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Kære Kammerater!

Som bekendt var det Meningen, at E.D.R.’s tradi
tionelle Sommerlejr — paa Grund af de vanskelige 
Forhold — ikke skulde afholdes i Aar.

I „OZ“ for Juni Md. bragte Horsens Afdelingen 
under „Afdelings Nyt“ i Slutningen af sit Referat en 
Meddelelse om, at der omkring 1. Juli paatænktes 
afholdt en lokal Sommerlejr ved Juelsminde. Denne 
lille Slutbemærkning har imidlertid bevirket, at ad
skillige Hams meget kraftigt har henstillet til os at 
udvide Lejren, saaledes at Kammerater fra andre Af
delinger ogsaa kunde være med.

Mel.: Marken er mejet

Ud i den dugfriske Morgen vi springer,
Kroppens Træghed pustes bort af Dagens lette Luft. 
Lyde fra Lejren fortrolige klinger, 
ud i Rummet bæres Havregrødens søde Duft. 

Maven er saa tom, 
snart der siges: „Kom 

hen til Bordet, for nu bliver Grøden baaret om“.

Vimplen, der skal alt vor Arbejde arve, 
er vort Samlingsmærke her i denne lyse Dag.
Blaa som en Himmel, der laaner sin Farve 
til Symbolet, er det blevet til som Medlems-Flag, 

og vor lille Trop, 
vender Blikket op 

mod vort Flag, der smelder lystigt over Skovens Top.

Mellem det grønne vi Pligterne glemmer,
Bølgen blinker muntert her ved Strandens hvide Sand,
og i vort Indre vi Minderne gemmer
om det hele favnet ind i Solens hvide Brand.

Dagen er saa nem,
Klokken bliver fem, 

og saa gaar vi let i Sind og rask til Lejren hjem.

Æterens Guder Belønningen sender,
naar vor Søgen skaber Stemmer fra en fremmed Kyst.
Sproget ej hindrer de traadløse Venner
i at finde Sympatien inde i et Bryst.

Vi vil tænke paa,
Maalet er at naa 

Fred paa Jorden, det usynligt vil som Vartegn staa.

Een af vore bedste og mest kendte Kammerater —• 
OZ7WH —, der som bekendt har deltaget i samtlige 
E. D. R.-Sommerlejre, skriver bl. a. saaledes til os:

„I „OZ“ for Maj Maaned meddeles kort og koldt, at E. D. 
R.s Sommerlejr i Aar maatte aflyses paa Grund af Tiderne. 
Hvem der blandt Hamserne blev lang i Ansigtet, behøver 
jeg sikkert ikke at fortælle, men jeg var pludselig blevet 
ferieløs. Selvfølgelig kan jeg tage ud og holde Ferie med 
min Kone og Dreng, men det er ikke rigtig Sommerferie 
for mig, der i 10 Sommerferier har ligget i Lejr med mine

Redaktionen er af den Formening, at el Par 

Sange egnet til Formaalct vil være kærkomne, 

og med faa Timers Varsel er det lykkedes 

os at bringe to saadanne, som sikkert vil 

blive sunget baade Morgen og Aften i Lej

ren og senere hen i Afdelingerne.

SW-Venner og Kammerater og dyrket den gode Kamme- 
ratskabsaand, der nu engang er mellem SW-Folk. Det 
første, jeg saa i sidste „OZ“, var jeres Meddelelse om, at I 
paatænker at afholde lokal Sommerlejr oven i Købet i det 
dejlige Juelsminde, hvor jeg har mine kæreste Erindringer 
fra. Hvorfor ikke meddele videre, at Gæster fra E. D. R.s 
andre Afdelinger er velkommen, — da har vi en fuldstændig 
E. D. R.-Lejr — lokalt arrangeret. Med Hensyn til Film, da 
har jeg troligt i Aarets Løb opsparet og købt de Par Ruller, 
der tilkom mig, udelukkende med Sommerlejren for Øje. 
Vanskeligheder er til for at overvindes, — overvind disse 
og lad os faa en rigtig E. D. R.-Sommerlejr 1943.“

Horsens Afdelingen har for at imødekomme vore 
Kammeraters Ønske og Henstilling arbejdet under 
Højtryk i de sidste 8 Dage for at overvinde de Van
skeligheder, der altid vil være forbundet med Arran
gementer af denne Art — ikke mindst i disse unor
male Tider —. Sommerlejren er imidlertid nu en 
Kendsgerning, og vi har herved Fornøjelsen at præ
sentere vort

Kammerater       
som har Telte de

paa, bedes venligs 
Teltene sendes til 
programmet. Udgi



Mel. : Brat af Slaget rammet

PROGRAM FOR E. D. R.’s 11. SOMMERLEJR 
— SOMMERLEJREN 1943 —

Sommerlejren afholdes i Tiden 10. Juli—18. Juli 
ved Juelsminde.

Post- og Jernbaneadresse er: E. D. R.’s Sommerlejr, 
Juelsminde.

Godsejer Schou, Palsgaard, har venligst stillet et 
Lokale (det tidligere Vandrehjem) til vor Disposition. 
Der er Køkken med Komfur, indlagt Vand og Lys 
(220 Volt Vekselstrøm). Lokalet er beliggende ved 
Havnen ca. 200 Meter fra Jernbanestationen og Post
kontoret. Ca. 100 Meter fra Lokalet er der fin Plads 
til Teltlejren, der kommer til at ligge umiddelbart 
ved Vandet. DR568 og OW har paataget sig (med lidt 
Hjælp af Deltagerne — bl. a. med Skrælning af Kar
tofler) at tilberede den daglige Morgen- og Middags
mad. Brød, Smør og Sukker til Morgenkaffen samt 
Proviant til Aftensmaden maa den enkelte Hams selv 
klare, men da der findes Mælkeforretning, Køb
mandsforretning og Slagterforretning i Lejrens umid
delbare Nærhed, vil dette sikkert ikke volde større 
Vanskelighed, og enhver er herved selv Herre over 
Udgiftens Størrelse. Ligeledes maa vi hver især fore
tage Opvask af Spise- og Drikkegrejer.

Er det lidt primitive ærlig talt ikke Charmen ved 
det hele?!

Der vil antagelig mellem Kl. 8 og 9 i Lokalet blive 
serveret Morgenkaffe med Fløde eller Havregrød med 
1 Glas Sødmælk for 30 Øre pro persona.

Endvidere serveres Kl. 12,30 Middagsmad (2 Retter 
daglig Mad) for en Pris af Kr. 2,00 for voksne og Kr. 
1,25 for Børn under 12 Aar.

Til Lejrudgifter vil der blive paalignet hver voksen 
Deltager Kr. 0,75 pr. Nat.

Hø til Teltene vil blive fremskaffet, og Prisen her
for er includeret i de paalignede Lejrudgifter.

Udover Telt med Soveudstyr m. m. maa medbringes:
Service: 2 Tallerkener, Kop, Ske, Theske, Kniv og 

Gaffel samt eventuelt Drikkeglas.
Brød-, Smør- og Sukkermærker.
Legitimationskort.

Iv skal benytte, mens Lejren staar 
isse til Raadighed for Lejren. 
ilter Adressen, som er angivet i Lejr- 
funderes naturligvis.

Snart er Dagen svunden, 
Natten bringer Bud, 
og i Aftenstunden 
gaar Signaler ud.
Spændt og vagtsomt lyttes 
efter fjerne Svar, 
Venskabsbaand, der knyttes. 
Haab og Tro vi har,

at vi op kan bygge 
uden Nid og Nag 
Fællesskabets trygge, 
Enighedens Sag. 
Gennem korte Bølger 
vore Tanker gaar, 
de usynligt rundt om 
hele Kloden naar.

Arne

D4JCV, Suhl, sad en Aften for 8 Dage si
den hos Hovedredaktøren og genopfriskede 
gode Minder blandt danske Kammerater i 
Sommerlejrene for Aar tilbage.
Suhl sender de bedste Hilsener til Lejrdelta
gerne og særlige Hilsener til 2Q, 7T, 7BO, 
7MP 7EU, 9R, 3U, 7GL m. ft. i Haabet om 
en lykkelig Fremtid og et snarligt Genhør.

Anmeldelse om Deltagelse i Sommerlejren bedes 
venligst tilsendt OZ3FM (E. Frederiksen, Nørretorv 
15, Horsens) senest den 8. Juli. Kan Bestemmelse ikke 
tages inden denne Frist, saa send et Kort til E. D. R.’s 
Sommerlejr, Juelsminde, senest 2 Dage før Ankom
sten. Send iøvrigt Telt m. m. i god Tid, saaledes at 
det kan være i Juelsminde den Dag, I selv ankommer, 

Skal vi saa være enige om at mødes i Juelsminde 
den 10. Juli og sammen se vort smukke Flag og E. D. 
R.’s Banner gaa til Tops over en Lejr fyldt med glade 
Kammerater, der for en Stund vil glemme Tidens 
Tryk og kun være besjælet af een Tanke — efter 
bedste Evne at gøre en Indsats for, at Lejren kan 
blive en virkelig god, dansk E. D. R.-Sommerlejr. — 

Paa Gensyn — vy 73 es cheerio fra Horsens Afd.
OZ3FM.


