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ULVESOMMERLEJR TROPSOM MERLEJR
EFLOKLEL og STRAliDFLQKLEN holder i kr sommer-lejr pa "POPPELGARDLN" der ligger ca. 9 km fraKolding ved Kolding Fjord i tidsrummet 18.til 24. juni begge dage incl.Prisen er kr. loo,- hvoraf kr. 25,- bedes ind-betalt samtidig med indmeldelsen.Af hensyn til ansogning om frirejse er tilmel-dingens absolut sidste frist for LGEFLGKKEN flok-modet den 9. maj og for STRALDFL0K7EN flokmedetden lo. ma j.

Brug venligst tilmeldelsesblankett

Trcppen skal som bekendt til HOUENS CEDE ph nord-
siden af Kolding Fjord, hvor vi har tilmeldt os
Korpsets "ÿ.lt under en hat”, der er et tilbud om
at deltage i en lejr som giver mulighed for en
aelvstfendig tropsommerle jr , samtidig med udnyt-
telse ad de faciliteter og fordele en fa&lies-
lejr giver, s&som indkob af proviant, planlaeg-
ning af vandreture, orienteringslob og lignenae.

Lejren ligger i et naturskont ororade ved skov og
strand. (Jog har selv vs;ret der 2 gauge indenfor
de sidste 5 &r) .
Rej3en derover vil forega med DSB fra Espergstrde
til Kolding banegard, hvorfra vi tager videre med
bus for til s-idst at ga de sidste par kilometer
til lejren.
Det er derfor ikke herisigtsma?ssigt at' have for
meget oppakning med der skal bseres i hinde-n.

Der vil tlive tildelt et numser til hver del-
tager, dett.. skal sys i alt toj eller pk anden
made fastgÿres, males eller klistres pi udstyr,
da vi sikkert bliver mange spejdere derovre. De
der har et nuirjner i forvejen fra sidste ar vil
s£ vidt son muligt fa samme nummer i kr.

De sidste kr. 8o,oo beees betalt senest 5. juni.

Sporgsmal kan rettes til TL pa telefon 23 28 34.

Bent Koed

juni

en nedenfor.

FUDMINI, ARELA, RAKSHA
...klip her...

og MESSUA

Tilmeldelse til
“POPIEl.GARDE!"’
for EGEFLOI.KEII og STRAPDFLOKkENfra 18. til 24. juni 1972Iris kr. loo,-. Ved tilmelding kr. 25,ooa conto.
Ulvens navn
CPR nummer
Adresse
Skole & klasse..

sommerlejren p&
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forseldres eller vsergee under-
skrift TL



EgeflokkenA

L
PROGRAM FOR MAJ MANED:

PROGRAM FOR J'L.J MANED:
Alle meder er
Onsdag d. 3. maj:
Flokmode i Hytten. Tegnekonkurrence.
Onsdag d. lo. maj:
Flokmode i Hytten. Fuglesnak.
Absolut sidste frist for tilmelding til

ulvesommerlejren pi Poppelgirden.
Onsdag d. 17. maj:
Flokmode i Hytten. Vi
klokken og verdenshjornerne.

Tirsdag d. 2. maj kl. 18.15 til 19.45:
Flokmode i Hytten. FULDIEANBMODE, vi skal optage Kim 1.
Lidt sommerlejrsnak skal vi ogsi have tid til. Er der
noget du specielt kunne tsenke dig at vi skulle lave pi
sommerlejren, si lad os here din mening.

fra 18.45 til 2o.l5 ■

> Tirsdag d. 9- maj kl. 18.15 til 19.45:
Flokmode i hytten. I aften er det vores tur til at lave
eh; festlig aften for Carolus. Det er nemlig sidste gang
Cairolus er med, for hun skal rejse hjem til U S A.
HUSK SIDSTE FRIST FOR TILMELDIHG TIL SOMMERLEJRENPA POPPELGARDEN. Se iovrigt pi side 2, hvor du bl. a.
fihder tilmeldelsesblanket.

skal lsere om solen

Onsdag d. 24. maj:
Flokmode. Vi skal beeoge Falck Stationer i

Helsingor. Vi modes ved FAVOR kl. 17.45 og

medbringtr 1 kr. til- transport. Vi er hjemme
Tirsdag d. 16. maj kl. 18.15 til 19.45.
Flokmcde i Hytten. Kom til Markedsfest. Nu er det ende-
lig forir og dejlig leenge lyst, det mi vi fejre. Hvis
ellers vejret er til det, skal vi more os udenders med
gode gamle markedslojer.
Tirsdag d. 23. maj kl. 18.15 til 19.45:
Flokmede i hytten. Vi skal have lidt fuglesnak. Maske
Miske du meder nogle af de mest almindelige fugle pa
vor nseste floktur, lad os derfor se lidt pi, hvor
mange du kender.
Sondag d. 28., maj kl. 8.2o til ca. 12.oo:
Gudstjeneste i Egebaeksvang Kirke. Bagefter skal vi pi
tur i Egebseksvang saminen med STRAPDFLUKKEN.
Tirsdag d. 3o, maj:
INTET MODE.
Tirsdag d. 6. juni kl. 18.15 til 19.45:
Flokmode i Hytten. Sidste mode for sommerlejren.

igen kl. ca. 2o.
Sondag d.,28. maj kl. 8.2o:
Gudstjeneste i Lgebseksvang Kirke, og derefter
tur i skoven med EGEFLOKKEN. Vi slutter kl.

12.oo.
Onsdag d.‘31. maj:
INTET MODE
Onsdag d. 7. juni:.
Flokmode i Hytten. Vi ltger og leegger planer

for bl. a. sommerlejren.

tid at tanke pa sommerlejren,
DetSi er det pi hoje

og vi skulle jo heist vsere rigtig mange.
vmldig fint sted ved Kolding Fjord.

2 hvor du ogsi finder til-
sidste frist

er et
Se nsermere pi side
meldelsesblanketten, og husk nu
er flokmodet d. lo. maj.

Velkommen i flokken siger vi til JACALA - og husk et
godt jungleord: Junglens lov krsever aldrig noget
uden at have grunde dertil.
Fodselsdage se bagsiden.

FUDMINI & AKELA

Fodselsdage se bagsiden
RAKSHA & MESSUA



diverse-. m

Fodselsdage i MAJ:
STRAHDFLAKKEU. TGOMAI 7. ma j, HATHI 11. majf
MOWGLI 17. ma;j og RANH 26. maj.'

, EGEFLOKKEN. KIM L. 7-. maj, MI1IAUL 16. maj.
ET STURT TIL LYKKE OG ET KffltPE WUI,

IKDEOLD I MAJITUFMERET:
Ulvesommerle jr.. .side 2
Tropsoimnerle jr

\ Gruppe & Klan .
] Egc-troppen....
) Strandflokken.
\Egeflokken. .. .

j Diverse

Kaeste nummer af EGE- |
BLADET kommer raidt i
august med program for
august og September,
Indlevrring af program
11. august.

. .side 3. .side' 4. .side 5

..side 6

..side 7
bagsiden

;

\

Adresseliste for Espergserde Gruppe:
Modelokaler: Hytten, Rit&vej 11.
Grupperadsformand: Helge Brog&rd, Tipperup Alls 2o

Telf . 23. 31 69
Gruppeleder; Preben Mikkelsen, Mordrupvej 93 B

Telf. 23 4o 99
Egeklanen: Ejvind Konradsen, Tikabvej 8

Telf. 23 12 48
Egetroppen: Bent Koed Pedersen, Klovermarken 46

Telf. 23 28 34
Strandflokken: Birgit Larsen, Gl. Tipperupvej 32

Telf. 23 13 9o
Egeflokken: Hanne Cartse, Hvedemarken 13

Telf. 23 33 28




