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*4. V■ NEDL /FGOES
- EGEBLADET

Egebladet bringer her et
loeserbrev vi har modtaget.
Det er skrevet af hr, Erik
sen fra KFUK-spe jderne ._
Jeg har med meget forundring, i de sfdste to
"Egeblade " , leest om at Drengenes og Pigemes bla¬
de skulle Icegges sammen, ligeledes har ■ jeg ogs&
lesst om at Drengenes og Figernes ledelse skulle
v*re fselles, hvis det gar som Drengene onsker,
Jeg er meget forb&vset over at man skal l®se om
den slags i andres blade uden at veere informsret
om noget ,
Jeg kan her fortsslle, at det harL aldrig va>ret
onsket fra Plgernes Flokferer, Tropforer eller
Tropflokr&ds side at have mere faelles med Dren¬
gene end vi har nu, og da det samtidig -strider
mod epejdernes love finder jeg det meget forkert
at lave den slags foreslag.
Jeg finder det ydermere meget ukiorrekt at offent-
liggore den slags i et blad uden at. man under -
retter Pigernes ledelse og forhandler med dem
fsrst .

novembÿr blev indkaldt til et feelleemsde med
vort grupper&d f hvor bl.a. Egeklanens foreslag
skullo droftes. Madet skulle have vmret holdt
den 9* ;anuar, men blev af forokellige grunde
ikke hold*. Nar tropflokrÿdet ikke fik de n0j-
agtige foreslag sidst i november, skyldes det
simpelt hen, at de ikke var fairdigbehandlede
blandt vore ledere og i vort grupperM.
Vi kan ikke rigtigt se, at der er sa meget i fo¬
reslagene, der strider mod T'spe jderrtes love".
Det ei.este er sMan set det med failles penge-
kasse , Det er da ogs£ et af de puhkter, hvor
vort grupperSd krsever aandringer i foreslagene,
Udvalget har nemlig e& vidt muligt provet at
holds slg "lovens'’ grund, selv om klanens
prineipielle standpunkt er, at den slags love
er til for at fcrydes. De er jo ikke lavet for
at genere os, men for at hjeslpe os!
Svis der ellers er punkter man mener ikke er

f,lovlige" kan man jo i en sa.glig diskussion pege
pa disse og forssge at finde andre tilfreds -
stillende lasniiiger,
Egeklanen h&ber ikke at ovenst&ende brev er en
endelig afvisning fra KFUK-spejderne . Vi h&ber
stadig, at der er mulighed for et nsarmere sam-
arbejde, siledes at vi bedst mulig vis kan
opfylde vor form&lsparagraf: nemlig at udbrede
kendskafcet til det kristne budskab og til spcj-
derarfcejdet til flest mulige , samt at forbedre
og rationalisers det nuv'erende arbejde. Klarsn
vil under alie omstsendigheder arbejde videre pa
at fa gennemfort sine foreslag til en demokra -
titering af spe jderarbe jdet i EspergsGrde .

Pk rgeklanone og Egebladeta vegne

Anders Egede Larsen.

Sv, E, Eriksen
Tropflokr&df? f orroand
K.F.U.K, spejdeme,

SVAR p& Eriksens leeserbrev t

Tanksrne om samarbejde mellem KFUK- og KFtM-spej-
derne i Espergrerde er ikke nye. Det kan f.eks,
nsvnee, at der i Egeblad nr. 6 1969 blev luftet
tanker af den art. Det er imidlertid forste gang,
at der er blevet udarbejdet konkrete foreslag
til samarbejde, Foreslagene er blevet udarbejdet
ef et udvalg nedsat af Egeklanen, og er blevet
godkcndt af klanen. De er altsa kommet indefra
og ikke fra lederne I
Vort gruppeblad, Egebladet, afspejler arbejdet
i gruppen og orienterer sine lsjsere om hvad derforeglr. Det er derfor naturligt at bladet skri-
ver om de foreslag, der er fremme i gruppen.
Det kan vel mrppo vt»re kommet helt bag p& KPUK-
spejdernea tropflokrid, at s&danne foreslag var
under udarbe jdelse , idet der alleredc sidsf i

Vort lands forcning, vort folks enhed og
vore forskelligc nationaliteters enhed - det
er de grundlsggende garantier for vor sri.gs
visso triumf.

Formand Mao Toe-Tung.
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SMUG LERI jEn ivrig deltager be- I
; rotter her ora de drabcÿ IARSREGNSKAB FOR BSDERGJBRDE GROPFE 1969.
Ilige slag.Indtsegt:

Kassebeholdning pr. 31*12.68 144,35350,-" Fludselig en inork, kold og stormfuld aften i be -
gyndelsen af januar banker det p doren til pej-

sestuen i Eytten pa Ritavej. Det var for avrigt
den 9. En politimand stikker et brev i handen
pa vor meget beromte og hojt agtede tropleder.
Vor tropleder Lsser: ....smuglere , , ■ nakotika...
landowning. . .pas pal ... De har sandsyrtligyis

et signalement. . ,Snekkersten. Havn

Porskudskassep
Sparekassekonto
Girokonto

I
2.o97;i4

200.16 2.791,85

Rontigent
Spejdernes arbejde
Fodselsdagsforening
Moder & fester
Dure & lejre
Egebladet
Diverse

4.950,-
1.135,61

520,-
160,23
594,07
900,-
471,63

1
vaben
kl. ca. 19.30.
Af sted, for en spejder lader da ikke s&dan en
chance ga sin noese forbi. Ind i bilerne og i
full fait til Snekkersten. Sikken et held poli¬

tict ikke har raandskab nok, for s& var vi gaet
glip af hele denne historie. Ual Hold ajnene ab-

ne med den person, som vi fik signaleraent pi 1
Der er han 1 Han stiger ud af bussen. Jo, han
har den rode tophue og mappen, det ma vsere ham.
Vi folger ham.
Hvordan skal vi nu klare den, han g&r jo op i en
have. Der er holt 3ort i huset. Og dog, nej ikke

i bflghuset, der er lys i dot ene vindue. Vi fcl-

ger ham. Kan banker pa dsren. Boren abnes ganske
forsigtigt. Vi gar cp til huset og har vist fa-
et larmet for meget, for doren abnes og de f&r
en af vore mffind. Et ojeblik efter dukker endnu

en mand op. Han ser noget misteenkelig ud.

8.731.54
11.523.39 'Ialt

Udgift:
Korpsafgif t , divafgift m.v. 2.336,55
Mrerker & materiel 1.745,67
Fapir & porto 39,25
Moder & fester 214,98

593,91
1.504,81
1.000,-

462,33
Duplikator og skrivemaskine 1.659.37

Dure & lejre
Egebladet
Hyttele je
Diverse

9.556,87

Kassebeholdning pr.31.12.69
Eorskudskasser
Sparekassekonto
Girokonto
Kreditnots

90,58'
350,-

1.177,47
249,97

98 - 50 1.966.52
lalt 11.523,39

Regnskabet revideret og godkendt den 15.1.1970.
sign. Barslev sign. Bjorn Rasmussen

Espergaerde den 15.1.1970
H. Bach-Madsen £>

GK
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VINTER\7
Gad vide hvad han skal lave her. Han sksslder'ad.
Banker pa dsren. Han siger aa en halv spegepoise

Mystisk

Vi prsver at finde ud af hvad der foreg&r i husSt
og sl&r bl.a. en rude lnd, De passer pa vi ikke
kommer ind. Hvad ska! vi gore? Pludselig styrter
forbryderne af sted og med vor mand mellem sig,
Vi folger efter, men ter ikke rigtig g& pa dem,

De hah'skydevaben. De flygter. Vi fsiger efter.
De bliver trsette. Vi omringer dem, men alligevel
nar de at stikke af. De leb for stserkt og forevandt
til sidst 1 en bil. De kom tilbage, men vi kunne ‘

alligevel Ikke fa fat pa dem , Sikken en aftcn I
Hvad kan der ikke konme til en tropleder? Jo, det
er rigtigt, der kom en samtaie pa band, en film
og brev, Dette underssges og vi finder ud af at
der fredag den 23. skal afleveres en besked et
sted i Egebaeksvang akov. Stedet finder vi ved
hjaelp af filmen.
Predag den 23: Slagplan,

Januar.
Hold kslig kulde.
Seniorer pa week-end,
Ski medbringes,
Huer vanier- stovler,
man kunne fryse,
Mange minusgrader.
Vind med bid i.
Hyfte Helsingor.
Varme, the, varme.
Ski speendes.
Tilskovslobende.
Bakker, knolde, is.
Damlende, snublende, falende.
Tld, mere t±d, svelee.
Sort natmsrk himmel.
Stjernefunklende.
Orion, Lille Bjorn.
Hjemtur, hytte varme.
The, franskbrod med syltetsi,
Sang, seniorer, hygge,
Sovepladser findes,
Man server.
Tung drommelos eovn.

* *

># * * * * *

J

Senior latter,
Hu, hej, store bakker
Senior falder,
ski brekker.
Den farste.
Den eneste,
Videre gor lojpen
Sluttes,
Man drager mod hytten.
Mere mad.
Kedelig oprydning.
Hjemtur,
Hjemme,
Seniorer in action.

Gra kold morgen,
vaekker savnige sjaele.
Langsom opatandelse.
Vand, Sffibe, nedtorftig.
Tender berates trodsalt.
Mad tilberedes,
Cornflakes, franakbrod, the,
Det tradiotionelle,
Rituellet folges.
Dagens program.
Ker sne, is, kulde.
Ski spaen.des atter,
D'ye ruter soges,
Hu, hej, lange bakker.
Eksperter med store svÿng.
Kslig instruktion.
Instruktor fald.

.vente vente» * ■ * * *

"Jeg har den fl og nu ses nogle af forbryderne.
Pelg efter demi Sikken en jagt! Den ender med at
vi f&r en besked og denned endnu en besked, nem-
lig et brev, som ligger ved 3. juni-stenen. Her
star noget om at der kai hentes en besked i en

>
)

hytte i Blejclt. Det har vor meget bersuite og
hojt agtede trap dog ikke kunne folgc, men det er
blevet oplyst, at der cr fundet en hel del ra¬
diomateriel og mange gevssrer og ammunition, som
et blevet nedkastet. Det lykkedes for Egotroppen
at fangs forbryderne,



aeKonen
Program for februar:
Lordag dsn 7.
Fredag dem 20. : Elanmode kl.1930. 3ki-og

detur. Medbring nodvendigt udstyr.
Fredag den 27. : Fssllesmode. liumlebaek.
Pa klanmodet i januar ±'ik vi lavet nyt program-og
arbejdssjak samt valgt ny klanass. Desvterro har
klanass.,Per Brog&rd, siden klanmodet iaeldt sig
ud, sa vi har nok valgtten ny klanass. inden Ege-
bladet er udsendt.(Til ny klanass. pa ubcstcmt tid
er Nibs valgt. Red.).
Til fastolavnsfesten 3ammen med Helsinger falles-
forening er det enskeligt at sa mange som muligt
mede-r op i kostume, - hvad er et karneval uden
kostume i
Klanmodet don 2o. st&r i de alpine dicipliners
tegn.

Program for februar:

- Onsdag den 4.
: Kl.1800-0100. Fastelavnsfest.

: Tropmode i Hytten.kl. 19.00 -
21.30. Orkestermade, musikin-
strumenter medbringes.

slsede-

: Tropmsde i Hytten. Kl.19.00 -
21.30. Noget med krystalapp.
(Bent & . Kim).

Onsdag den 11.

Onsdag den 18. : Tropmode i Hytten kl. 19-00 -
21*30. liankemede (?,red) (Steen
& Claus).

Week-end den 21/22: Fcelles med de gule spcjdere
i Espergesrdo dt Humlebmk.

Tropitted e i Hytten kl. 19-00 -
21.30, I'Saterialemede. Hvad har
vi? (alie).

Onsdag den 25 •

Troppcn kunne i januar mined tegne sig for en
week-end til alles tilfredshed.

Til div. meder var tilslutningen stor, og hume-

ret s®dvanlig\ris hajt, dog ville man under dis-

skutioner kunne onske sig lidt ≤ Lorre saglighcd

og roindre pjat, men maske skyIdes det alderen.

Week-enden med de gulo spejdere i Esp. og Humlc-

bmk er under udarbejdclse, men regn med at den

blivcr til noget, Programmet bliver ikke offent-

liggjort, da alia skal mod,

‘'Frerre og bedro- tropper og enklere administration".
Samtaler, taler, artiklcr og resolutioner ber vee-
re koncise og prsecise. Meder ber heller ikke vare
for la?nge.(Formand Mao Tse-tar,g)

Klanass.:2tfiels Bjarne Sorensen
Kofod Anchc-rsvej 41
telf.:23 15 09 ikke?!!

Seitÿberg.

(NipS|
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Stranclflokken: Intet made p.a.g. karneval pi
Kerdrupskolen.

Fredag den 13. : Tropmode kl.1900 i Hytten for dem,
der ikke er pi vinterferie.

Fredag den 20. : Iropmode kl.1900 i Hytten. Det
bliver spaandende at se patrulje-
standeme. Aflmggelse af spejder-
loftet. Tropr&d. Yi skal finde af
hvad vi ekal lave fremover.

Fredag den 6.

Program for februar;

Onsdag den 4. i Kl. 18,45-20.15. Flokmode i

Hytten. Vi lsnrer nye ting.

Onsdag den 11, Intet mede pi grund af vinter-

ferien.Fredag den 27. i Tropmode i Hytten.

Onsdag den 18. ; VI skal til fotografen i aften

—vi modes i Hytten kl.18.45
og slutter af i Hytten kl.20.15
Vi skal ogsd have et. lille af-
tenleb,

K0RPS1EJR VED HOLSTERERO.
Denne gang skal korpslejren ligge i Vestjylland,
og vi tager pladsen i besiddelse fra tirsdag den
28. juli og forlader den tirsdag den 4. august*
Der er meget varieret terrsen med skove, heder, klit-
ter, enge og ier, og si meget plads, at hver spej-
der rider over 50 mxm (I Trelleborg havde vi kun
22 mxm pr. mand). Prisen for denne overdadighed
bliver med alle forbehold i disse prisms&ssigt u-
rolige tider omkring 125 kr.- og det bliver med
garanti 70-ernes hidtil bedste korpalejr for 125 kr.

Onsdag den 25. i Kl.18.45-20.15. Flokmode i Hyt¬

ten.-Nu da vi har sk mange 1,-
atjerneulve, skal vi rigtirt i
gang med duelighedstegn.SPEJDERKLUB

Torsdag den 12. : Spcÿderklub i Hytten kl.1900-
2130.

Torsdag den 26. : Spejderklub i Hytten kl.1900-
2130.

Sendag den 1.marts.; Tur i skoven,

Vi modes pi Mordrup trinbreedt

kl.9.00 - hjemme kl.ca.12,30,

Onsdag den 4.marts.; Flokmode i Hytten.I'lBlITB;:Laes side 7 om "Det Store Smuglereventyr". t



F SKJOLD BURNEH.OHEKT MADSEN
S:rindborg Kobmanarbandtl

Ttlf. 23 2C 5b

(
3A\ W A RKb Pt5 PUÿ REST[- Vf NHANOf L

v/ H. H. MUNCH
Espergeerde Centret

Tclf. 23 24 21
Program for februar: Kolocial -• Vin - Konserves

Flokmode i Kytten kl.1845 - 2015,
Fastelavnsmode.Prov at lave en
maske hjemme, og tag' den med til
model. Prmmie til den bedste.
Vi stemmer om det.

Tirsdag den 3-

mm XVALITET TIL
LAVE IKISER I

Tirsdag den 10.

Tirsdag den 17.

Intet mode p.g.a, vinterferie.

Flokmode i Hyten kl.1845 - 2015,
Junglemode. Hvad handle der Mow-
gli, da han log lil landsbyen?

Rod bande til mode hos Baloo,
Birkevaenget 6 kl.15. vi lsegger
program for model den 24.

Flokmode i Kytten kl.1845 - 2015
Rod bande bestemmer programme!.
Mon de finder p& nogie gode lege?

Kl.9.30 ved Hytten. Flokken pa
cykel. Husk godl med varmt toj
p& hoved, hsender og fodder.

I februar starter vi p& nogel nyl. I denne maned og
de nseste 3 m&neder skal en af banderne efter tur
tilrettelcegge programmet for 1 mode. Vi starter med
red bande, som derfor skal mode hos Baloo d.19/2 kl.
15- Jeg haber, at I alle kan komme, rod bande,
I har nok set i programmet, at I gerne lave en
fastelavnsmaske, til model d.3* En nem halvmaskc kan
I lave af den overste del af en aeggebakke. Klip de
to fordybninger af til zjenhuller, evt. et hul til
nsesen, sest elastik i siderne og mal den festligt.
Ood fornojelse.
og gull, siger pip og rasler?

vuf} Eaksha, Bagheera og Baloo,

SUPERMARKEDKorcLrupvej 19
23 20 23 §m ESPERG AÿRDE

VQznmandshorsel
CJ

H. Just Povlsen

Torsdag den 19.
Btatsanstsftcn for Liv$forsi'(rmg

INSPEKT0R H. STAMPS
Sloltholmsvej 75, Etpÿgserde
TtF. 232? 10 - GMO 953 47

NY STRANDVEJ 24.
ESFERCJJTODE TLF. 23 28 82.Tirsdag den 24.

Sondag den l/3
EL-ARBEJDET udfares af

KORLRUP KLBMANDSHAKDEL
v. J.O.Lundlrt

3o6o ESPERGÿRDE

Tlf . 23 23 o9

SYDKYSTENS
ELFORRETNiNG

Marupvej 32 Espergacrde
Tlf. 23 27 73

Center KIOSKENAlt i kfd - flesk -
east dybfroene vartr.

Slegtsrmesttr alt i papirvarer
og festartikler.
ESPERGJEROE CENTRET

TELF. 23 24 21

Tonny ZimrnermannOg en lille gade: Hvad er lille•* *
~!f- 23 ZZ 65

e*pcrafi~.:a
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Strandflokken kommer i nasr frerotid til at mang
en fast flokleder. Hvis der er en ulvemor, der
ne tenke sig at blive flokleder, kan hun trygt
vende sig til Helge Brogard ( se adresselisten
denfor). De behover ikke at have forudgaende ke
skab til ulvearbejdet - vi ssrger for uddannela

JULETRJESSALGET,..
rTTblev denne gang en stor succes, idet oversku
blev pa 1800 kr. til gruppekassen. Vi fik solgt
1011 tracer. Hvilket vil sige, at ca„20Q traser v
ussBlgelige og det samme antal sygnet ind under
transport og ophold pa lagerplads. Vi takker al
der har assisteret ved faaldning, transport og s

ADRESSELISEE FOR E3PEEG/IRDE GRUPPE
Medelokale't: 3pejderbytten, Ritavej 11, Esperga

Gruppeleder: Helge Brogard, Tipperup alld 20, I
tlf. 23 31 69

S-trandflokken: Arne Sparre, Birkevssngbt 8, Esp.
tlf. 23 25 62

Egeflokken: Gudrun Nielsen, Birkevsenget 6, Esp,
23 26 37 .

Egetroppen: Ssren Larsen, Blomstermarken 30, Ei
tlf. 23 12 59

Egefolket: Jens Seitzberg, Hyrdeveÿ 17, Esp,
tlf. 23 13 43

Egeklanen: Ejvind Konradsen, Tikzbvej S, Esp.
tlf. 23 12 48

Spejderklub: Bent Koed Pedersen, Klsvermarken
tlf. 23 28 34




