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Distrikls tedermvde

Beretningen fra de sidste to Hr viste, at der ex*
kommet mere gang i distriktet siden dets opret-

telse i 1968, fx. med ledertraaning hver maned,
ber er planer langt fremme om et A-center ved
Arresc.
Msn. har bl.a, haft

~1 -1
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Egeflokken. .13

SSLeH
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Adresser

■
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Gruppebladet

to meder for distriktets ledere ang.
lov og lcfte (Lov
og Left© Staevnet) ,
hvor man har taget
spejderloven og -lef-

revision, og forslsg om et Bendret lov
og lofte er blevet sendt til HE, Det bliver nu
taget op pA Landsmedet.

tet op

EGEBLADET
udgivet af KFUM-spe jderne
i Espergaerde.

Med dette nummer
Larsen.
starter vi sA rigMedarbejder: Erik Knudsen. tigt efter sommer
igen. Vi anmoder
Red, adatesse;
lederne om at sende
BakkegArdsvej 39, Esp.
os nye adressells ter
Indlffig aflevrese eenest
20. September 1971 til red. ved forandringer i
afdelingerne. Man beOplag: 135
des ogsA sende stof i
Tyrk: Oak Press (egeTryk)
god tid.
Ansvh, red: Anders Egede

I
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Af distriktets regnskab fremgAr det for ovrigt ,
at cafAteriaet pA Korpslejren havde en omseetning

pA 58.453 kr, og et overskud pA 9.185,14 kr.
Distriktets arbejde fremover er baseret pA en
ledertreening om mAneden, Man arbejder fortsat
vÿdere pA A-centret ved Arreso. Sagen er i ajeblikket ved fredningsmyndighedeme , og der skulle vaere gode chancer for at planen kan gennemfe-

res.
Fortssetter side 6.
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SPEJDERHJ/SLPEN

Fort sat fra si ’e 4.

Danske spejdere fik i 1970/71 lejlighed til at
se af spe jderhjaelpens storste projekter:
s pe d alskhed scent rene i Indien; dette projekt
er af en imponerende standard og hvad det i
Fogiri og Aska har vaeret muligt at gore med
oeskednde midler er simpelthen ufatteligt.

Desvaerre ma vi alle erkende , at pa trods af negen god vilje og mange store ord, ja sd lever
vi stadig i en verden, hvor uendelig mange men-

-

■

nesker lider helt ufattelig 3tor ned,
Voksr.e mennesker kender tilsyneiadende ingen
ohde p§ hvilke grusomheder , der kan ivserksaettes
i form af krige, raceforf ulgelse , forfolgelse
af anderledes tfenkende og meget mere*
Store dele af verden lever i hunger og fattigdom af en helt ubestrivelig art, ja I kender
alle disse ting, som daglig vises frem for os
gennem IV, radio og aviser m.m,
Midt i denne ned, lever bornene, son i alle
tilfaelde ingen skyId har, men som ma tage
mdske de storate lidelser.
Den nod der findes, er baggrunden for SPEJDER-

Ogsd i dr vil en vsesentlig del af det tjeirte
belob blive anvendt til bekfanpelse af epedalskhed i Indien.
"’V

HJ£LPEN.
Den rigdom og velstand vi lever under er bag¬

Xissionsselskabeme vil ogsd i dr fd et vsesnetligt bidrag til deres arbejde, efter indstilling
fra vort YM udvalg.

Spe jderhjmlpen har gennem mere end ti &r vanet
en afgorende faktor for en raakke hjaalpepro jekter rundt i verden,
Danske spejddre har sat u-landsarbe jde i gang
mere effektiyt end mange andre star re pro jekter, og samtidig med at vi har sat disse projekter i gang, har vi ogs& ‘p&tagei oo en forpligtelse. nenlig til at fortsmtte det begynd-

nFUZs so dale arbejde pa Gronland vil ligeledes
fa midler til arbejdet blandt born i de gronlandske byer.
7i >an virkelig hjaelpe med de midler, vi fdr
vi fdr gennem spe jderhjaelpen, [Pusindvis af born
er blevet hjulpet til en bedre tilvmrelse, til
bedre skoler, til bedre helbred og meget mere,
men der er endnu meget der skal gores.
ter er hdrdt brug for alle pengene.

grunden for at vi kan lave SPEJDERHJiXP

■

Fitusindvis af spedalske indieke bam er dr efter ar blevet hjulpet af danske spejdere , hjulpet tilbage til en normal tilvmrelse , hjulpet
ud af en frygtelig skmbne, og det fordi danskÿ
pige- og drengespe jdere har varet parat til at
jore ennindsats for disae og for mange andre
borns Bkyld.

.

te arbejde.
Fortssettes nmste side.

*

Spe jderhjselpens succeB afhaehger helt af dig, og
kun med din hjaalp er det muligt at gennemfore
den med et godt resultat.

6%
Distriktaledermode . .rtsat fra side 5..,
Der blev ievrigt talt om at distriktet skal
lave patruljef erer v;eek-ends hvor man samler
patrul jefererne til en banket en lerdag aften
og kerer patrul jefarer treening om sondagen.
Distriktskontingentet vedtog man at h»ve med
16
17 ere/m&l. dvs. 2 kr arligt pr spejder.
PS. medet valgtes DTC og BTA'er, det blev genvalg over hele linden altsS:

tsmrermesler

HYRDEVEJ 17

tkl

(03)231343

JENS A. SEITZ6ERG
■

3060 ESPERG&RDE

Hlbud gives uden forbindende p3

=

alt tomrer- og snedkerarbejde

NILS G0RICKE

-

m

12 1141

Reparations

DTC : Jena Jacob Pedersen
DTA : Ole Thestesen
DTA : Kurt Hansen,
Til slat blev der valgt revisorer.
Den ene var et genvalg det var Theodar Andersen.
Den ny valgt e er Ole Hansen.
Slut fra dt .ledermedet
-M

S me ring

Autofumml latterler

urmsger og guldsmed
Telf. 23 23 56

Mordrupvej 11

-

FLOKLEDERE
Efter somir.erferien er begge vore flokledere
tradt tilbage p4 grund af manglende tid.
Det drejer sig om Ellen Larsen i Strandflokken
og Gudrun Nielsen i Egeflokken. De her begge
gjort et stort arbejde og vi h&ber at de vil
vende tilbage til flokarbejdet n&r deres tid
tillader det.
Som flokleder i Strandflokken er Margit Brog&rd
tiltr&dt og i Egeflokken Hanne Carse.

J0RGEN B. S0RENSEN
Egevtj 6

_m

C YKELFORRETKI NOEH EVIE

TOMOS
.

.

■

CYK1KR-KNALIERTEK
Helmer Andersen
iJtokholmsvej 23

Tlf . 23 11 59

B!ik)censiag«rni«ier
Telf. Esparg*rde 23 2157

-

SK0VPAEKEN8 KtJBHAlIDSHAKDEI
5060 Esperga?rde

Tlf. 25 26 01

11B

KVALITLT TIL
LAVE PRICES I

ms

¥/ H.' H. MUNCH

Esjwgeerde Centre l
Tell, 23 2*21

TIPLiFOSHAKDLING
VARERJIE 3RILGES

ObSGtettsert

1

nmlermeiter

Kofoed Ankers vej

4

SiiOvparken

1(J,

FARVEHANDEL

S. Knudsen 4. Sen

FINN THORUP

SinnÿTijin «7 , 13, (02) 23 37 W . Giro TJ (1 5«
FA RYE ,TAPET. CULVBEUSGNING

3060 Eiporgsnrdtj 231201
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E5PERGJERDE CEN7RET

TELF. 23 24 21

tifli

GLARMESTER

J. JENSEN
& S0N
Kilavej Z2.

23 2o ?4

fcrve rnsd Thorup!
Kale Fleeter
II. Bjcrlund Madsen
01* Tlbcerupvej 25
Tlf. 25 28 45

alt i papirv&rer

Ttf. (03) 3332M
v) $v. A Poutun
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ASSURANCE
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DREUGE

Izsperujcwide
23 24 24

Telf. 23 20 56
Robert Madsen
Kolonlal - Vin - Konserves
Isetikram - Eraendsel

Tobak
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Specials: Fedselsdagskiingler

Vctners Eager i
)
Strandve) 330, HI. 23 20 9

P&lÿJ
fltssk
i kod
5 amt dybfrosne varer

.

EsoeroKPfle

insiakianonslorreinino
Folke Petersen

stutsaut. install&ler
Merdrupvej 7

Telefon 23 24 8s

Tonny Zimmermann
3efioo*v*J

6

Tlf. 23 22 65

Csperflaerd*

DERES toj
trtenger

Jernbanealle 11
Espergaerde

rove re

'/
i Edens Have.
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Efter sommerferien er der blevet rykket 5 seniorer
op i klanen. Vi onsker dem velkommen, og haber,

Alt el-arbejde udferes

-

Lordag den 25. &
Sondag den 26. : Fasllesweek-end

'Tye

Rod smag fordror en

god kage

V

2C

-

: Klanmode kl. 19.30 i Hyjten.
Vi skal have valgt grbejdssjak
m,v«

AUe el-artikler fores.

[Alt
En

& HENS

Skovhuset, Merdrupvej 32,
Espergserde- Tlf. 23 27 73

NT STRAKDVEJ 2**
ESPEEGÿRDE TLF. 23 28 82.

Kondiiori

Fredag den 17.

btrandvejen 167 syflRysiens
EHorreming

: Avisindsamling i Hytten kl.

13.00.

eSPERGARDE
VASCOMATEN

H. Just Povlsen

otj

Lordag den 11.

TELEPON (o3) 23 15 o7

Vognmandskfirsel

Bapri

Program for September maned:

ESPERC2EKDE CENTRET

Strandborg

Kebmandshandel

11.

JUNIORT0J

unior

Boghandel
Tclefon

-

at

de md finde sig‘ tilret e i Egeklanen.

v KA
Ved sidste
til ny KA.

klanmode valgtes Poul-Erik Jacobsen

Fa-11 °3arbe id et

Pa sidste fsllesmode blev man enige om at v$lge
Wilhelm som ansvarlig for arbejdet. Hans opgave
bliver bl.a. at vejlede fsellea udvalgct. Til dette valgtes: Bent, Bente, Ulla, Steen og muligvis
Tumpe.

13.
!

12.

-geiroppen

Ege folks]

Program for September mined.
Lordag den 11 : Avisindsamling i hytten kl 1300
Lo-s0 den 2-3 okt: Tropweek-end , nsermer© Til tilgi,
Padderne:
'7
Mandag den 13 : Paddemede i hytten‘kl. 19- 21.
Den n.v natrul.le; { ikke navngivet endnu)
Mandag den
13-20-27.' patruljemoder i hytten
modern©! starter kl 19 og slutter kl. 21*
Instrukter Manse adr: so. bagsidon.
Hege: PI. Hans Henrik Christiansen mindevej 28.
Onsdag den 8-13-22-29 pm i hytten kl.19-21
Falke:PL. Jan lareen Xirsebosrvej 11.
Predag den 10-17-24 og 1 okt; i hytten kl 19-21.
Erne; PI. Torben Koed Pedersen Klevermarken 46,
Predag den 10-17-24 og 1 okt. i hytten kl 19-21.

.

.

(

©

SOMMERPERIEN ER FORBI, og det er tid at komme
til spejdermoderne igen, Der var knn fremmodt 5 af de gamle spejdore til TM den 3 sept.
*

ringer , modVi har ikke, trods talrige o pford
olket
Egef
taget no get i indlag fra
vil blmve
Oplyeninger om troppens aktiviteter
til
17,
Hyrdevej
givet af Jens Seitzberg,

.

.

23 13 43.

og det er for dirligt, jeg appelerer til jer
omfai melde afbud hvis I er forhindret i at
kon-ine. Let er jo ikke et frit ids center tsenk
pi det koster jerea foraeldre en del at I er
spejdere, og det koster oe en masse spildt
arbejde,men nok om det. Vi har fiet en del
nye spejdere fra flokkene til Jer vil jeg sige
Telkommen. Der var bla. nogle af Jer der ikke
var f reaped te pi tropmodet, kontakt lige mig.
manse TL,

XH *

15.

r'J “f

(

v

-Qef tokken

r\!\r;;

Progiÿaifi for September mined.

Program for September mined.
4ÿ2015
Onsdag den 8. : Flokmode. i hytten kl.18

Vi skal udnaevne nye bandeforere
og assistenter, og vi skal have
troprad.

Onsdag den

15. : Intet mode.

45.2015

Onsdag den 22. ; Flokmode i hytten kl.18
Vi artejder med stjerneprover.
Onsdag den 29. : Flokmode i hytten kl.18
Vi leger og lasrer.
Sondag den 3 okt. Vi modes i kirken kl. 8ÿ og
der efter har yi tur i skoven

«-2015

med Egeflokken. Slut ca.

12ÿ°.

Der sker en masse nyt i denne mined. Vi siger
farvel til vores store ulve. Vi onsker jer god
fornojelse og arbejdslyst i troppen I
Desvaerre mi vi ogsa tage afsked med Raksha,
da hun skal til at studere.
TAK for tiden du har arbejdet i flokkeni i 1
Til sidst velkommen til de nye drenge, som
strommer til for at blive ulve. Vi glajder os
til moder og ture sammen med jer 1

Phao - Pudmini.

I
'

Uondag den 5. : Floktur til Horserod hegn pr cykle
Vi modes ved Mordrup st. kl.9°ÿ
Med bring madpakke og sodavand
Hjemkomst kl. ca. 13°°.
Tirsdag den 7. : Intet mode.
Tirsdag den 14 : Troprad i hytten kl 18ÿ-20ÿ.
Vi vselger tunnel, nye bandeledere
udnsevnes. div lege.
Tirsdag den 21 : Junglemode i hytten kl.18ÿ-20ÿ.
Evordan Mowgli kom til junglen.

Fuldmanemode.
Tirsdag den 28 : Handycraftmode i hytten kl 18 AC.
Lav en landsby. det er en bandeopgave. Slut kl.
Sondag den 3/8 Gudst j.eneste kl. 8ÿ. Tur i skoven
bagefter . Hjemme ca. kl. 12

201"*.

.

Bagherra

- Messua.

Her ribet herili
God jagt til hver
som lyder junglens lov.
Som I ved,mi jeg for en tid forlade flokken
og jage alene. Men I som har vseret mine brodre i
junglen, skal,vide at jeg har vseret meget glad for
at vaere blandt Jer,og at jeg hiber engang at vende
tilbage til flokken.
STOR ulve hyl Baloo.

APRESSELISTE FOR ESPERGÿERDE G-RUPPE.
Msdelokaler: Spe jderhytten,Ritave J 11 Esp.
Egeklanen: Ejvind Konradsen, Tikzbvej 8, Esp,

tlf. 23 12 48
Egefolket: Jens Seitzberg, Hyrdevej 17, Esp.
tlf, 23 13 43
Egetroppen: Erik Knudsen, G-l. Strandvej 209 Esp.
tlf. 23 14 88
Tibberupalle 20.
Margit
Brogard,
Strandflokked:

tlf. 23 31 69

Egeflokken: Hanne Caree, Hvedemarken 13 Esp.
tlf. 23 33 28
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