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Målet for de fleste mere eller mindre kristne
mennesker, er at blive frelst, at komme i Paradis.
Nogen gør gode gerninger og lever evt. et dy¬
digt liv, andre mener ikke de kan gøre noget for
deres frelse, de tror på nåden, den skal redde de¬
res -udødelige sjæl når de dør.
Jesus har efter min mening gjort sit bedste
for at forklare at ingen af disse livsmønstre
fører til frelsen.
Den rige unge mand, der havde gjort så meget
godt, blev kommenteret således : (Matt. 19,24)
"Ja, jeg siger Jer, det er lettere for en
kamel at komme gennem et nåleøje end for en rig
at komme ind i Guds rige."
Og Peder, der havde forladt alt og fulgt Jesus,
spurgte: (Matt. 19,27)
"Hvad skal vi da have ?"
Jesus svarede: (Matt. 19,29)
"Enhver, som har forladt brødre eller søstre
eller far eller mor eller børn eller marker eller
huse for mit navns skyld, skal få hundrede gange
igen og arve evigt liv."
Men tilføjer: (Matt. 19,30)
"Men mange af de første skal blive blandt de
sidste, og af de sidste blandt de første,"
hvor¬
med der nok menes, at ligesom arbejderne i vin¬
gården behandles mennesker ikke efter fortjeneste,
men efter Guds vilje.
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.Med dette nummer af

j Egebladet, deltager
vi i korpsets gnippe|
bladskonkurrence. Ikke
|
meget for konkurrenså
i
; cens skyld, men mere
I for at få inspiratio-

og nye ideer.
Indlæg og program afleveres jner
vil give visse
Det
j
til red. Bakkegårdsvej 39
vanskeligheder
med
I
Espergærde
idet
disse
forsider,
senest den 20. november 1970! er trykt i et bestemt
1
1 antal i begyndelsen
Oplag: 145 + 30
\ af året
Men ellers: god for|
Tryk: Oak Press (egeTryk)
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FORÆLDRESNAK &
GRUPPENYT
Til forældrene 1
Nu haster det med at få listen med CPR
numrene færdig, og jeg har endnu ik¬
ke fået alle de udsendte spørgeskemaer
retur, så se venligst efter om Deres
!
er sendt
Med venlig hilsen
Hartvig Bach-Madsen GK.
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Ny rekord
av isind samlingen gav 1800 kr.
Aldrig før har vi klaret en avisind¬

samling så hurtigt - og aldrig har vi
tjent så meget. På 4 raske timer sam¬
lede 110 piger og drenge samt 15 for¬
ældre med tilhørende privatbiler 15
tons gamle aviser og blade, medens
en stab af forældre og ledere sørge¬
de for bundtningen. Afregningen lød
på 1800 kr, som bruges til Hyttens
"forskønnelse"
Tak til alle, som hjalp og vel mødt
til et festligt nap i april måned —
næste år.

Ulve og spejdere har sikkert lagt mær¬
ke til forskellige forbedringer, der
er sket i Hytten i den sidste tid. Vi
har fået lagt linoleum på køkkengulvet ,
Lene (tropfører for pigespejderne) har
lagt et nydeligt flisegulv i toilet¬
tet og vi har fået et stort skab i"lederværelset"
Endvidere har vi fået
plantet en del nåletræer i forhaven.
En motorklipper, som gruppen har an¬
skaffet til græsklipningen, er en stor
hjælp - vi har fået bugt med "prærien".
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Kommunalt tilskud
Fra den 1. august 1S69, hvor den nye
fritidslov trådte i kraft, får vi
kommunalt tilskud til drift af Hytten.
Efter loven har vi kun krav på dæk¬
ning af 75 % af udgifterne, men Hel¬
singør kommune har været så large at
tilbyde os og de øvrige ungdomskorps
100 % dækning, hvilket vi naturligvis
er meget taknemmelige for.

Samtidig har vi fået et årligt tilskud
pr. medlem under 18 år på 50 kr, så
nu har vi alle de økonomiske betingel¬
ser for at yde godt spejderarbejde.
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spe.iderstadion

Fra kommunen har?vi modtaget en plan
over en 35.000 var stor grund, som vi
må benytte som øvelsesplads. Den er
celiggende umiddelbart vest for Nyrupxrydset i et pragtfuldt kuperet ter¬
ræn med levende hegn og en lille lund ,
"i er nu igang med at planlægge, hvor¬
dan vi skal indrette pladsen, som vi
antagelig skal have i fællesskab med
de øvrige ungdomskorps i den tidligere
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Tikøb kommune.

Forældref esten, som vi traditionsmæs¬
sigt har i november måned, er denne
gang på grund af lokalevanskeligheder
forlagt til slutningen af februar nærmere følger.

Tombola
Mortenstombolaen på Centret holdes i
år den 6. og 7. november.

6.

tømrermester
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Så er spejderklubben i gang igen. Den skal
køre hveranden torsdag aften fra klokken 19.00 til

w

(03)23)343

21.30.
Vi vil forsøge at sælge sodavand og pølser
og en_ eller anden form for slik.
Der er dog en betingelse for at vi kan afholde
klubaftener, og det er at det foregår i ro og
orden, som det gjorde til den første klubaften.
Det bør ikke være nødvendigt, at der skål gå en
og holde øje med jer. Det er der ingen der har lyst
til. Jeg vil også gerne have lov til at hygge mig
på klubafte nerne, og hvis jeg ikke gør det, føler jeg ingen trang til at fortsætte med klubar¬

JEMS A. SEITZBERG
-

p.>-

HYRDEVEJ 17 3060 ESPERGÆRDE
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Tilbud gives uden forbindende på
alt temrer- og snedkerarbejde

ESPERGÆRDE
FARVEHANDEL
FINN THORUP

Grurli's Køreskole
v/ Gurli Andersen

Kløvermarken 5,

.

Strandvejen 147 . Tff. (OJ) 232729 Gir« 12 49 54
FARVE .TAPET. GULVBELÆGNING

Ta/ farve med Thorup!

Izsperujcende

Boghandel

Espergærde.
Telf. 23 28 24
eller 23 H 59.

CYKLER

Bent •Ko ed Pedersen.
r

GRUPREN.

»99» ti

»i..§it.it «M.I.

•

I.Itlttttil

§1 Stokholmsvej

23
Tlf. 23 11 59

23 24 24
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Program for november måned:
Tirsdag den 17. : Giupperådsmøde kl. 20.00 hos
Helge, Tibberupalle 20.

■ffafi/Mj 'Jlielsen

Ii

: Gruppeledermøde kl. 19.30 hos
Lango, Blomstermarken 30.

: Spejdergudstjeneste kl. 9.50
i Egebæksvang Kirke.
Endvidere gøres gruppens medlemne r opmærksom på
"Hele sognets aften" onsdag den 18. november på
Center Terrassen. Kirkeminister Arne Pog Pedersen
"taler om Vort ansvar for andre.
Søndag den 29.

.ii

urmager og guldsmed

Telf. 23 23 56

JØRGEN B. SØRENSEN
Blikkenslagermester

Mørdrupvej 11
Egevej 6

Fredag den 20.

- KNALLERTE l

IOMOB
Halm er Andersen
i?.

Telefon

bejdet.

KVIK

CYKELFORRETN INGEN

- Telf. Espergærde 23 21 57

Ices

EGEBLADET

Strandborg

ESPERGÆRDK

Købmandshandel

HER REFIMSOK

Telf. 23 20 56
Robert Madsen
Kolonial Vin Konserves
Isenkram Brændsel
Tobak

-

-

3C60 KSPF.RGÆHDE

-

ERIK SALAMONSSON

TELEFON (03) 23 17 66

ONSDAG LUKKES KL. 13.00

♦

m

Statsanstalten for Livsforsikring
INSPEKTØR H. STAMPE
Stokholmsvej 75, Espergærde
FLF. 23 79 IC - Giro 955

47

Vognmandskørsel

l

H. Just Povlsen
NY STRANDVEJ

i

24.

ESPERGÆRDE TLF.

©

Skovhuset, Mørdrupvej 32,
Espergærde- Tlf. 23 27 73
Alle el-artikler føres.
Alt el-arbejde udføres

-

-

pålæg
flæsk
Alt i kød
samt dybfrosne varer.
Slagtermester

Tonny Zimmermann
3ef ionsvej 6

Tlf. 23 22 M

Espergærde

-hverdag

WIIBROE
- for tørst •••

TÆRSBØL

23 28 82.

RADIO

I SESKRAK

Eapargierde Butikscenter

.

£spertjå*?tk Centre*

Strandvejen 167

kringler

- 23 26 20

RESERVERT

VI VASKER & RULLER
FOR DEM KEND DE HOLDER FRI

Verners Bageri
Strandvej 330, tlf. 23 20 19

J. Saitby Rasmussen

o
mmé

KVALITET TIL
LAVE IRISER I

SUPERMARKED
ESPERGÆRDE

STUT VORE ANNONCERER
DE STØTTER OS.

JL

Telf, 23 10 33

VA3C0KATEN

en

Speciale: Fødselsdags¬

ns

W
w

0

SKJORTEVASK & RENS
ESPERGÆRDE

Bageri og Konditori
En god smag fordrer
god kage

- TVPLADER
- BÅNDOPTAGER

to;

Telf. 23 32 08

pr. 1/6: Kel]emvangsvej 20
Sydkystens
Ei-iorreining

5r\
*

MØRDRUPVEJ II

)

-

--

Reparationer Smøring
Autogummi Batterier

)

23 2541

bh

GLARMESTER

j.

JENSEN
& SØN
Ki ta vej 22

23 2o 74

BOLIGMONTERING
Nye

MØBLER

Og

tæpper

Ombetrækning
KAJ B. LARSEN
KildemoseveJ 30 A
ESPKRGÆRDE 23 29 80

I.Psko

ESPERG>€RDtC6NTER .2317 13
3C6C fciPERGotkDE

11.
i
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ccieK a n en
Program for november måned:
Lørdag den 7.

iSkovparkenA

malermester
Kofoed Ankersvej 4
Telf. 23 25 86

OLUF LARSEN o« SØN
y Børge lor*tt\
Tønrirør- 09 Sntdkerfirmo
Moikinsntdkeri
Strondvij 157
Espergærde

23M79

Skovpaxken 10, Espergærde
Telefon 23 26 80

EC-SLAGTEREN

S. Knudsen &. Søn
Espergærde Center
3060 Espergærde 23 22 01

DERES tøj
trænger til en

v/ Sv. Å. Poulsen

Klidemoeevej 40

-

jernbanealle 11

Espergærde
Espergærde

installationsforretning

Folke Petersen
statsaut. installatør
Wærdrupvej 7
"Telefon 23 24 88

!

v/H. H. MUNCH

Espergærde Centret
Telf, 23 24 21

bjSøiansan

V'

Center KIOSKEN
alt i papirvarer
og festartilcler.
ESPERGÆRDE CENTRET

TELF. 23 24 21

: Klanbanket i Hytten kl. 18.30.
Hvis du ikke har fået tilmeldt
dig, så gør det aldeles omgåen¬
de til Jens Larsen, Mørdrupvej
5, Espergærde.
•

Fredag den 13. : Klanmøde kl. 19.30 i Hytten.
Libanon, Mellemøsten og
towærksarbe jder..

Fredag den 27. : Fællesmøde i Hytten kl. 19.30.

Søndag den 29. : Spe jdergudst jeneste kl. 9.50
i Egebæksvang Kirke.

FÆLLESTUR
Fællesturen i Efterårsferien blev aflyst
p.g.a. manglende tilslutning. Der er planer om
at afholde turen engang efter jul.

KONTAKTVAMSKELIGHEDER
vi har stadig visse kontaktvanskeligheder.
(se sidste nummer af Egebladet) Kom ud af hul
lerne og få indbetalt de 12 kr.

-

J

13.
12.-

tf*

Program for november måned:

Program for november måned:

Onsdag den 4. : Tropmøde kl. 19.00 i Hytten.

Fredag den 6. : Tropmøde i Hytten kl. 19.00 20.30*. Denne gang bliver der
•
tropråd. Vi skal snakke om vin¬

Onsdag den 11. : Tropmøde kl. 19.00 i Hytten.

teraktiviteter.
Onsdag den 18. : Tripmøde kl. 19.00 i Hytten.
Onsdag den 25. : Tropmøde kl. 19.00 i Hytten.
Søndag den 29. : Spejdergudstjeneste kl. 9.50
i Ege bæksvang Kirke.
_

OM EGEBLADET

Til oplysning for vore"konkurrenter” i gruppe¬
bladskonkurrencen, og vore øvrige læsere, vil jeg
her skrive lidt om Egebladet.
Bladet bliver skrevet på almindelige stencils,
ved hjælp af gruppens til formålet anskaffede
halvelektriske skrivemaskine. Tegninger bliver
udført ved hjælp af tegnepenne og -plader, og
af og til bruger vi elektrostencils. Derefter
trykker vi bladet på gruppens Rex-Rotary M4 dup¬

likator.

Vi har før haft en del besvær med at få tegnet
annoncer, men nu får den der tegner 10 % af det
beløb han tegner for. En annoncerubrik koster
50 kr. for 10 numre. Bladet ør- nu næsten selvfinancierende.
Vi ønsker alle vore "dommere" god fornøjelse med
bedømningen.

red.

Søndag den 29. •: ‘Spejdergudstjeneste kl. 9.50
i Ege bæksvang Kirke. Vi skal
bagefter forsøge at få orden
på de manglende mærker mv.
Patrulj emøder:

ørnene: Instruktør: Kurt Bach Madsen, Svinget 17,
Espergærde, Tlf. 23 26 34«
Patruljemøder
Høgene:

mandagene den 9,- 16 og 23 kl. 19.00
i Hytten.

Instruktør: Bent Koed Pedersen, Kløver¬
marken 46, Esp. Tlf. 23 28 34.

Patruljemøder torsdagene den 12, 19 og 26 kl. 19*00
i Hytten.

Falkene: Instruktør: Kim Brogård, Tibberupalle 20,
Espergærde. Tlf. 23 31 69.
Patruljemøder fredagene den 13, 20 og 27 kl. 19.OC
i Hytten.

r
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Strå nat OK Ken

15.

Z.C10T OKKøn

Program for november måned:

Program for november måned:

Onsdag den 4. : Besøg på Falck & Zonen i Helsing¬
ør. Vi mødes som sædvanelig kl.
18.45 i Hytten. Vi er hjemme
. . kl. 21.09 (på Espergærde station).
Medbring 1 kr.

-

i

Onsdag den 11. : Flokmøde i Hytten kl. 18.4520.15. Vi skal arbejde med due¬
lighedstegn.
Onsdag den 18. : Flokmøde i Hytten kl. 18.45,
20.15. Der står bl.a. knob på
programmet.
Lørdag den 21. &
Søndag den 22. : Floktur til mosehuset i Høvelte
sammen med Egeflokken. Pris: 15kr.
,
Afgang Mørdrup Trinbrædt kl.
14.24 lørdag. Husk at være i god
tid. Ankomst til Mørdrup Trinbrædt
kl. 17.30 søndag.
Onsdag den 25. : Intet flokmøde, men gul bande mø¬
der hos Raksha'kl. 15.30, Kirse¬
bærvej 11,
Søndag den 29. : Spejdergudstjeneste kl. 9.50 i
Ege bæksvang Kirke.

December:
Onsdag den 2. : Flokmøde i Hytten kl. 18.4520.15. Gul bandes møde.

Til flokturen skal I huske-: Betaling sker til
flokmødet den 11-11, til Pudmini og samtidig af¬
leveres tilmeldingsblanketten. I medbringer mad¬
pakke til lørdag. Desuden: Sovepose, varmt tøj,
regntøj, nattøj, ekstra strømper, håndklæde, tand¬
børste, tandpasta, kam sæbe, krus, spisebestik og
viskestykke. Papir, blyant- og sangbog er vel en
selvfølge I Tilmeldingsblanket under Egeflokken.
Pudmini og Raksha.

Tirsdag den 3. : Flokmøde i Hytten kl. 18.45 •=•
20.15. Rød bandes møde.
Tirsdag den 10. : Flokmøde i Hytten kl. 18,45
20.15. Vi laver pynt til vo¬
res forældre
Tirsdag den 17. ‘ Intet møde,
Lørdag den 21. &
Søndag den 22. : Flokweek-end i Mosehuset ved
Høvelte. Vi mødes på Mørdrup
Trinbrædt kl. 14.15. Hjemkomst

1

-

kl. 17.30 samme sted.
Tirsdag den 24 : Forældreaften i Hytten. Alle
møder kl. 18.45. Vi pynter
op, laver udstilling og gør
klar til at modtage vores
far og mor kl. 19.30. Husk
at tage dine samlinger med.
Mødet slutter kl. ca. 21.15.
Søndag den 29. : Gudstjeneste i Egebæksvang
Kirke. Vi mødes kl. 9.50.
Tag bare far og mor med,
Mandag den 30. : Blå bandg mødes hos Baloo,
Birkevænget 6, kl. 15.00.
Vi planlægger næste møde.
December:
Tirsdag den 1. : Flokmøde i Hytten kl. 18.4520.15. Mon vi skal lave noget
med jul?

Flokweek-enden koster 15 kr• y som skal betales
til Baloo senest dey. 10-11 sammen med tilmel¬
dingsblanketten! Se under Strandflokken hvad du
skal medbringe,
Navn....
.............
Flok

ADRESSELISTE FOR ESPERGÆRDE GRUPPE

- i

Mødelokale: Spejderhytten, Ritave j 11, Espergærde.
Gruppeleder: Helge Brogård, Tibherupalle 20, Esp,
tlf,

'23 31 69

Egeklanen: Ejvind Konrads em, Tikøbvej 8, Esp.
tlf.. 23 12 48
Egefolket: Jens Seitzberg, Hyrdevej 17. Esp

tlf. 23 13 43
Egetroppen: Erik Knudsen, GI. Strandvej 209, Esp.
tlf.' 23 14 88
Stradnflokken: Ellen Larsen, Kirsebærvej 11, Esp
tlf. ,23 16 38
Egeflokken: Gudrun Nielsen, Birkevænget 6, Esp,
tlf. 23 26 37
.
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Tal med de flinke
| spasekassefoSk
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Meske kan De bruge sparekassen
meget mere, end Do tror
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