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EGEBLADET

balanca i tilværelsen
der snyder med vægten:
e vise rigtigt i

udgivet af KFUM-spejde me
i Espergærde.

Ansvh. red: Anders Egede
Larsen.

Indlæg og program afleveres

Benny Andersen
fra "Den musikalske ål"

til red. Bakkegårdsvej 39
Espergærde
senest den 20. december 1970
Oplag: 145

Tryk: Oak Press (egeTryk)

- Printed

in Denmark
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EGEBLAD 101.

Med dette nummer af Egebladet er vi så nået
frem til nummer 101. Det vil igen sige, at der
er blevet trykt over 10.000 eksemplarer af Ege¬
bladet I Hvor mange af dem mon eksisterer endnu
i dag? Formodentlig er det ikke ret mange , men
det er vel heller ikke meningen. Med de enorme
mængder tryksager, der hver dag vælter ind af
døren, er det umuligt at læse endsige opbevare
det hele. Man blader det igennem, og læser hvad
man mener interessant. Således vel også med
Egebladet. Jeg håber, at man af og til finder
noget man mener er interessant her i bladet.
Dette nummer er sidste nummer i 10 årgang.
Jeg vil gerne takke læserne for årgangen, og
fordi de har fundet sig i at bladet til tider
kom til tiden. Og så et på gensyn til en ny
årgang i januar. Jeg håber på en masse referater
fra spændende ture og en mængde andre læserind¬

læg.
red.

MORTENSTOMBOLA
Spejdernes mortenstombola på Centret, hvis
overskud går til drift af Hytten på Ritavej,
gav i år 1.790,71 kr.
Vi vil gerne her sige tak til alle, både købere
og sælgere, som hjalp os til dette pæne resultat.

H. Bach Madsen.

Som man nok har opdaget, er det snart jul. Alle¬

rede i efterårsferien kom de første julekataloger,
og der har længe været juleudstillinger hist og
pist. Det store juleræs er forlængst starteti
Jo, forretningsfolkene ved nok hvad det drejer
sig oml Og inden længe skal vi til at starte på
de enorme ædeorgier, som julen har udviklet sig
til. I alt dette drukner det julen i virkelig
heden drejer sig om fuldstændigt, nemlig Jesus
Kristus. Jeg synes, at man hele tiden bør holde
sig for øje hvad julen drejer sig om, også når
man gør sine juleforberedelser. Poren Eder og
protestér mod den kommercielle udnyttelse af
julen I
God juli
red.
Glæd dig
ved livet, voks op og bliv stor
find dig
en plads ved det bugnende bord
ølglasset skummer
og sovsen er varm
pølser er li ved
at sprænge din tarm.

-

Utilfreds?
Her,.så tag et stykke med steg
gris på gaflen
gris på gaflen
det sku ku stoppe kæften på dig.
Køb dig
køleskab, villa og mam
der skal nok blive råd til en dram
vi gir dig sundhed
og pop og pension
så du kan dø som en lystig patron.
Utilfreds?
Her, så tag et stykke med steg
gris på gaflen
gris på gaflen
det sku ku stoppe kæften på dig.
Jesper Jensen.

6.

tømrermester

Leaere

JENS A. SEITZBERG

HYRDEVEJ 17 - 3060 ESPERGÆRDE

Der er på det sidste sket det glædelige, at
gruppens lederstab er blevet udvidet. Det dre¬
jer sig om Margit Brogård (gift med GI Helge)
og Inga Seitzberg (gift med TL i Egefolket,
Jens), der er blevet flokassistenter i Strandflok¬
ken.
Vi ønsker dem hjertelig velkommen, og håber
at de må få mange gode oplevelser som flok¬
assistenter.

HL

(03)231343

p*

Tilbud gives uden forbindende på
alt tomrer- og snedkerarbejde

ESPERGÆRDE
FARVEHANDEL
FINN THORUP

.

Gurli’s Køreskole
v/ Gurli Andersen

Espergærde.
Telf. 23 28 24
eller 231159.

.

Tal farve med Thoruo!

Izsperujc&ide
Boghandel

JULETRÆER-

Telefon

CYKELFORRETNINGEN KVIK
KNALLERTER
CYKLER

-
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støtte foreningen.

»Tlf. 23 11 59
g
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Telf. 23 23 56

JØRGEN B. SØRENSEN
Egevej 6
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urmager og guldsmed

Mørdrupvej 11

t-j

Andera'n

Stokholmsvej 23

23 2424

Atter i år vil vi sælge juletræer på Espergærde
Centret. Ligesom sidste år har vi ansat et
par studerende rovere til at sælge træerne.
Hvis man alligevel skal have et juletræ, kan
man altså lige så godt købe dem af os, og dermed

Pf
SsettsH

Kløvermarken 5,

Strandvejen 167 Ttf. (0» 2327» Gire 126956
FARVE .TAPET. GULVBELÆGNING

Blikkenslagermester
Telf. Espergærde 23 2157

-

læs

EGEBLADET

Strandborg

ESP ERGÆRD B

Købmandshandel

HERREFRISØR

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

-

Statsanstalten for Livsforsikring
INSPEKTØR H. STAMPE
Stokholmsvei 75, Espergærde
ILF. 23 29 10

- Giro '-»55 4 7

-

MØRDRUPVEJ II
3060 ESPERGÆRDE
ERIK SALAMONSSON

-

ONSDAG LUKKES KL. 13,00

Vognmandskørsel
H. Just Povisen
NY STRANDVEJ

)

24.

ESPERGÆRDE TLF. 23 28 82.

Alle el-artikler føres.
Alt el-arbejde udføres

-

-

pålæg
flæsk
Alt i kød
samt dybfrosne varer.
Slagfennester

Tonny Zimmermann
Seficnsvcj 6

Tif. 23 22 05

ST spargærde

-hverdag
WIIBROE
- for tørst • ••

ISENKRAM.

Strandvejen 167

Verners Bageri
Strandvej 330. Ilf. 23 20 19

0

.
(sperrønl* Centret
TeW. 2310 33

STUT VORE ANNONCERER DE STØTTER OS.

-

23 26 20

RESERVERET

VI VASKER & RULLER
FOR DEM MENS DE HULDER PRI

J. Saltby Rasmussen

KVALITET TIL
LAVE PRISER I

ESPERGÆRDE

TV - BÅNDOPTAGER
PLADER

ESPERGÆRDE
VASCORATEN

god kage
Speciale: Fodselsdags¬
kringler

mm SUPERMARKED

-

SKJORTEVASK & RENS

oo Konditori

En god smag fordrer en

Skovhuset, Mørdrupvej 32,
Espergærde- Tlf. 23 27 73

RADIO

Tali. 2S $2 06

Bageri

El-lorretnins

TCRSBØL
Eap»r««fde Buftikncenter

pr. 1/6: Kell emvangsvej 20

sydkystens

ty J!

TELEFON (03) 23 17 66

[SHELL]

BOLIGMONTERING
Nye

MfBLift

Og

tæpper

Ombetrækning
}

i

--

Reparationer Smøring
Autogummi Batterier

23 25 41

KAJ B. LARSEN
Kildemosevej 20 A
ESPERGÆRDE 23 29 80

GLARMESTER

j.

JENSEN
& SØN
Kitave j 22

23 20 74

ESPERGÆRDtCENTER

. 23 17 13
3C6C fciPERGÆftDE

øtansan

hold, Højelse St. Salby. Ole
er jo ekspert i formning, så
vi vil denne aften under Ole's
kyndige vejledning lave vores

tSkovparkenA

julekort.

ersvej 4

.

Skovparken

10, Espergærde
Telefon 23 26 80

EN og SØN
Lor »en

Snedkerfirmo
nedkeri
vei 157

gærde

12 kr.

Tilmelding til KA Jens (af hen¬
syn til transport) senest ons¬
dag den 9.

EC-SLAGTEREN

lørdag den 19. : Fælles julefest i Humlebæk.
Nærmere fremkommer formodent¬
,

S. Knudsen &. Søn

lig.

Espergærde Center

Ny klanassistent

3060 Espergærde 23 22 Ot

079 .

,

Vi starter fra Hytten kl. 18.15.
Prisen for arrangementet er

DERES tøj
trænger til en

,

,

Ved klanmødet den 11 skal vi vælge klanassistent
for det kommende halve år. Man bedes tænke lidt
over hvem man vil foreslå.
Nyt fællesudvalg

Klidemosøvøj 40

s-

ersen
stallatør

7
24 88

i

Jernbanealle ti
Espergærde

Center KIOSKEN
alt i papirvarer
og festartikler.
ESPERGÆRDE CENTRET

TELF. 23 24 21

På fællesmødet den 27. fik vi valgt et nyt’ fælles¬
udvalg, Det kom., til at bestå af følgende: Jens
Seitzberg, 2Lens Larsen, Anne og Solvej. Det gam¬
le udvalgs sidste gerning bliver en week-end i

februar.
Klanbanket
løvrigt meldes om vel overstået klanbanket. Tanzaniansk mad, som man spiste med fingerne - meget
praktisk, så sparede man opvasken. Ialt 19 deltog.

3* : Møde på -Cent erterrassen.
Merete Bjørn Hanssen, medlem

.

af folketinget taler om
Kvindens ligeberettigelse
Pris: 6,30 incl. kaffe + brød.

.

: Tropmøde i Hytten kl. 19.00

20.30. Vi skal forhåbentlig
se lysbilleder fra vildmands¬
lejren i fotåret.
Tirsdag den 8. : Alle som skal opfykkes til se¬
niortroppen efter jul møder op
i Hytten kl. 19.00.

Torsdag den 10.: Spejderklub i Hytten kl. 19.00-

Perlevævning. Tropråd.

21.30.

6. : Julemøde i Hytten kl. 19.30.

Pat rul,i emøder:
Ørnene:

.

kal vi optage ca. 10 nye seniorer
en vis omlægning af arbejdet, at
e sponsorer til seniortræning, samt
arbejdsform tages op til overvej¬
tte skal vi diskutere på troprådet
så gør dig venligst nogle tanker
vi kan få et tropråd med udbytte
l seniortroppeh ønske alle forældre ,
re, spejdere samt ledere og grupperåd
g et godt nytår.

.

Instruktør: TL.

‘

-

Patruljemøder mandagene den 7,14 og 21 kl. 19.0020.30 i Hytten.

Bent Koed Pedersen, Kløvermar¬
ken 46. Tlf. 23 28 34 .
Patruljemøder torsdagene den 3 og 17 kl. 19.00 -

Høgene: Instruktør:

20.30 i Hytten.

Falkene: Instruktør: Kim Brogård, Tibberupalle 20,

Tlf. 23 31 69.
Patruljemøder fredagene den 11 og 18 kl. 19.00

sV1''/

&

20.30.

-

15.

14.

St rcindf lokken

r

mCjøT OK Køn

Program for december måned:

Program for december måned:

Onsdag den 2. : Flokmøde i Hytten kl. 18.45 20.15. I aften haj? gul bande
tilrettelagt mødet.

Onsdag den 9*. : Intet møde I
Lørdag den 12. : Floktur i Egebæksvang. Vi
mødes kl. 9.00 ved Tolvst am¬
men. Er hjemme ca. 12.30.

Onsdag den 16. : Flokmøde i Hytter kl. 18.45 20.15. Så er det næsten jul, og
der skal naturligvis klippes og
klistres. Medbring spejderkrus
og 1 kr.

Januar 1971:
Onsdag den 6. : Flokmøde i Hytten kl. 18.45 20.15. Vi begynner det nye
år med at.lære knob. De "gam¬
le" skal også nok få deres sag
for.

Sidste gang var der ikke plads i Egebladet, så
først nu får vi ønsket vore nye ulve: Sambuhr,
Darzee, Barasingh, Mysa og Gråbror velkommen i
flokken. Vi håber vi må mange gode møder o£

ture sammen.
Pudmini og Raksha.

Tirsdag den 1. : Flokmøde i Hytten kl. 18.4520.15. Fuldmånemøde

.

-

Lørdag den 5.

: Floktur i skoven. Mødested:
Mørdrupskolens hovedindgang
kl. 9.00. Vi skal samle for¬
skellige ting. Hjemkomst ca.

12.00.
Tirsdag den 8. : Intet møde.

Tirsdag den 15. : Flokmøde i Hytten kl. 18.45 20.15. Vi hygger os ved pejsen,
hører julehistorie og får lidt
lækkert

.

Januar 1971:
Tirsdag den 5. : Flokmøde i Hytten kl. 18.45 20.15. Vi skal have rigtig gang
i mærkerne. Vel mødt i det nye
år.

Nu står julen for døren, så I har sikkert allerede
travlt med julegaverne. Men derfor må I ikke glem¬
me at komme til møderne. I denne måned skal vi bl.s
optage Peter Nørreriis i flokken, og vi skal be¬
stemme. nogle af de punkter vi skal tage for at
få bronzestjernen. Og så ønsker vi jer alle en
rigtig god jul- og velkommen igen i det nye år.

Messua og Balo o.

ADRESSELISTE FOR ESPERGÆRDE GRUPPE
Mødelokale: Spejderhytten, Ritave j 11, Espergærde.

Gruppeleder: Helge Brogård, Tibberupalle 20, Esp.

tlf. 23 31 69

Egeklanen: Ejvind Konradsen, 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
Strandflokken: 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
sparekassefclk
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Måske kan De brage sparekassen
meget mere, end De tror
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