blade, Lses pa side 8 om argang

Anders, red.
1965 : 10.I1 .|Peter Ortingj1966 T • \1 | Her lidt om det!

j forste Egeblad , I
! fra det

I 1967ÿ
1 1968
1

1969

4-1Andera Finsenj f:
f Jens Larsen; Pa med vanten -

Som I ser, er det forste nummer
af vort blad udkommet. Vi har

talt om det lssnge, og er blevet enige om at be -
gynde nu. Det er meningen, at det skal udkomme
sammen med Vsebnerext. Det bliver normalt p& eet
ark, altsa fire siuer, hvoraf bagsiden bliver
til ulvene. Forsidcn skal rumme noget tankevmk-
kende, og de to midtersider er til orientering
og program. Det er ingen sag
at g&, men for at det kan bl
vil vi ogsA gerne have indlasg fra pgtruljerne.

f erste
VedI Bjorn 5 Egeblad.

Seitzberg
;! :

: -]0le Reinhold I
-|Ole Reinbold :

] Anders E. Larsen
i1970 t I
I

Ovenstaende er en slags tegning af Egebladet3
historie. Den opmaerksomme lasser vil maske ind-
vende, at der kun er anfort 5 f orsidetegnere.
Det skyldes, at man i december 1968 havde en nod-
forside p& tegnet af undertegnede. Det var af tek-
niske Arsager at man brugte den.

at fit bladet til
ive helt i topklasse,



7.b.

]Om at lave
EGEBLADE T!

N/Vi bringer her den dra¬
inat lake beretning om det Vi sad og kiggede , En fjerdedel af ferste side

var uÿyldt - 3 3/4 side igen.
Nielsens tur igen, "Du er prsest, du ma'Skrive

noget opbyggende p& forsiden 11.
brygget sammen, man skrev masters, mer' kaffe blev
drukket, utallige kopper, mange timer gik, glose-

forradet blev taget op til revision efterh&nden
som det blev udtcmt, man svedte, men efterhanden
blev masteren faerdig til hele bladet, Hver linie

var udfyldt, smukke tegninger tegnet, alt var klar
til den sidste operation - trykningen.

Superduplikatoren var til sprit, en felelses-
sag at ffi. den til at virke. Man hssldte sprit

For meget - for lidt ; den skulle trsskke sprit

helt ud i vrogen for at virke.
Hu var alle pA sammenbrudets rand , ville den

virke ? Man satte et stykke papir i maskinen ,
fattede handtaget i siden, trykkede pa knappen

og drejede hAndtaget. Forste nummer af Egebladet
var pA vej I

Det gik godt, det tog tid, besvaerligt , ener.e-
rende, men Egebladet var en realitet 1 1 / //>

■: f{ f isrste Egeblads tilbli- j
skrevet af den | For mange mange ar siden,

| - sA leenge siden, at det
kunne vaere E.C. Andersen

der fortalte, - modtes fire spejdere i et hus pA
Pilevaenget i Espergasrde for at lave et 3pejderblad
til Espergeerde Gruppe. De fire spejaere var Lango,
Konrad, Niels Nielsen (tidligere hj's&lpe presst og
gruppeforer) og undertegnede. Iretallet var I960
i december.

Forud var gAet lange diskussioner om nedvendig-
heden af at haT et spejderblad, hvor man kunne
meddele medetid og sted, og hvad der ellers skete
i gruppen. Man havde for provet at have et blad ,
der var meget primitivt, hektograferet og besvasr-
ligt og fremstillet af lango.

Nu var tiden der, nu sku' det ske 1
Vi modtes som sagt bos Nielsen pa Pilevaenget

(han havde en skrivemaskine , og ku' skrive pA den).
Hvad sku' bladet hedde ? Egebladet selvfelgeligt ,
derom var der ikke megen diskussion. Vi drak den
forste kop kaffe. Hvordan sku' det se ud ? Alles
kunstneriske talenter blev udfolaet, tegn et cge-
blad ? Kvordan ser det ud? Hvem tegner bedst ?
Alle forsoger, Nielsen vinder. Altsa vi havde teg¬
net "Egebladets" forste hoved, Anden kop kaffe
drikkes.

Forsiden blÿvI f arete redaktar, Jens
!Seitsberg.

!

EE TERSERIE T
Der gAr i gruppen frasagn om hvorfor nogle af
lederne drikker umadeholdende megen kaffe -
det begynte med EGEBLADET ID>



8. 9.
10. argang JULETRAER-Om den argang der ligger foran os, kan det naevnes,

at bladet forbliver sig selv ialtfald til sommer-
ferien. Om det sa efter sommer bliver sluttet sam~
men med pigernes blad, ved vi ikke endnu, men det
finder man forhabentlig snart ud af
skal til at tregne nye annoncer. .

Der er .ikke sket sa store forandringer med bladet.
Det bar f&et ny forside og ny side 3. Omslaget
beholder sin bl& farve et par maneder eller tre,
S& vil der p& mystiske tidspunkter ske maerkelige
ting, men det ser man nfek mere til. Til slut,
som start pa den nye &tgang, vil redaktionen ons-
ke den leaser, der har tygget sig vej hertil et
godt nyt£r 1

man modes ved solopgang, de barske
venten
tiler kommer, snakken, afsted
juletrseer
sne, marker, jsegersmsend , skovkant
juletraeer
tiler, lastbiler
juletraeer
sidde fast* skubbe, grave
biler, sne
juletraaer
sidde fast assistance,
traktorer, lastbiler
juletraaer
assistance, f rygtindgydende maskiner
komme fri
3ne, juletrseer

, slide
juletreser
/enten
juletrmer
afsted, bager, mad
afsted , pa farten
mennesker, latter
juletraeer
kulde, varme polser
juletraeer
forkomne mennesker, juletraeer
juletraeer, juletreeer
tusindevis af juletraeer
kulde, fmrdige, afsted
juletraeer, bunker af juletraeer

time efter solnedgung, hjem
en god sondag.

idet vi snartf r

>

PERSONALIA
1Det meddeles fra saedvaneligvis

palidelig kilde, at Lango, vor
ih&rdige tropleder i Egetroppen,
er blevet formand for korpsets
spejderudvalg. Det siges at
det er en meget fornem stilling,
men vi siger dog stadig fldui:.....A.....Pill-...................min........ . -

9

Oruppen
Program for lederne i januar maned:
Predag den 9. : Feellesmode for grupper&det og

KFUX-spe jdernes trop-flokrad
hos pastor Dela, Kildemosevej
14 A, kl. 20.00.

>
a

enPredag den 16. : Grupperadsmode hos Helge, Tibbe-
rup alld 20, kl, 20.00;

Mandag den 26 „ : Gruppeledermode hos Arne og Ase
Birkevsenget 8, kl. 19.30 a



11.10. Eciefolket.Eneklanen
Program for janiiar m&ned:

Onsdag den 7.
Program for januar m&ned:

Predag den 9.
: Tropmode i Hytten kl. 19.00 -

21.30. Orientering (iygtet +
kort + blyanter) Ego.

: Tropmode i Hytten kl. 19.00 -
21.30. Mad (Lars og Michael).

: Tropmade i Hytten kl. 19.00 -
21.30. Aftenvandring (Kim +
Sten)..

: Planting kl. 19.30 i Hytten.
Der vil pA en eller anden mi-
de blive valgt en ny EA. Dags-
orden vil formodentlig blive ud-
sendt. Bent modtager meget geme
foreslag til emner til klanmader
men de skal heist komme hurtigt.

Onsdag den 14.

Onsdag den 21.
PiKLLBSUDVAXG-
De, der var til faellesmodet den 5. i Tikob, vil
vide, at man prevede at danne et nyt facllesud -
valgc Det var bare som om det ikke blsv til no-
get. En rabte noget i sst, og en haiv time efter
var der £n der, der svarede i vest. Man fik alt-
sa ikke netf.sat noget udvalg. Da arbejdet ikke kan
drives udan udvalg, nedsatte nogle mennesker
derfor p& god gammeldags diktatorisk vis et udvalg
der fik folgende udseende: Birthe, Kette, Anders
Manse og Ole, Dets forste opgave Oliver at lave
et mode sidst i januar, hvor man bl. a. vil
snakke udvalg i
ROVERLAHDSTINQ

Korpset laver roverlar.dsting i week-enden 31-1 og
1-2 i Arhus. Rovere, der er interesserede i at
deltage (og det er vel bele klanen) , sorger for
at fa tilmeldt sig senest den 10. Blanketter fits
hos Bent.
KANQTUREK

Der vil i januar komme tilmeldelses-blanketter
til kanoturen til sommer. Vasr v&gne og fa tilmel¬
dt jer 1 tide l
TVÿTPN

Korpsets roverblad, Pvejen, kommer ikke mere, I
det nye &r vil roverstoffet blive bragt i Forer-
meddelelser. Det vil betyde at klanens medlem-
mer for fremtidcn kan lesse roverstoffet J

Lordag den 24. &
Sondag den 25- : Keek-end (ski og skojter). Hasr-

mere fremkommer.

: Tropmede i Hytten kl. 19.00 -
21.30. T.V.A. (Lars og Michael).

: Diskotekaften.

Onsdag den 28

Lordag den 31.

Som vi ser af ovenstaende program starter vi

det nye ar barskt. Man har vedtaget at vi til-
streeber hvert andet mode udendors, hvis det er
muligt. Julemaden ber slides af sidebenene in-
den den bliver fafctgroet, s& lidt orientering
er ingen hindring.

Week-enden d. 24-25 bliver en udpraiget uden-
dorsweek-end, forn&bentlig mod macser af one og
is, s& b&de ski og skejter kan bruges,

Tordentalen siger: Alle moder i uniform til
alle moder, hvis de ensker at deltage.

Vel medt i det nye &r, og godt nyt&r til alle
spejdere + for»ldre.

Seltzberg.
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StrandflokkenProgram for januar mined:

: Tropmode kl. 19.00 i Hytten.
Hvad skal vi lave i del: nye
ar ?

Fredag den 9. Program for januar mined:

Onsdag den 7. Flokmade i Hytten kl. 18.45-
20,15, Husk afregning for Spej-
derjul, hvis. du- ikke allerede
har afregnet.

:

Fredag den 16. : Tropmsde kl, 19.00 i Hytten,

Fredag den 23* : Tropmede kl. 19.00 i Hytten,

Onsdag den 14. Flokmode i Hytten kl. 18.45-
20,15. Vi gar videre med vore
stjerneprever.

Fredag den 30. : Tropmode kl. 19.00 i Hytten.

Februar:
Onsdag den 21* Flokmode i Hytten kl,'18.45-

20.15. Lege og sjove konkurren.eer.
:Fredag den 6. : Tropmsde kl. 19.00 i Hytten.

SPEJDERKLUB
Onsdag den 28. Flokmede i Hytten kl. 18,45-

20.15. Vi prover noget nyt.
:

Torsdag den 15.: 3pejderklub i Hytten kl. 19.00-
21.30.

Februar:

Onsdag den 4. :Torsdag den 29.: Spejderklÿb i Hytten kl. 19.GO-
21.30,

Flokmode i Hytten kl. 18.45-
20.15.

Vi onsker hinanden god.t nytdr og siger velkommen
til HATI-, som vi hiber mi fi en rigtig god tid
som gron ulv.

Der vil i det nye ir blive inviteret pigespejde-

re til spejderklubben. Det har jo vist sig at
der er plads nok, da der hojst har vaeret 10

pi en aften, I det nye ir mi I stramme jer an
og huske nir der er spejderklub 1

Haksha og Akela,



14.

IN- ( ROBERT MADSEN
Sirjndborg Kobmjnd'hjndr!

Tell. 23 23 56 v/H.H. MUNCH
Espergecrde Centret

Telf, 23 24 21

Program for januar m&ned:

Tiradag den 6.
Kolorlftl - Vin - EonserTee

j Flokmode i Hytten kl. 18.45-
20.15. I husker nok at vi
skal lege i aften - men ogaH
synge.

Tiradag den 13. : Flokmode i Hytten kl. 18.45-
20.15.Vi g&r igang med due.-
lighedstegn.

: Mon ikke vi akal traene lidt
til 20 km. turen? Vi modes
ved viadukten pH Mordripvej
kl. 9.30. Husk at tage varmt
toj og hue pH. Hjemkomst ca.
kl.' 12.00.

KVALITET TIL
LAVE PEISER I

mM SIPERKUKED
ESPERGARDE

luordrupvej 19
23 20 23Sondag den 18.

& Vognmandskcrsel
H. Just PovlscnStatfcanstatten for Livsforsikring

INSPEKTOR H. STAMPE
Stoltholmsv.j 75, E»p*rg«(cis
nr. 23 2910 - Giro 955 47

NY STRANDVEJ 24.

ESPERGfRDE TLF. 23 28 82.
Tiradag den 27. : Flokmode i Hytten kl. 18.45-

20.15. Her er stadig nye ulve,
der skal optagea i flokken og
have navn, Vel modt til fuld-
mHnemode.

EL-ARBEJDET i/dfar*safFebruar; KORLRUI KLBJ;AIIDSHANDEL

v. J.C.Lundin
3o6o ESPERGiiRDE
Tlf. 23 23 09

Tiradag den 3. : Flokmode i Hytten kl. 18.45-
2o.l5. I dag 8kal I hore om
nogle gamle fastelavnaskikke-
og vi prover nogle af de gamle
lrge.

SYDKYSTENS
ELFORRETN1NG

Msrupva] 32 Eipergxrde
Til. 23 27 73

Nu er det rigtig vinter - I husker nok at fodre
fuglene hver dag ? I kan ogsH laegge mad til dy-
rene f. eks. nodder til egernet.
Velkommen i flokken siger vi til Hathi, Ferao,
Thuu, Sahi, Rama og Nilghai.
Her har i en gHde - prov om I kan lose den til
det forste mode . Hvem gsetter den forst ?

Center KIOSKENAlt i kcd - fl*Bk -dybfroeo* rarer.
Stegtcrmesttr alt i papirvarer

og festartikler.
ESPERGJERDE CENTRET

TELF. 23 24 21

Tonny Zimmermarm
nr 23 226:r-flÿn'vrj «

&£den : HvornHr kan 'man trakke 10 fra 10 og dog
beholde 10 ?

Cftperurs'.'.a

Bagheera, Raksha og Baloo



DUNK EL
TALE

.

j Vi har bladet i arkivet
i og fundet guldkorn ,sorn
I Egebladet bragte for 4
I &r side, Stykket er skre-
l vet af bladets davmren-
j de redaktor, Jorgen Poul-
! sen,

:
Om lidelsen og opstan-
delsen talte Jesus en-
gang til sine deciple.

11 Men de fattede in¬
tot deraf, det var dunkel tale for dem, og de for-
stod ikke det, som var blevet sagtV

De fa, der dagligt horte Jesus, forstod ikke
hvad han fortalte dem. Det kan derfor forekomme
mmrkeligt, n&r mennesker i dag stiller krav om at
kristendommen skal vasre fuldt forstSelig, om at
den og dens forkyndelse ikke skal vmre indviklet
eller ho jttravende , eller hvad der nu siges.

Der er ikke grund til at gore sin tale ind¬
viklet, fordi man taler om noget indviklet, men
det er nodvendigt at der ikke stilles forvent -
ninger om at fa kristendommen forklaret G$, enkelt
og let fatteligt, som fx hvorfor der er krig i
Viet-Nam.

JP

ADRESSELISTE FOR ESPERGiERDE GRUFPE

Modelokale: Spejderhytten, Ritavej 11, Espergmrde.

Gruppeleder: Helge Brogard, Tibberup all£ 20, Esp.
tlf. 25 31 69

, Birkevaenget 8, Esp.
tlf. 23 25 62

Egeflokken: Gudrun Nielsen, Birkevs&nget 6, Esp,
tlf. 23 26 37

Egetroppen: Soren Larsen, Blomstermarken 30, Esp.
tlf. 23 12 58

Egefolkett Jens Seitoberg, Hyrdevej 17, Esp.
tlf. 23 13 43

Egeklanen: Ejvind Konradsen, Tikobvej 8, Esp.
tlf. 23 12 48

Sneiderklub: Bent JCoed Pedersen. Klovermarken dfi.Esn.

Strandflokken: Arms Dpjirre




