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Megalipnyt:

Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 125

Det sidste megalipnyt i det gamle årtusind gik op i jul og fest pga.
små julegodter som Thomas havde medbragt. Desværre sang
Per også for på en masse julesange - uha !

Redaktionen



GRUPPEN Kurt Vad Carl Zahlmannsvej 22, 3400 Hillerød
48 26 58 54

GRUPPERÅD Mona Schondel Bag vænget 7, 3400 Hillerød
FORMAND 48 26 86 56

BÆVER Lene Rasmussen Teglgårdslund 17, 3400 Hillerød
48 25 17 96

ULVE Birgitte Rose Frejasvej 4, 3400 Hillerød
48 25 39 87

JUNIOR Allan Carstensen Solvej 9, 3400 Hillerød
48 26 14 79

TROP Mads Schondel- Nordre Fasanvej 128, 2.tv.
Andersen 2000 Frederiksberg, 22 12 10 78

SENIOR John S. Hansen Brunebjerg 42, Tulstrup,
3400 Hillerød, 48 28 66 65

KLAN Karin W. Bruun Nybrovej 304 st. G17, 2800 Lyngby
46 97 44 17

HYTTER Jette Kjær Jensen Præstevænget 19, 3400 Hillerød
48 26 70 93

BLAD Per Hansen Skovduevej 7, 3400 Hillerød
48 25 48 75 (hjemme)
48 24 40 70 (arbejde)
48 25 20 39 (fax)
22 25 80 00 (mobil)
per@wp-training.dk (e-mail)

Michael Bentzen c/o KBM ApS, Vølundsvej 13, 3400
Mrk.: MEGALIPNYT
48 14 04 84 (hjemme)
48 26 80 90 (arbejde)
48 26 80 16 (fax)
megalipnyt@kbm.dk (e-mail)

KASSERER Grethe Marcher Åhøjen 2, 3400 Hillerød
48 26 52 70

FRYDENBORG Boksen på skuret 48 24 24 43

KORPSET KFUM-Spejderne i Danmark, Gammel Vartov vej 16
2900 Hellerup, Tlf. 70 10 26 66 Fax. 39 16 26 66

SPEJDERBUTIKKEN Højrupvej 6, Taulov, 7000 Fredericia
7010 7676, FAX: 7622 3200

WAP megalipnyt: http://wappy.to/megalipnyt

WAP på WWW: http://www.wapsilon.com/7110/http://wappy.to/megalipnyt
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Forældremøde og oprykning !
Hvert år bliver der afholdt 2 arrangementer, hvor forældrene er
indbudt til at deltage. Et i januar og et i august. I denne forbindelse
bliver der bl.a. foretaget oprykning mellem enhederne.

Til mødet i januar, som i år bliver afholdt d. 16. januar i Drage-
hytten på Frydenborg kl. 18:30 til 20:30, vil der desuden være valg
af forældrerepræsentanter til grupperådet - gruppens “bestyrelse”.

Aftenens program:

Velkomst.

Orientering om de enkelte enheders daglige arbejde.

Orientering fra gruppeledelsen.

Valg af forældrerepræsentanter til grupperådet og
underholdning for børnene ved seniortroppen.

Kaffe og kage.

Overraskende indslag
(forhåbentlig).

Oprykning.

Afslutning.

Vi glæder os til at se rigtig mange børn og forældre til denne aften.

Gruppeledelsen.

Dragehytten

Kontingent forhøjelse
Grupperådet har vedtaget, at kontingentet, efter i mange år at
have været uforandret, skal stige med Kr. 50,- pr. halvår med

effekt fra 1. januar 2001.

Kontingentet er således: 350,- pr. halvår.
For søskende kr. 300,- pr. halvår.
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GRUPPEKALENDER
Hvem er hvem: B=Bævere, U=Ulve, J=Junior-trop, Sp=Trop, Se=Seniortrop
R=Rover (klan), L=Enhedsledere, G=hele Gruppen, F=Forældre
GR=GruppeRådet, GL=Gruppeledelse FR=Forældrerepræsentanter.

HVORNÅR HVAD HVEM

2001
16. jan. Forældreaften G + F = ALLE
25. jan. Grupperådsmøde GL + FR
27. jan. Børnetræf B + U + J
2.-4. feb. Klan skitur R
3.-4. feb. Barskmandstur Sp
25. feb. Fastelavnsfest G
1. mar. Grupperådsmøde GR
3.-4. mar. Juniortur J
Uge 28 Juniorsommerlejr J
Uge 29-30 Klansommerlejr R
Uge 31 Tropsommerlejr Sp
21. aug. Forældreaften G + F = ALLE
1-2. dec. Rævehalefejde ‘01 Sp + Se + R
2002
7.-8. dec. Rævehalefejde ‘02 Sp + Se + R

BEMÆRK: Nyheder eller rettelser vil stå med fed-skrift første gang de medtages i
kalenderen.

Opslagstavlen

Seniortroppens sidste bedrifter:

I forbindelse med oprykningenen d. 16.
januar vil samtlige seniorspejdere (alle 3)
rykke op til klanen. Dermed er der ingen
seniorspejdere tilbage og seniortroppen

bliver derfor nedlagt (indtil videre).

Deres sidste bedrift bliver
børneunderholdningen til

forældreaftenen den selvsamme 16.
januar (de rykker først op bagefter).

Apropos seniortroppen:

Redaktionen vil meget gerne
benytte lejligheden til at sige

seniortroppen tak for de rigtig
mange spændende, kreative
og underholdende indslag

som de gennem tiderne har
skænket bladet.

Af hjertet tak.
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Har du nogen sinde været på tidsrejse ?
På Børnetræf kan du rejse 2000 år
tilbage i tiden og opleve hvordan børn
levede dengang Jesus blev født og
Paulus spadserede rundt i sine sandaler
ved Middelhavet og fortalte om
kristendommen.

Senere har mange mennesker fulgt
Paulus’ sandalspor og kristendommen
er blevet til en stor verdensreligion. For
der findes jo ikke bare kirker på Sjælland,
men også i Jylland - og resten af verden.

Hopper vi videre i historien møder vi
Ansgar. Det var ham der bragte
kristendommen til Danmark. I Danmark
havde vi vistnok lige haft istid, - det var
ihvertfald for koldt til at spadsere rundt i
sandaler. Vi tager derfor skindskoene på
og følger i Ansgars spor.

Arrangeret af: Danmission i samarbejde
m e d K F U M o g K F U K , F D F ,
KFUM-Spejderne, KFUK-Spejderne og
KFUM Idræt.

Danskerne blev glade for at være
kristne, så de syntes også at de ville rejse
ud og fortælle andre mennesker om den
tro de havde fået. Så nu spænder vi igen
sandalerne og rejser med den første
missionær til troperne og de varme
lande.

Når nutiden pludselig dukker op, ta’r vi
Buffalo-skoene på og oplever sammen
med en ung volontør hvordan hele
verden nu er kommet til Danmark. Idag
bor folk fra mange forskellige kulturer
side om side i Danmark, - så man
behøver ikke længere at rejse langt væk
for at møde børn fra andre lande.

I alle de 4 tidsaldre vil der være en masse
spændende aktiviteter, lege, opgaver,
musik, smagsprøver o.s.v. Og du kan
prøve lige hvad du har lyst til.

Vi glæder os meget til at ses på
Børnetræf 2001 i Virum

HUSK at medbringe lysestumper og
brugte frimærker. De hjælper os til at
hjælpe andre.

Velkommen
til

For bævere, ulve og juniorspejdere.

Praktiske oplysninger:

Vi mødes lørdag d. 27. jan. kl. 10:00 på Hillerød St.
Vi er tilbage samme sted kl. 15:53 (om DSB vil).

MEDBRING: Madpakke og drikkevarer.
Benyt tilmeldingskuponen på side 12.

Pris Kr. 40,- som betales ved tilmelding.

Børnetræf
2001
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Fastelavn
Søndag d. 25. februar kl. 14:00 på Frydenborg.

Gruppen vil i år være vært ved en fastelavnsfest på Frydenborg.

Vi håber at se rigtig mange bævere, ulve, juniorer, spejdere, rovere
og forældre (samt deres forældre) til den altid spændende
tøndeslagning og sindsoprivende konkurrencer. Der vil ovenikøbet
været tid til at hygge over en fastelavnsbolle.

Der vil selvfølgelig også være en præmie til den bedst udklædte i
hver aldersklasse.

Så find din bedste udklædning frem og tag din familie med til en
hyggelig fastelavnsfest på Frydenborg.

Vi håber at se Jer alle sammen så vi få en god dag.

På gensyn

Megalipperne.
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BÆVERE
Hej bævere !

Velkommen tilbage efter juleferien. Vi håber, at I alle har fået hvad I
ønskede Jer til jul. Som I kan se, håber vi at de børn der er inviteret
til mødet d. 23. vil fortsætte som bævere; vi håber, at I vil tage
godt imod dem.

Program

Tirsdag d. 9. Bævermøde.

Tirsdag d. 16. Forældreaften - se side 1.

Tirsdag d. 23. Vi har inviteret en masse (forhåbentlig)
nye bævere.

Tirsdag d. 30. Vi laver fuglefoder-automater.

Medbring en tom
mælkekarton.

Med bæver julehilsen
Kirsten (4826 4442)
Katrin (4828 5005)
Lene (4825 1796)
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Program for januar
Hej Ulve !

Håber I har haft en dejlig juleferie og at I kom godt ind i
det nye år.

Onsdag d. 10. Løb i skoven.

Tirsdag d. 16. Forældreaften - se side 1

Husk tiden: 18:30-20:30

Onsdag d. 17. Falkeøje og Stifinder.

Lør/Søn 20/21. BL/BA-Kursus (se side 7).

Onsdag d. 24. Håber på sne !

Lørdag d. 27. Børnetræf - se side 3.

Onsdag d. 31. Fuldmånemøde.

Tillykke med fødselsdagen:

Rann fylder 10 år d. 1.

Med Nytårs-hilsen
Pudmini og Bagheera

HU-HUUUU...................
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Så er det her igen:

BA/BL - kursus
for alle bandeledere og bandeassistenter.

Lørdag d. 20/1. til søndag d. 21/1.

Denne gang mødes vi på Frydenborg i Hillerød.

Vi starter lørdag kl. 12:00 og slutter søndag kl. 14:00.

Medbring:

Et ugeblad, nogle vindruer, indesko, sovepose,
liggeunderlag, skiftetøj, madpakke samt dit
gode humør.

Pris: Du betaler kun Kr. 40,- pr. ulvesnude da
gruppen allerede har betalt halvdelen
af udgiften. Betales ved tilmelding.

Tilmelding til Birgitte senest d. 17. januar.

Hvis det er snevejr må du gerne medbringe din kælk.
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JUNIORTROPPEN

Januar 2001

Velkommen tilbage efter juleferien - vi håber I har nydt det. Vi glæder os til at
starte det nye år sammen med Jer.

Der vil komme en del ændringer blandt lederne her efter jul; Allan stopper
desværre som juniortropleder, men han vil stadig gerne hjælpe os, hvis der
skulle blive brug for det. Thomas Olsen skal til Holstebro og aftjene sin
værnepligt, så han bliver desværre også nødt til at holde en pause fra
spejderarbejdet. Vi håber selvfølgelig, at han vil vende tilbage efter sin tid hos
militæret. Istedet for Allan vil Thomas Rasmussen blive ny juniortropleder og
Kristian fortsætter som assistent.

Vi skal også byde John Hansen velkommen som ny juniortrop- assistent. John
har lovet at hjælpe til i juniortroppen og det er ikke nogen uvant opgave da
John tidligere har været i junior- troppen.

Program

Tirsdag d. 9. Samfund - løb med masser af udfordringer.

TIrsdag d. 16. Forældreaften - se side 1.

Tirsdag d. 23. Kirkemærket - vi skal bl.a. lave aktiviteter fra Namibia.

Tirdag d. 30. Samfund - vi fortsætter med samfundsmærket.

Vi har planlagt en juniortur d. 3-4. marts hvor vi selvfølgelig håber at se alle-
sammen.

Ydermere skal vi på sommerlejr i Sverige på Söderåsen i uge 28, hvor vi har lejet
en hytte. I år tager juniortroppen alene på sommerlejr - en sommerlejr som
kommer til at byde på flotte vandreture, pionering, mad over bål, hygge og
masse af andre sjove aktiviteter.

Vi tager fra Hillerød lørdag d. 7. juli og kommer hjem igen fredag d. 13. juli.

Håber I tager sommerlejren med i Jeres sommerferieplanlægning, så vi bliver
så mange som muligt - det er altid sjovere jo flere vi er.

Med juniorhilsen

Thomas R. (2624 5696), Kristian (3886 2242), John (4828 6665),

Allan (4826 1479) og Thomas O. (2144 6179)
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PROGRAM FOR JANUAR
Velkommen tilbage fra juleferien. Vi håber I har haft en rigtig god
jul og et godt nytår og at I alle har fået nogen gode julegaver.

Program

Tirdag d. 9. Tropmøde - førstehjælp.

Husk tilmelding for barskmandstur.

Tirsdag d. 16. Forældreaften - se side 1.

Onsdag d. 17. Stabspatruljemøde - program kendes endnu ikke.

Tirsdag d. 23. Patruljemøde.

Tirsdag d. 30. Patruljemøde.

Lør/Søn 3/4.feb. Barskmandstur. Tilmelding til tropmøde d. 9.jan.

Nærmere oplysninger følger - pris kr. 40,- som
betales på turen.

Med spejderhilsen
Tropstaben
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Så har vi afholdt det første informationsmøde vedrørende vores
klansommerlejr i år.

Kristian R. havde planlagt en spændende rute gennem Pyrenæerne
i et meget varieret og flot landskab omkring Andorra. Ruten giver
mulighed for, at man deler sig op i nogle dage, så alle kan få de
udfordringer, de måtte ønske. Vi er blevet enige om at flyve til Bar-
celona og Karin havde undersøgt, hvad det ville koste for
transporten.

Vi regner med afrejse fra København lørdag d. 14. juli. Herfra flyver
vi til Barcelona og tager bus eller tog op i bjergene. Selve
vandreturen er beregnet til at vare ca. 11 dage, og herefter vender
vi tilbage til Barcelona omkring d. 25. juli. Da der er nogle, der skal
deltage i Korpslejren i Sverige havde de et ønske om at flyve tilbage
til Danmark d. 26. juli. De resterende kan blive i Barcelona og
udforske denne spændende by, for så at flyve til Danmark d. 27.
eller 28. juli.

Vi skal have undersøgt, hvilke muligheder vi har for individuel
hjemrejse, men da vi alligevel ikke bliver nok til at få grupperabat,
kan vi ikke forestille os, at det skulle blive noget problem.

Prisen for hele turen kommer til at ligge omkring Kr. 3000,- incl.
flybillet og mad da gruppen også giver et tilskud.

Hvis der er nogle spørgsmål ang. ruten eller andre spørgsmål
iøvrigt, så er I meget velkomne til at kontakte enten Thomas eller
Kristian (3886 2242).

Vi vil også meget gerne høre fra dig hvis du ville være interesseret i
at deltage i klansommerlejren 2001 - forhåndstilmelding 1. februar.

Med spejderhilsen.

Thomas R.
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Klan skitur.
Vi vil gentage succesen fra sidste år og afholde et kombineret klan-
ting og skitur til Sverige. Turen går igen til Isaberg, hvor vi håber på
lidt bedre skiføre end sidst.

Vi kører fra Hillerød fredag d. 2. februar om aftenen til Kristians
forældres hus i Sverige, hvor vi overnatter. Om lørdagen er der så
ca. 1 times kørsel til Isaberg, hvor der er mulighed for at stå på ski
hele dagen. Ski, støvler og stave kan lejes på stedet. Om aftenen
kører vi tilbage til huset hvor vi laver mad og afholder klanting,
hvor det næste halve års aktiviteter bliver fastlagt. Søndag d. 4.
februar kørervi igen til Isaberg og returnerer til Danmark henad
eftermiddagen.

Tid: 2. - 4. februar.

Sted: Isaberg i Sverige.

Vejr: Lidt snevejr med sol og 3 graders frost.

Valuta: Danske penge kan bruges - ellers VISA-kort.

Pris: Vi regner med Kr. 400,- plus liftkort samt leje
af ski. (ca. SEK 300,- + SEK 300,-)

Hvis dette har vagt din interesse så kontakt Thomas R. eller Kristian
senest d. 20. januar kl. 22:03.

Med spejderhilsen.
Thomas R. og Kristian (3886 2242)
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tilmeldingskupon:

�——-————————————————————————-

Børnetræf

d. 27. januar

for bævere, ulve og juniorspejdere.

Navn: _______________________ Enhed: __________

Pris kr. 40,- som betales senest ved tilmelding.

Sidste tilmelding tirdag d. 23. og onsdag d. 24. januar..

Denne kupon afleveres til din leder.

BA/BL-kursus

d. 20/21. januar

for bandeledere og -assistenter.

Navn: _______________________

Pris kr. 40,- som betales senest ved tilmelding.

Sidste tilmelding onsdag d. 17.

Denne kupon afleveres til din leder.

�——-————————————————————————-


