
"Et lille hultil bimmelim og et lidt storre
hult i l  bummelum..."af Joachirfl Bak

Den forste fredag i iuli mdned trillede mit dmgang udmerkcde koretoi op

foran Netto pd Blegdamsvej. Her modte jeg Danmarks hdhefulde ungdom i

fenl med alfylde den ene inilkobsvogn efter den anden med vin, motbrad,

kslkun, ost, brod, toiteQapit og meget mere Tll trodsfor det noget omskifielige

vejr var b,ide de ogieg pd vej til en nestzn uforglemmelig weekend pd kirkens
primitive spej derhytte E gelund.

Nu er det miske ikke alle lesere, der
kender Egelund, selvom det nok er et af
de smukkest billigende og mest tidlsst
indrettede spejderhltte i landet' For at
finde Egelund skal man kore nordpi og
dreje op ad en en lcr lang grusvej. som
bestemt ikke viste sig at vare velegnet til
lave spofisvogne og biler med alu-falge.
For enden af vejen skal man tage trappen
op. Si er man der!

Egelund har bestemt sin egen charme.
Drikkevandet skal hentes op i junger fra
bronden nedenfor trappen, og heldes
igennem et lille vandrensningsanleg fem
gange, for det er drikkeklart. Toiletteme
er delt op med et lille hul til bimmelim og
et lidt stsne hul til bummelum, som skal
'tilfores en kop vand og lidt savsmuld, nfu:
man er "ferdig". (Absolut fine forhold!)
Overkojeme er placeret sl hojt oppe under
loftet, sa de bedst kan betegnes som
himmelsenge. Badefaciliteteme i den lokale
so er iortrinlige, selvom vi desvarre mitte
erfare, at der var lukket for det varme vand.
Og strom: Det er en by i Rusland. Alt
sammen primitilt, - og dog med til at
sprede hygge og miljo!

Men hvad var alt dette uden l8 afos, der
ynder at kalde os unge og miske endda

komme i Ungdomsforum. Det var os, der
stegte dejlige sneglelignende stykker kod
pa grillen. Det var os, der spiste morbraden
og drak rodvinen. Det var os, der faldt i
ssvn til Johannes Msllehaves merk-
verdige erindringer og vignede til lyden
fra batteridrevne tandborster og barber-
maskiner. Det vax os, der agerede blod-
donorer for de mange torstige myg, og
provede at lrre undulaten Pjuske at sige
"mis rnis mis" (om end uden held). Og si
mitte nogle af os desverre ogsiL erfare,
hvordan andre uden antYdningen af
samvittighedskvaler kunne snyde sig til en
aldeles ufortjent sejr i "Brainstorm". Og
det er endda det, man kalder venner....

Alt dette var med til at skabe rammen om
' et'rigtigl godt faellesskab, hvor der ogsi
var plads til at bede surmmen, synge sam-
men og tale om den tro og det hib, der pi
en serlig mide binder os sammen. Week-
enden blev ogsi en perfekt anledning til at
nye og "gamle" folk i vores kirke kunne
lare hinanden at kende. Jeg tror, vi alle
sammen fik nye venner, og folte os som
en del af et feellesskab, der forhibentlig
aldrig bliver en lukket keds. Det blev en
rigtig god opvarmning til menighedslejren
i september. Og det var forhibentlig ikke
sidste gang, vi skulle til Egelund.


