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MEN DET SKETE /

DE DAGEAP DETTE NUMMERS
INDHOLD: r* Nu ruller det igen. Julehallajet .

Atter i &r vil kirkerne fÿldes juleaften.
En tredjedel af den danskebefolkning g&r kun i
kirke til hojtiderne, mens kun en tolvtedel gi.r
i kirke nogenlunde hver sondag.
Disse tal, og alt andet , tyder pa, at der er no-
get forrygende gait med den danske folkekirke.
Praesterne gkr i underlige middelalderklfieder,
benytter et gammelt uforstaeligt sprog og prsedi-
ker deres eget tankespind, der ikke kommer no¬
gen ved.
Folkekirken er noget af det mest reaktionrere, der
findes, stik imod alt hvad Jesus stod fori
Ofte er kirken ogsa direkte umoralsk, f.eks. ni.r
den forlanger, at folk star op og f rentsiger tros-
bekendelsen, skont de fleste mennesker ikke tror
pa hvad de stdr og siger at de tror pi., Hvor
mange modeme mennesker tror f.eks, pi. jomfru-
fodslen? Eller "kodets opstandelse" ?
Ikke med 6t ord nsvner trosbekendelsen det det
hele drejer sig om: Jesu budskabi
I den forbindelse synes jeg, at det kan veere tem-
melig ligegyldigt om Jesus var &uds son eller e j.
Og man skal ikke opf atte juleevangeliet som de
histori3ke kendsgerninger og give sig til at for-
fcolke og udltegge det, men som et smukt digt.
Vores opgave som kristne KFUM-spe jdere er at
sparke til folkekirken si. stavet rasler, hvis
ordet "kristen" da ellers betyder det samme som
forhen ?
Gladelig feetl
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DR/DDERLIO I PEJSEN "lEiR \~— KJ

Selv om dsr er lang tid til sommer er scunner-

lejren allerede ved at blive planlagt og fig.

ting foreligger allerede nu:
Flokkene skal i 72 mugligvis p£ sommerlejr pa.

poppelgarden. Bet er en dejlig hytte der ligger

p&et pragtfuldt stod ved Koldingfjorden nar Ag-

trupskov, a& dot tegner allerede til at blive

alletiders lejr.

Del 2 af fortsatte roman af 1. starut,

Der er dejligt lunt herihde sagde han, imedens
han tr&dte ud af pejsen, og slog de vser'ste gloder
af buksebenene.
- Hvad laver i forresten her ?
Der var ingen der svarede, alle kiggede bare mut
pa billedet af Set. Georg, der skulle have hangt
p& vasgen over pejsen.

Set. Georg er vÿek stammede gule &rt, ( Gule asrt
var patruljefore for grormerterae.)
Jeg ved det udmmrket, jeg har lige, gravet ham ud
af min egen have, sagde den gamle tropleder,
Der mangier 2 mand fra vor patrulje sneftede .
gronlangk&l,(han var patruljeforer for kalhove-
dernes patrulje ) jeg ville have taget Radkal
og Spidskal med herhen, men de var intet steds at
finde.
Ha, der er det jeg siger, sagde den gamle trop¬
leder ,det er farligt at leve nu om stunder,
dor af det I
Han havde knapt talt fasrdigt forend en uigenken-
delig 1yd hortes fra troppens kaolder, og med et
forsvandt alt lys, og der blev buldrende morkt,
selv gloderne fra pejsen, lob op ad skorstenen
og ud med en sagte knitren.
A-hah hviskede den gamle tropleder, nu ved jeg
det.
Ja hvad den gamle tropleder hvidste far du at
vide i n»ste nr af Egebladet.

3pejdertroppen, skal i !i.r pa Houns Odde, det er

korpsets trseningscenter ns?r Holding.
t

Det er det skonneste sted for en sommerlejr, dej-

lige skovarealer, og ud til koldingf3.0rd, sa det

tegner til at blive en

og i luften. Sporg en gammel spejder om Houns
Gdde, jeg vil love dig : du far intet svar, han

er allerede l&rigt Vffik i sine drommerier,

Lejren vil ligge fra den 24 juni, og en uge frem,

Seat kryds i kallenderen allerede nu.

» *1

lejr til lands til vands,

man

S£. velkommen pa sommerlejr 1972 til jeres

live storste oplevelse.
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r tamrermester JENS A. SEITZBERGAtter i &r afholder vi juletrasssalg pa centret,
men pa grund af de dyre juletreespriser skal vi
selv fselde og afhente trseerne. Dette foreg&r lar-

dag den 11. december, hvor vi korer fra hytten

kl 9ÿf til en plantage ved I'-ybog&rd pa den anden
side af kongeve jen. Vi feeder alle ulve spejdere

samt foraeldre, der kar afse tid, til at komme og
deltage i aktionen. Tag en madpakke samt en scda-
vand + godt humor med og lad os fa en fornajelig
dag ud af det. Alle der deltager f&r i liglied med
de foreg&ende ar et gratis juletrae med hjem. Vi
soger desuden to rovere til at foresta juletrets-
salget fra f redag den 17 til f redag den 24 kl 12.
De to ssalgere vil blive aflonnet med 1300 kr. til
deling.

HYRDEVEJ 17 - 3060 ESPERGÿtRDE

t Tilbud gives uden forbindende p§
alt tomrer- og snedlcerarbejde(03)231343

NILS G0R1CKE

SHELL

Rtp>ntlon*r - Smtrinj
Autogumml - B*tt«rler

23 2541

HawiAj sftieLsen
urmager og guldsmed

Telf- 23 23 56
Mardrupvej 1 1

PS.
/

Biler ingen hindring1

Gummiatevler en fordeli
J0RGEN B. SORENSEN

B!ikk«n$lsg#rrnejter
Egevej 6 - Tull. Espergertfe 23 2157Handsker en behagelighed

CYkELFORiiETK1 MGER KVIK
Varmt toj en nodvendighea I G YKLKR“KUALtJSRTEhmm i

\W/ He liner Andersen
Stokholmsve,) 23
Tlf. 23 11 59

VE1 M0DT ALLE. mJ



SKOVPARKENS KOBKAEDSHANDEL
3060 Espergacrde

Tlf, 23” 26"01

ESPEBGJEHDE
HEBREFRISORsail EVA1ITET TIL

LAVE PRISER I
MBRDRUfVEJ El

3050 CSPEHG*RPEv/ H:H. MUNCH
Espergaerde Centret

Te1fr 23 24 21

ItRlK 5*LOMONSSONSUPERMARKEDTIloFOUHANDlIHG ME TtLEFON (83) 2*17 68

ESPERGA.RDE ONSDAQ LUKKEfi KL. 13.00VAREHKE ERIKGES

BOLlOttOMTERINGiSkovp&rkenA
n

-Db-SiZZensen HAKON SIAMPENye'1 M0BLER A TALPPER
Ombetrskning
U1Bk LARSEN

KUdemcwrrej 30 A
JB8FSBQiSRl>B33»W

ASSURANCE
ICeUeotvangsvtj 30.

bVaiKtdt, tcIL ON»
AOe Alter foraJJainger tegnea

malermester

I
Kofoed Ankersvej 4
Telf. 23 25 86

Skovparken Jo, Esperÿaerdc
Ttiefon 252680

ESPE"RG/£RDE
FARVEHANDEL ISRSBÿIEC - SLAGTEREN

I 5EHIHAK,RE6EHVSRST S. Knudsen 4.San FINN THORUP
Str*j*(ft*fe„1*7. Uf. (0J) 23 37». Giro 11«5*
FAAYE.TAMT. BUtVBEWGNING

Ta/ fzrve med Thorup!
EeporCmrde ButtktcentcrEspergurd* Center

3060 Esptrgjferde 232201 Telf. 2S 3208

Center KI0SKEN Kalenr.ester
IT. Bjerlund Madsen
01, Tlbberupvej 25
Tlf. 23 28 43

SS»§£gS®QI,I2
Tlf. (03) 233294 •ÿÿÿi
vf $v A. POUIMO KJidwnoaevtJ *0

alt i papirvarer
og festartiJcler.
ESPERG4ER0E CENTRET

TELF. 23 24 21

jiiJSL* orsv/
ESPERG.f.RDECENTER . 23 17 13

3060 fciP£RGARD£

>\

mm
V GLARMESTER

J. JENSEN
& SON

■[6

KiUvej 22

23 20 74
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DRENGE - JUNIORT0J£speruj<mde
Roghandel

"l n
\union

Vor Mortenstombola gav i &r ca. 2300 kr. i
Det er ca. 1000 kr. mere end sids-

ESPERGiÿRDE CENTRETTclcfon
23 24 24 overskud.

te ar.
Hytteudvalget bringer alle, der har lagt arbej-

de og penge sin hjerteligste tak og haber at den
gode tilslutning ogs& vil fortssotte de kommende

TELEP0N (o3) 23 15 o7

ESPERGARDE
VASCOMATEN

SKJQRTEVASK 8t RENS

Strandborg
Kebmandshandel

Telf. 23 20 56
Robert Madsen

Kolonial - Vin - Kouservcs
Isenkram - Brsendse!
Tobak

kr.
3trandve;Jen 167 - 23 26 20

Ked venlig hilsen pa
hytteudvalgets vegnesydkystens

El-lorreininoVognmandskersel
H. Just Povlsen Jens Seitzberg.Skovhuset, Merdrupvej 32,

Espergeerde- Tit 23 27 73
!i■!I■■ ll,*•11* 11 1 1 * i ■ •!*.*• M4iwi> "i

NY STRANDVEJ 2A.
ESFffiGiffiDE TLP. 23 28 82. Alle el-artikler fares.

Alt el-arbejdc udfares

Hvis du vil have

en plads i solen '
du forst

Alt i ked - fltesk - p&lseg
samt dybfrosne varer*

Slagtermester

/ — ■

Bageri og Konditori
En god smaR fordrcr en
god kage
Speciale: Fodselsdags-
kringler

Vorners Bageri
Strandvej 330, Ut 23 26 19

Tonny Zimmermann /
skyde den ned.3oflon>ve] 6 Tlf. 23 22 6*

Etporgcrdo
■./

DERES tej
trsenger til en M.t

EsoergsrOe
insialiations-
lorreining

V

Folkc Petersen
statsaut. installater Jernbanealle 11

EspergaerdeMardiupvej 7
Telefon 23 24 88

1

I
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Eqeklcinen.
Program for december mined.
Lordag den 11 : Troptur. Vi modes ved Tolvstammen

kl 9 og slutter der kl ca. 12-

Program £or december mined:

: Arets hojdepunkt: Klanbanket-
ten. Den finder sted denne dag

kl. 19.00 i Hytten. Henuen
kan ikke robes her, men gla?d
jerl Prisen er 20. kri
Hvis du ikke allerede har til-
meldt dig, si gor det aldeles
omgaende til KA, Povl Erik
Jacobsen.
Vi glseder os alle til at se
savel Manse som Anders i jak-

ke og slips og rode slojfer
i haret!I

Lordag den 11. Padderne
Mandag den 13 : Paddemode i hytten kl 19-21
Falke
fredag den 3 og 17 i hytten kl 19-21
0rne
fredag den 3 og 17 i hytten kl 19-21
Ugler
mandag den 6 og 20 i hytten kl 19-21
Forste mode i det nye ir.
Fredag den 7 jan. Tropmode i hytten kl 19-21

.

Aret er ved at vaere omme, og hyis vi ser tilbage
pi iret som gik,ja si mindes vi nok nasrmest sommer
lejren pa Fyn. det har sikkert vseret en stor op-
levelse for mange af jer, ogsi jer som var ulve
dengang. Vi var da ogsi pi troptur pi Egeborg,den
tror jeg heller ikke at mange af jer vil glemme.
I det store hele husker vi lejrene bedst, si det
tyder pi at der er noget om at spejderliv er lejr-
liv.
Vi vil da heller ikke glemme at tage pi lejr i det
nye ir, vi har allerede planlagt en lejr i januar
og jeg hiber at der gennemfores 1 eller 2 lejre
inden sommerlejren, iovregt udelukker det jo ikke
at patruljerne selv laver en lejr.
Nok om det.

Jeg onsker jer alle en god jul og hiber at se jer
alle til tropmedet den 7. januar.

: Fsellesfest i Hytten kl. 19.00.
Dette mere folkelige julearrag-
gement koster ogsi 20. kr.
Tilmelding til Bent senest den

11-12 med betaling.

Fredag den 17.

Did vi alle mi kvaeles i disseGlsdelig juli
overdidige miltiderl Skill

Godt Nyt ir
Manse.



Strandflokken 15.

-aettoKKenProgram for december. maned .
Onsdag den 1, : Flokmode i hytten kl IS4

stjerneprover- husk tr&ningshasf te. Program for 'december maned.
Sondag den 5 : Floktur i STyrup Kejgn. Vi skal bygge

Hytte. Mod ved Mordrupskolens ind-
i gang kl 9. Vi er hjemme kl 12.

Ssndag den 5. : Tur i skoven
Vi modes hos Akela, Gl. Tibberup-
vej 52, kl 9 slutter ca. 12.

Pirsdag den 7: -.ntet mode,

Pirsdag d, 14: Flokmode i hytten kl. 18
Onsdag den 8. : I NTET M0DE
Onsdag den 15.: Vi "juler"! hytten kl 18

tag krus med.
3§L holder vi .juleferie,

Forste mode i 1972. ,L..

Onsdag den 12 : Flokmode i hytten kl 184 -20ÿ
Vi skal snakke nyt&r, kom med
jeres onsker, alle far lov til at
fa ordet,

Fodselsdag: Ferao den 5/12. stort WUF og til lykke

45-2015.
Sid-ste mode for jul, og sa skal vi
hygge os med en historie og lidt
god’,. Medbring ape jderkrus og 1 kr,
Vi skal ogsd se lystilleder fra son
merlejren pa Port Arthur, Hvis der
er forseldre der har lyst til at se
med er de velkotnne* Vi regner med
at bruge den sidste halvdel af modet
til forevisningen,

45-2015

Januar 72
Tirsdag den 11 : Flokmode i hytten kl.18 -20

Fuldmanemode. Peter E , Frank,
Christian, og Jesper optages.

15Mang onskes velkdmmen i strandflokken - vi glider
os til at du skal jage sammen med os i junglen,og
husk:,ret tappert hjerte og en hoflig tunge vil
hjeelpe dig langt gennem junglen".

Den ?/12 har Sona f odselsdag, et stort WUF og
til lykke.
Vi onsker jer allesammen en rigtig god jul
og glEeder os til at se jer igen i det nye ar.

Vi slutter med at onske jer alle
en rigtig glsedelig jul og et
lykkeligt nytar.

f ■ -
Annet & MessuafPudmini & Akela,

;
>

>

sPrt>£R



ADRES3ELI3TE FOR ESPERGERDE GRTIPfE.

Modelokaler: Spe jderhytten, Ritavej 1.1, Esp.

Grupper&dsformand: Helge Brogard, Tibberupalle 20.
tlf. 23 31 69

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

Egetroppen: Erik Knudsen, Ny Strandvej 31, -Esp.
tlf. 23 14 88

Strandtflokken: Birgit Larsen, G-l. Tibberupvej 32
tlf..23 13 90

Egeflokken: Hanne Carae, Hveddmarken 13, Esp.
tlf. 23 33 28

/ÿ ;mDe Den moderne
sparekasse
klarer Deres
ekonomi

hurtigere i
Sparekassen

TS’rmrÿ-

■Mi-

SPiOtE KikS SEH
FOR HELSING0R OG OMEGN




