"Etlillehultilbimmelim
oget lidtstorre
hultilbummelum..."
af Joachirfl Bak

Denforste fredag i iuli mdnedtrillede mit dmgang udmerkcde koretoi op
jeg
i
foran Nettopd Blegdamsvej.Her modte Danmarkshdhefuldeungdom
fenl med alfylde den eneinilkobsvognefter den andenmed vin, motbrad,
kslkun, ost,brod,toiteQapitogmegetmere Tll trodsfor detnogetomskifielige
vejr var b,idedeogiegpd vejtil ennestzn uforglemmeligweekendpd kirkens
primitive spejderhytteEgelund.
Nu er det miske ikke alle lesere, der
kenderEgelund,selvomdet nok er et af
de smukkestbilligende og mest tidlsst
indrettede spejderhltte i landet' For at
finde Egelund skal man kore nordpi og
drejeop ad en en lcr lang grusvej.som
bestemtikke viste sig at vare velegnettil
lave spofisvogneog biler medalu-falge.
For endenaf vejen skal mantagetrappen
op. Si er mander!
Egelundhar bestemtsin egencharme.
Drikkevandetskal hentesop i junger fra
brondennedenfortrappen,og heldes
igennemet lille vandrensningsanlegfem
gange,for det er drikkeklart. Toiletteme
er deltopmedet lille hul til bimmelimog
et lidt stsne hul til bummelum,som skal
'tilfores enkop vandog lidt savsmuld,nfu:
man er "ferdig". (Absolut fine forhold!)
Overkojemeerplaceretsl hojt oppeunder
loftet, sa de bedst kan betegnessom
i denlokale
Badefaciliteteme
himmelsenge.
soer iortrinlige, selvomvi desvarremitte
erfare,atdervar lukketfor detvarmevand.
Og strom:Det er en by i Rusland.Alt
sammenprimitilt, - og dog med til at
spredehyggeog miljo!
Men hvadvaralt detteudenl8 afos, der
ynder at kalde os unge og miske endda

kommei Ungdomsforum.Det var os, der
stegtedejligesneglelignendestykkerkod
pagrillen.Detvar os,derspistemorbraden
og drak rodvinen. Det var os, der faldt i
ssvn til JohannesMsllehaves merkverdige erindringerog vignede til lyden
fra batteridrevnetandborsterog barbermaskiner.Det vax os, der ageredebloddonorer for de mangetorstige myg, og
provedeat lrre undulatenPjuskeat sige
"mis rnis mis" (om endudenheld). Og si
mitte nogle af os desverre ogsiLerfare,
hvordan andre uden antYdningenaf
kunnesnydesigtil en
samvittighedskvaler
aldelesufortjent sejr i "Brainstorm". Og
deter enddadet,mankaldervenner....
Alt dettevar medtil at skaberammenom
' et'rigtigl godt faellesskab,hvor der ogsi
syngesamvar pladstil at bedesurmmen,
menog tale om dentro og dethib, derpi
Weekenserlig mide binderossammen.
endenblev ogsi enperfektanledningtil at
nye og "gamle" folk i voreskirke kunne
lare hinandenat kende.Jeg tror, vi alle
sammenfik nye venner,og folte os som
en del af et feellesskab,der forhibentlig
aldrigbliveren lukketkeds. Det bleven
rigtig godopvarmningtil menighedslejren
Og det var forhibentlig ikke
i september.
sidstegang,vi skulletil Egelund.

