
I. SILKEBORO TROP
DET DANSKE SPEJDERKORPS

MIDTJYDSKE DIVISION
SILKEBORq XOLONNEN

I. SILKEBORC FLOK

2. Aaraltrg Nr. 5 Jubikeumsllurnmcr Janurr 1935

:a :=
j i,,,,,,*ii1,,,, t-:; .' 

"' 
i. ;;i'l,lF .iii.'ffii,1, 

1]',,,,FI,,,,,, 
i 

==:72.1o ilfiqiit:i"t{: j:-8--"; : lsjI i=:i -=*- Bl#d.i;;I il ;^' [t J''i ::::::::r' 
i=:i i i=l: : Ot.lJl i $.(*€Æl:jlFjÆ-g.-ra ls.tuYtl. fåt* a i-:i ! ii=

,i :HffiffiåT$iltr*LlffijFffiWii=
;i tseri=
=i 

6 'b" i=



Side 2 .SPUL.

TROPPENS HISTORIE
Den ll. Jaou.t l9l0 stiltedes I

.lfeborg Trop, dlssa godt 2 Maå_

.der elter, åt den lørsle dånske

rop var stillet Få Hellerup GYm'

rsitlm- Slilternc var Sloløjshand'
r Einer Schou, Ftemming Schjødt'

kribenteo Tage H€lt og aldøde In'
enisr Viggo S6.nsen.
Nalurl;gvis vlt det i Begyndelsen

rke tet for SPeiderne at hævde sig

den lille BY. D€t var io nogel

,anslte rj'1. De opnaaede ganske

ist ai vække en vis Opsigt og blev

jort Iil Censl.nd tor allehaande

roniske B€mærtlinger. Det gjorde

rel heller ikke letle.e, at Drengene

den fsrsle vållkel;ge Tid ingen

oksen Fører hrYde, nren delle saln '

Iev dogathiulger,da Journalisl KåmP

ed Silkebora Avis lraadle lil og
.'aalog sig Hveflet som Tropslsrer.
5ån ledede TroPPen en kort Tid
.ndlil Vilhelm iåsnk overtog Fører_

skabet. Derefter kom Toldåssistenl

Crone soln [Æd6-

Crone var en meget dyglig Fø_

rer, der lorstod at lage Albejdel

påa den rette llaade. All€.€de et

halvl Aar ettet sin Indlræd€lse i

Troppen arrangsede hån den tørsle

Divisionslurneri4, der har været ål
holdi i Silkeborg' og TroPPen lar
i haos Periode Esget PoPulær her

' 
Byeo.l tnåp to Asr årbeidcde Spel-

derne under d€ore Fører. Flån lra_

lraadle den l. Juli 1916 Paå Orund
ai Forfl)'1tels€, og han iik senere

overdraget Hvenlt som Slabschet i
]l{idtjydstc Divisbr. Han alløstes ål

Tralikassislent Vsner Nielsen - nu

Erner.
Påå såmme fid blev øsliYdske

Divisioo ophærtt og €rslsllet ål
Norr€jydske og tlidtiydske Divisio'
ncr. Silkeborg Trop blev oplagel i
i Midtjldste DiYGion, der fik den

megel alholdte og dygtige Kaplåln

Torry Oredsled, dea store Ræveiæ.

ger, til Chef. Divisionen opretlede

et Orgsn lor Divisooens SPeiderc

"Ved 
l-ejrbåalel", der i en kori Pe_

riode red;ger€des af Frilz Egebier&
Silkeborg Trop.

I November 1916 oprettecles Pnå

Korpsels Belåling et Tropsraad, der

bestod ål irleresserede Borgere. Herr

Redaklør Sophus Sørense! blev vålgt

lil Formånd lor dette Raåd. Hen

Sørensen, der den Dag i Dåg sla'

dig er Medlem af Råadei, er :orøv_

rtgl ubestridt den Månd, der hår

giort mest for Speidelsagen he. i
Byen.

Lui Erner olrede næslen ål sin

Fritid i Troppens lnleresse, og ham

sly]des det sikkert megel, sl TrQP-

piD har naaet den line Slandard'

som Tiliældet er. Erner blev lorllyt_

tel et Aars Tid hller, al han over-

tog Føreilrvervei; etter hanr lorsøg-

te llere lorskellige sig som Fører,

men uden noget rigiigi Held, ind-

til endelig Dalhofi'Larsen traådle lil
el Aars Tid eller Erners Borlreise.

Dalholf-Larsen udtørle ei smukt

og beundrings'rærdigt Slykke Arbeide

lor Spejderssgeo. Dei'vqr under

hans Førerskab, åt TroPPcn dellog

i Korpsels slore Turneringslejr ved

Hindsgavl, hvor Midliydske Divisi-
on opnaaede det høiesle Poinlslal

og vandl en Silkedanncbrogslsne'

skænket ål Sv€r;ges Scoullorb!nd.
(Del er Iorøvrigl lra dånne L€ir, at

. Troppens Rårb slammer - el Rååb,

som Drengene den Dag i Dag raa_

ber med lige såå slor lhærdighed.)
I Seplember Maåned l9l9 fra-

lrsådte Dålholl-l-årsen, og åtlet slod

Troppen uden Fører. I del næsle

hah,e Asr lededes'Iroppeo åt et Pa-

lruljelørerraad med Oscar Eriksen i
Spidsen.

, . Den 29. Måns 1920 overlog cand.
phårm. R. Esbåk Hvervel som Trops-

, fsrer. og deone Dåg mas vel nok

regnes som en Mærkedag i TroP'
peos Historie. Esbåk er uden Tvivl
d€n Fsrer, der har gjorl deo bedsle

lodsats i Spejderarbejdel.

Påå Iniliåliv af Divisionen delles

Troppen i Augrsl l92l i lo TroPPe -
t. og 2. Silkeborg. l. Silkeborg Trop

lededes af Esbak, der paå delle Tids_

iunkl vår blevel udnævnl lil Kolon-

rechel, og 2 Silkeborg TroP lik
Oscar Eriksen lil Fører.

I Juni Masned l92l blev TroP-

pen ållarrneret lil Assislsnce v€d Be_

kæmpetse ål en slor Skovbrand' og

den opraaede ved denne lÆilighed

€n meget rosende Omlale i BYens

BIade.
Ved Scl. Ceorgsparaden 1922 ud'

nævnles Trier Ssr€nsen (Floris) til
Fører lor 1. Silkeborg TrbP. I Fe-

I bruar I'laaned 1923 oPhævedes 2.

Silk€botg Trop,. og Medlemm€rne

oplog€s i 1- Silkeborg TroP.

Midtjydske Divisions ForaÅrstur-

nering 1923 a{holdles i Silkeborg.

Ved denne Lejl;ghed fik Kolonne-

eh€t Esbåk overrakt KorPsets tlæ-

dersleg[, og Triet sørensen lik For'
tienstmedalien. Fru Esbak lik senere

Divisionens Hæderslegn.

I I923 deltog TroPPen i KorPS'-

I€jren ved Rold, hvor den våndt

Korps€ls Rævehalc.

Den r5. Augugl 1923 fralraadle
' Trier Sgretsen og L€delsen overg;k

aller lil Kolonnechefen

I Msi 192? aiholdles Divisionens

Foraarslurnering, under hvilken l.
Silkeborg Trop vandt de lo linesle

I P.æmier, Korpsels sølvknapPede Ræ_

vehsle lor Orienleriogsløbel og Vis_

singgåard-Pokal€n tor den bedsl€

sanrlede Indsats.

. Den 27. SePlember t930 var en

Sorgens Dag lor'lroPpen, idel TIop_

pens Frrer. gennem l0 Aår, Herr

'€sbåh ps€ Orund al Bortreise saa

I sig nødsåget lil åt tiække 6ig lilbåge.
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Dc næste Z Aar stod Troppen
,der Fører og blev ledet at et Fø-
rrraad, beslaa€nde ar Knud Ned€r-
laard, Frcde Hvidtved Larsen og
lunner Nørgaård, indlil tt. H. Chri-
rjansen den 23. Oktober 1932 over-
rg Ledelsen. Allerede der 27. $aj
934 maatle Chrisljansen paa Orund
I Borirejse overlade Ledetsen iil
ijner Chrisliånsen,

Den I l. ,Uarts 1933 blevderop-

'rrlet en Ulveflok i Tilknytning ril
ropp€r, under Ledelse ål Lisc Lår-
en! som stad.ig !r Flolkens Fører.
| 1933 atholdles tor tørsle Oang

Klavsekrigene' mell€m 6. Aarhus
{ 1. Silkeborg Troppe og Flokke.
\arhus vahdt 

"Store-Klavs" og Sil-
eborg "Lille Klavs". I Aar, hvor
et var Aarhus' Tur til at være VæF
rr, blev Resullalet del slik rriodsalte,
raledes åt vi maalte alleverc 

"Lille-lavs" lil Aarhus, men selv lik
SIore-Klavs" med hiem.
Tropsblade. Af saadanne har vi

.nnem Aåreoe halt lre torskeltige,
cmlig 

"Huædabå1" 
(efler Tropp€ns

aab) i 1920. Hvor mange Oange
et udkom vides desværre ikke rnere,
rl vår hektograleret. - Dernæsl
Vær t€redt", der udkom i 1928-30
)der Esbåk. Det var riglig lrykl
a havde ADnoncer og meg€t mere

og endelig SPUIr hvorat de e

ummer er 2. Aargang Nr, 5; til
,glig bliver det dog ikle lrykl, men
rpliker€l og lremkommer som { s 6
del Blad. Nåvnet SPUL er udledel
SPejdere og ULve.
Troppen har i de lorløb e 25 Aar
rllige Gange assis{eret ved Salg
torskell;ge Mærker og er llere

inge blevet alarmeret at potitiel
r al assislere ved Ettersøgning åI

I Div;sionens Turneritlg€r har
oppen allid slåael blandt de øver-
r paa R€sullallisterne og den gamte
rnder kan præstere en Såmting
,a iåll 2{ Plader og 3 Rævehaler,
I desuded ejEr Troppen en Del
,kaler, allsammen Bevis for, ål
oPPen gennem sine 25 Aar hår
raet som en at Lrndets b€dste.

Jubilæet

dermæssige Optræden og Handlen. arbeide blive del bedst mulige, maa

Trop. og jeg venter, at atte Spejde- Raadighed tor hinanden; I maa låge
re Landet over vil lorslaa. al nu tal med den sejge Vilie og Udhof
mere end nogensinde lorpligier vor denhed' som o/1rd skal præge Spei-
Unilorm os til at vise. al vi er i derne_-

Spejdere, ikke dlene i Pd;ktædnins. Jeg onsker, al I i l. Silkeborg
men ogsaa i Ord og i Handling. alrid maa lorstaa dene, Iolslaa, al

. strtstand betyder Titbågegang, og ar
For 25 Aår sid€n I I derfor rllid vil arbejde under De.
gik Silkeborg Trop i Sp;dsen i Jyl- vrsen:

land - dens Spejdere gjorde el , VIDERE FRE,U

dygligt og grundlæggende Arbejde. ' I. Strund.

Nu er det jer, '
der i Dag ståar som Spejdere i
Silkeborg Trop, lom skat gøre j€rt
lil åt vise, al Tilliden titi Spejderne
ikke bliver sviglel, lnen at vor Shæ-
ben gaar ud påa ål blive gode, dan-
ske Mænd: sanddru, ordholdende og
hiælpsomme.

Naar Silkeborg-Speiderne nu paa
søndag - 13. Januar - kan leire.
2såars Jubilæum, kalder del en
Mængde lr'linde. lrem hos mig, sær-
lig trå den fsrsle vansketige Tid.

Den tsrsle Spejderhop i Danmark
var lige opreltel i Hetlenrp, og ieg
blev en Del lorbavsel da tire rå!

Silkeborg-Spejderne gennem

25 Aar.

Hilsener og Udtalelser
i Anledning af
Formanden for Korpsets Be- Chefen for Midtjydske Divi_
styrelse, Ingeniør Oye Ho1m. sion, Dir. L Sfran4 Aarhus.

(Danmarks lørsle Patrulieiører.) Alterede lorlængsl sidder de, der
For 25 A6r siden slarlede Troppen, spredt rundl om-

stod her i Silkeborg rogle Drenge kring. Maaske de ikte engång alle

og ållag€ Spejderløllel, og siden hsr husk€r Fedselsdsgen, men jeg er

mange sndre allagt Løltel og be- sikker paa, åt deri hvert Fald mei_

slræbl sig lor ål leve elter Speider- lem alle de mange, der i Løbel af
lovens Bud. de 25 Aar har været med i Trop-

, pen, tindes en slor Del, som med
Nu er det jcr, Olæde lænker lilbage påa Spejder-Nu er det jcr, Ulæde lænker lilbage påa Spejder-
der er Spejdere i Troppen. Det 91 i tiden - hvorlor? - is, to.di de
jer, der besremmer, om Troppen 5kdl landl gode Kåmmeraler og ,ik gode

lælles rned bldndt de bedsre i Dyg- Minder. Til ier, der nu er med
lighed og - hvad der er aet v-il- i Arbejdel, siger ieg:
tigste hævde sig ved sin spej- "Skal Reslllalet st ieres Spejder'

t FæIesskab rit, el solidsrisk An_
Vi. ha. atter Lov svar, hvor alle hæfter, een lor slle
at bære vor inlernåtiosale unitorm: og ålle for een.

derle er.en sror Trllid, dcr vises I maa lære al hidanden; I maå

Spejde'ne os btandr andcr ieres slille jeres Evner og Kundskaber lil



Slde { . sP u L.
ske lzåar! Dreng€ - en ål mine

tgne sønner og lre ål håns Karn-

rneråle. - kom til mig tor at b€de

mig hiælpe d€m m€d at danne en

Speid€rlrop
Dar var slor Eegejslri.g blandl

Drengene, og del våred€ ikke læn-
ge, tør Troppen &lle en Snes Med-

lemmer. Troppen tiL Lokåle hos

mig og- hlvde Husly her i ikke
mindr€ end l5 Aår; lner del Yån-

\irelige vrr !l s|{ålfe Drengen€ gode

Det lykkede! mig al torrnaa en

ål mine unge Journalist€r,Hr. Kanp,
lil ål overtage Fst€rhvelvet, og da

han eller €l På. Aars Forløb lorlod
B)en, blev lÆdelsen overiaget al

den rnge Yilhclm l unk. Detellel
fulgie trå 191.1 til l9l6 Toldassi-

slenl Crcne, i Arret l9l7 Tralikås-
sislenl Wemal lvrPlsPt (nu Ern€r),
i I9l8 Bogholder Dalhot/-Lorsen
indtil Septbr. I9l9 og deretler Se-

filnatisl Aalon Kirheskot i et halvl
Aårslid.

Paa delle fidspunkl kneb del al-

ler med st fiode en Fører, men vi
\lrr iForaårel1920 saå heldige icand.
pharm. tsåal !l lsa den relle Mand.

Under h!ns udmærkede kdelse tik
Spejderne her den ideelte Fsrer, der

i lulde l0 Alr lsrl€ Troppen lrem

lil el højl Sttndpunkl.
Oanske visl blev der'i 1916 oP-

relr€i el T.opsrlrd, hvorved Ledel.

s€n ål Speiderr,e blev letlei; m€n del
vår dog lørst i 1920, da Esbak

lraådle lil, at Spejderbevægelsea kom
ind i den relte Skure.

Siden 1930 har Før€rskabel atler
vekslet en Del: i l93l med en Fø-
rerslab ål 3 Assislenter (Knud Ne-
dergaard, Frede Hvidlved brsen og
Cunnar Nørgåard) i 1932-33 med

Korrespondenl H. H. Christjansen
og siden åi 1934 åI drn unge og
energiske Ejner christiaasen, 3øn
al Tropsråadels nuværende Formånd,
Farveriejer Chnsliansen.

Troppen siåar nu overlor en ny
og stor Opgåve, nemlig åt tåa sin
egen Bygning. Den ei€r en Kapilal
paå 3000 Kr. og bar laael skænket
en Byggegrund paå et smukt Sted
vesl for Lyngsø. Hv;s det .j disse

Dage arrangerede Lolteri og Jubi-
læumsfeslen g;ver el godl Resuliat,
slaar man overfor Maalel: al skalle
Spejd€rne deres egel Hus.

Jeg bringer de raske Spejdere -
iberegnet de 20 "Ulveunger" -
Hilsen og ønskir dem He'd og Lyk-
ke lii Arbeider'i iråt nye Aar, ni
nu er lraadl ind !.

Sophus Sørensen,

Troosraadsformand. Hr. Far-

veriejer /L/. Cån'så'ansen.

Det er mig en OIæde al efter"
komme en Oplordring om at skrive
et Pår Ord i Jubilæurnsbladet. J€g
vil benylle kiligheden lil a1 besvå-

re el Spørgsmåå|, som olle, og lra

mange lorskellige Sidei, er siillel
mig: 

"Tager 
Speiderbevægelsen ikke

Børnene bort Irå Hjemmel?" og jeg

vil straks besvare delle med el be-

sleml NEl. Igennem et sundt Fri-
lullsliv opdrages Spejderne til al
ærc deres Forældre, være gode

Kammerater og !l gøre godl imod
srdre. Ved åt bevrre Kærligheden

til Hiernmei, lnleressen lor Skolen
og e. god Spejderuddannelse, låår
Speidere nogel aI del kejdig€ over

sig, der ellerhaanden gø. Drengen
lil Maod.

"Vær 
beredl" er Spejåerens Mollo,

og hele Speiderårbeidel er indslill€l
paa, åt Drengene senere hen vil
kunne ktåre sig overlor nå.ge at
Livels BesYærligheder i enhver gi
ven Silualion. Jeg lror, at Det Dan-
ske Spejderkorps I Silkeborg Trop
ogsaa hår gjort et godl Stykke Ar-
bejde igennem de 25 Aår, der nu
er gaåel, og idei jeg ønsker Trop-
pen Held og Lykke i Fremliden,

vil jeg hååbe, sl månge Spejdere
med Clæde og Slollhed nu og i
Fremliden vil se lilbage lil den Tid,
da de var Medlem ål I Siikeborg
Trop.

Hohs Chrislionsen.

Chelen lor Silkeborg Kolon-

nen, tidligere Tropsfører for

l. Silkeborg, H. H. CÅnstlan=

sen jun., lkast.

Ird€n mån lasr Lov lil rl kalde

sig Spe,der, sftal man som bekendl
have laget Spejderprøven, og en ai
de Ting, msn skal kunne lil d€nne,

er Troppens Hislorie.
Del er en lang og begivenheds-

.rig Tid, d€r er gasel - del er mor-
sornl ål se, hvordan de gamle, gæYe

F
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Ouller har klårel sig - og klårel sen og lænker d& Eåmtidigt lilbage
s;g godl gennem Aårene har de - påa alle de Masser åf D.enge og
men - del er absolut ikfte godl, unge Mennesker, ieg har hall med

kun al leve paå Minder og andres åt gøre gennem d€ lo-tl Aar, j'eg

glorværdigE Bedriller - laver I no- vår Fører lor Troppen, og som alle
gel, som de Drenge, der i 1960 er har bidreget 1il, al illinderne lra
Sp€idere i l. Silkeborg Trop vil min Spejd€rlid er saa rige og utor-
mindes og lale om? - og har I glemmelige. Jeg tænker paa dem
5åt jer nogle Maål al shæbe eller i ålle med Talnen ighed-
de Aår, der kommer? - lad os For Troppen vil ieg ønske, ål
h!åbe det - I skål hok klåre de{, Fremliden mra blive lys, og al
blol I stadig vil erindre ieres gåmle den relle Spejderaand åltid maå væ-

Tropsrrtb - koldt ellEr h€dt, vi er
beredt - ig hdadle cJter det-
'J€res ltlåat måå I selv sælle ier

- del hverken kan eller vil vi
hjælpe ie. med; - dririmod kan vi
ønske åll godl for ier, og nr| Ju-
bilæums-ønske lor ier skål være, åt
I snar€st rnuligt kån laå Foden un-

der eget Bord - låa byggel jeres

eget Hus,.Det er el storl ønske,
lad os håabe, det oplyldes - men'

- det tylkes ikke uden ieres rrøl-
,rge Bisland - Sptt de4or i Ne-
vcnTe_....r..

' Hads Henri., - ---' .r-l --\

Billede og ogsaå i Aår er Troppcn
blevel tologrålerel. Samrnenligner
vi disse 10 Billeder,.ser vi, ål der
kun er.l - siger og skr;ver lire,
som lindes paa begge Billeder. Såa
hurtigt lornyes en Trop! Der e. ca.

300 "gamle Drenge", sorn er i Be-
siddelse al gode, glade Minder lra
r. Silkeborg Trop. Lrd os i Dag
mindes dem - med Tsk.

Jeg tåkker hver eneste ål ier,
som i Dag stssr i Troppen - tor
jete3 Indsals (ogsåa her iil Jubilæel)

- Ior hvert et lille Smil, I har glæ-
det mig med, i den Tid jeg ha. håll
med ier at gøre- - - Det er ikk€
laa gode Minder vi har sammen,

teg haaber, der maa komme man-
ge tlere, og frem i Tiden vil jeg
snske ålt godt lor jer, og at den
relte Speideråsnd måå bevåres i je-

. res Hjener.
Clem aldrig den Tid ds I var

Spejdere i 1. Silkeborg Trop -
. glem sldrig del Lølle I allågde, da

I blev optagel i Troppen. Lad Spei-
derlorens l0 Bud ållid slaå som je-

res helligste lilaåt, ligemege{ hvor
I kommer hen i Verden.

Da iI aftid hunne rtnde Yenner

- blot du er Spejderl
Venlig Spejderhilsen

Ejner.

En al Troppens Stiflere, tid-

ligere Skotøjshandler Elner

Schou, Centofte.

At Tiden er korl, naar man ser

lilbage, maalle leg sande, då jeg fik

Tidligere Tropsfører og Ko-

lonnechef, Apoleker Aåak,
Ørsted.

LAnledning !l ieres Fesi vil ieg
gerne sende min Lykønskning. Det

er en slor Olæde lor rnig at kunne
konslatere, ål Troppen er saå livs-
krålt;g og dens Slåndard saå h€i.
Da I sidsl havde Jubilæudsfesl,
ållsaa for 5 Aar siden, sendles det

re lil Siede. Ligeledes vil ieg ønske
tor den, at den sledse maå have
lorslåaende Mænd og Forældre åt

sløtle sig til. Del her sa, lrmaade-

lig Belydning især lor Førern€.
Esbah.

Nuværende Tropsfører, E/aer

Lnn.snansen.

ønsker lra lierol og nær, om ål . | - Drenge - Spejdere i l. Sil- Meddelelsen om, al 1. Silkeborg
n€lop delte måatte blive- Tilfældel. I keborg Trop tei.er nu Troppens 25- Trop hår 25 Aars Jub;læum den rl.
Ionjen€r Tåk, at I ikke hår gjon aårige Fødselsd.g, og I maa værc Jånuar 1935, men mange i{inder
ilisse gode ønsker lil Skammq men slolle over at være Speidere i Jyl- - munlre og deilige - kåtdte den

ål I hår holdl Bammen og lørt Ar- lånds ælds{e Trop. I bliver lykøn- trem; mrn kunde næsten ønske sig

bel'det igenrem prs en såa smuk skel og hædrel par mang{oldige lilbåge til den Tid! Hvorlor holder
Maåder; men I maa ikke glemme, lor Resten de lleste unge op rned

Nu er del e. 3 Aårsiden i€g for- at det egenlliS er slle de mange at være tklive Speidere, nasr de

lod Jer, og dis3€ Aar hsr vel 8iorl, Dreng€ og Mænd, der gennem At_ , nåat t6-1? Aårs Alderen? Del

sl d€r nu ikke er månge åt mine t€ne har 3tå3el i Tioppen, som skul_ ; vilde sasmænd være b8ade sundt

gamla Drenge lilbsge i Rækkeme. de hædres. For 5 Aar s;den ved ' og belærende at lorlsælte €ndnu

Disse laa sender jeg cn særlig Hil- 20 Aår3 Dag€n blev der laget et nogl€ Alr de.eller.



Side 6 .SPUL.

S€lv om jeg io ikke har værel
Spejder i månge Aar nu, glæder
d€t mig dog alfid al se Spejdere og
lølge de Premskridl, Spejderbevæ-
grlsen gø1. Hvor majlge Oange hå.
teg ikke i Sonmer, naar jeg paa
Vei hiem fra Konlorel, har mødt en
cyki€nde Spe,derlrop påa Vei ud
lor at holde veek-end paa €t eller
andel herliSt Sted her i Nordsjæl-
Iånd, ønskel: bs.e du vår m€d!

Jå, Speiderbevægelsen er god -
den kån såaledes ikke undgaa at
give dens Udsvere Kærlighed tit
Naluren, og dermed Hjælpsomhed,
som ftan give sig Udslag paa mang-
foldige Maade.. Olle kafl ftan saa-
Iedes se en Speider hiælpe en gam-
mel _Dame over Oaden psa el slærkt ,

trslikeret Sled. - Hvor otte hiælper
ihke Speidere lil ved t. Eks. Ind-
såmlinger lil såmlundsn)'llige og
ve:gørende Formaal? Hvor mange i

tllennetkeliv rnon ikke Sp€jdere har .

reddet? Hvor stor Betydning har i

ikke de store Jamboree. Ior bedre
internåtionsl Forslaaelse og Ven-
skab, siktert slørre end månge aner.

Og der er mange mange åndre l

god€ Egenskab€r ved Spejderbevæ-
gelsen.

De. er visl ingen Tvivl om, al
Silkeborg Trop vil komme til at op-
leve mange 25 Aars Jub;læer. Spej-
derb€vægels€n rned ålle dens gode

Egenskaber ksn-ikle gåa lil Grlrn-
de, særlig ikke, naar dens smukke
Molto: VÆR BEREDT bliver troldt
høil i .Ære. - - Og dertil er Sil-
keborg Egnens pragllulde Nalur io
som skåbl lor raske Spejdere.

Og saa til Lykke og god Fesl.
Ejner schou.

gennem miDe Brødre, som var med
lra Slart€nj Tilknytning fil r. Si!
keborg Trop. Mine Spejderminder
hører til de allerbedsle lra min Dren-
g€tid. Jcg er Speiderbevægetsen
meget laknemlig d€rlor og kan kun
snsk€, al mange flere Drenge maa
slulle op om denne gode og sunde
Bevægelse.

Kai Sorensen.

Fører for Flokken, Boghol-
derske, Frøken Lise Larsen-

I Anledning al Troppens 25 Aårs :

Jubilæuni sender ieg påa t. Silke-
borg Floks Vegn€ mir hiertetigste '

Lykønskning med Tak for godt
Samarbejde i de nu snart 2 Aar
Flokken har eksisteret. Det har al-
lid været mig en Fornøjets€ at ar-
beide samm€n |ned Tropp€n, i Sær-
del*hed den førsle Tid - ål Be-
gyndelse er io svær - men naår
der vår Vånskeligheder, I6ndt vi
allid beredvillig Hiælp hos Trops-
løreren.

Veniig Hilsen m€d Haab om sla,
d;g Fremgårg tor Troppen
Fremliden.

{

ogsaa I

Lise.
Som gåmrnel Speider vil ogsas

ieg geme sendc min gåhle Trop
€n venlig Hilsen par Jubilæumsdå-
g€n. Skønt jcg ikke var med lri
Starlen, håvdeieg tidligl, ikke rnindst

Vor Tropssang.
Tekst og Mefodi af Elemming Esbak.

Hej, Sp?jdeL stcn it Vi yit stnge ed Song,
vi eil juble den ud over Skov, over Vang.
Det er Solshia i Dag, det er lyst ovemlt,
der er Vaarbrud i Lalen, lrods Regnen, der /atdt.

S),nq, og gtem at din Sorg,
,i er Drcnge jro Silkeborgf

Og brisler rorl Hoab, jd, saa sniler fi btot,
og vi raaber lJano, selwm øjet er vaadt,
Vi hor ]tlod i eort Bryst, vi har Sang i vort Sind,
vi hdr solbrane Køder a/ Sommerens Vind.

Syng og gten at din Sorg,
.ri et Drenge /rc Sitkeborgr

Og Side.on Side vi synger vi Sang,
yi ltil yandre og ganclre, om Vejen er lang.
Er Hjemen end slsvel, er Foden and /ræt,
tt stnger og sltnger, sda gaar del sdo let.

Sfng og glem ol ditt Sorg,
ei er Drenge Ira Silkeborgl

X

Kai Sørensen.


