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Lederne i gruppen:

Gruppelederne:

Bæverlederne:

Floklederne:

Gruppeleder
Lars Jensenius
48261127
LAJ@sp...dk

Gruppeassistent
Søren Jensenius
48246608
SOJ@sp...dk

Gruppeassistent
Per Hansen
48254875
PEH@sp...dk

Bæverleder
Linda
Kjær- Thomsen
40417399
LIT@sp...dk

Bæverassistent
Kirsten Nielsen
48264442

Bæverassistent
Katrin Ehlers
48285005
KAE@sp...dk

Flokassistent
Carsten Prag
48254348
CAP@sp...dk
“Phao”

Flokassistent
Søren
Christoffersen
48268850
SOC@sp...dk
“Hathi”

Flokleder
Pernille Jensen
28199049
PEJ@sp...dk
“Akela”

Juniortropleder
Megalipnyt red.
Thomas
Rasmusen
26245696
THR@sp...dk

Juniortropassist
Kristian Raun
KRR@sp...dk
(BORTREJST)

Juniortropassist
John S. Hansen
48286665
JOH@sp...dk

Kasserer
Grethe Marcher
48265270
GRM@sp...dk

Formand
Mona Schondel
48268656
MOS@sp...dk

Grupperåd:

fortsættes bagerst i bladet.....
@sp...dk = @spejderhilleroed.dk

Flokassistent
Annette Jensen
48261999
ANJ@sp...dk
“Baloo”

Juniortroplederne:

Juniortropassist
Thomas Olsen
21446179



Redaktionen på Megalipnyt:

Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 150

Så kom det ! - det første blad i 2003. Det blev et stort blad
da der skete rigtig mange ting sidst i november og decem-
ber 2002 (Thomas er da også taget hjem for flere timer si-
den).

Kulinarisk tog vi Bøfhuset til nåde og de klarede det faktisk
på "kun" et kvarter (sidste gang redaktionen prøvede Bøf-
huset tog det 45 min.). Det er ellers også længe siden man
har fået sådan en Big-burger med hvidløg.

Lederne i gruppen (fortsat):

Spejdertroppen:

Klanen:

Tropleder
Mads Schondel-
Andersen
22121078
MAS@sp...dk

Tropassistent
Nina Pedersen
46752872
NIP@sp...dk

Tropassistent
Mette Schondel-
Andersen
2855 2665
MES@sp...dk

Tropassistent
Megalipnyt red.
Michael Bentzen
48140484
MIB@sp...dk

Tropassistent
Thomas Skjødt
48285005
THS@sp...dk

Tropassistent
Martin Prag
MAP@sp...dk
(BORTREJST)

Klanleder
Karin W. Bruun
(46974417)
KAB@sp...dk

@sp...dk = @spejderhilleroed.dk

Klanassistent
Susanne
W.Bruun
46974915
SUB@sp...dk

Thomas
THR@sp...dk

Michael
MIB@sp...dk

Redaktionen

Klanassistent
Birgitte Rose
48253987
BIR@sp...dk



GRUPPEN Lars Jensenius Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
laj@spejderhilleroed.dk 48 26 11 27

GRUPPERÅD Mona Schondel Bag vænget 7, 3400 Hillerød
FORMAND mos@spejderhilleroed.dk 48 26 86 56

BÆVER Linda Kjær-Thomsen Østervang 17, st.tv., 3400 Hillerød
lit@spejderhilleroed.dk 40 41 73 99

ULVE Pernille Jensen Holmegårdsvej 37, 3400 Hillerød
pej@spejderhilleroed.dk mobil 28 19 90 49

JUNIOR Thomas Rasmussen Frederikssundsvej 47, 5.tv.,
thr@spejderhilleroed.dk 2400 København NV,

38 86 22 42 / mobil 26 24 56 96

TROP Mads Schondel-Andersen Nordre Fasanvej 128, 2.tv.
mas@spejderhilleroed.dk 2000 Frederiksberg,

38 16 10 64 / mobil 22 12 10 78

KLAN Karin W. Bruun Nybrovej 304, st., G17,
kab@spejderhilleroed.dk 2800 Kgs. Lyngby

46 97 44 17

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

BLAD Michael Bentzen c/o KBM ApS, Vølundsvej 13, 3400
mib@spejderhilleroed.dk Mrk.: MEGALIPNYT

48 14 04 84 (hjemme)
48 26 80 90 (arbejde)
48 26 80 16 (fax)
40 15 80 90 (mobil)

BLAD Thomas Rasmussen (se juniortropleder herover)

KASSERER Grethe Marcher Åhøjen 2, 3400 Hillerød
grm@spejderhilleroed.dk 48 26 52 70

FRYDENBORG Boksen på skuret 48 24 24 43

KORPSET KFUM-Spejderne i Danmark
Gammel Vartov vej 16 70 10 26 66 (tlf)
2900 Hellerup 39 16 26 66 (fax)

SCOUTSHOP Højrupvej 6, Taulov, 70 10 76 76 (tlf)
(butik med 7000 Fredericia 76 22 32 00 (fax)
spejderting) Hjemmeside: www.scoutshop.dk

HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk

Se megalipnyt i farver (PDF-format) på vores hjemmeside.

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk



1

Lørdag d. 25. januar i Dragehytten
Årets første forældredag bliver afholdt lørdag d. 25. januar
2003 fra kl. 14.00 til ca. 15:00 i Dragehytten på Fryden-
borg.

Udover valg til grupperådet af mindst en og gerne to for-
ældrerepræsentanter, vil der blive orienteret om grup-
pens økonomi.

Vi skal naturligvis også have oprykning mellem de enkelte
enheder. I lighed med forældredagen i august sidste år, vil
enhederne fortsætte efter oprykningen og forventes at
slutte ca. kl. 21:00.

Ulvene (8-10 år), juniorspejderne (10-12 år) og
spejderne (12-17 år) fortsætter efter kl. 15:00 til 21:00
med spisning og aktiviteter.

Bæverne (6-8 år) fortsætter fra 15:00 til 16:00 og for-
ældrene er meget velkomne til at blive.

Klanen vil i anledningen af deres 25 års jubilæum være
vært ved en jubilæumskage. Derudover er der the, kaffe
og sodavand.

Med spejderhilsen

Lars Jensenius (GL)
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GRUPPEKALENDER
Hvem er hvem: B=Bævere, U=Ulve, J=Junior-trop, Sp=Trop, R=Rover (klan),
L=Enhedsledere, G=hele Gruppen, F=Forældre GR=GruppeRådet,
GL=Gruppeledelse, FR=Forældrerepræsentanter.

HVORNÅR HVAD HVEM

2003
11. jan. Stiftende distriksmøde L + R + GR
12. jan. Divisions årsmøde R + L
18.-19. jan. BL/BA kursus. U (BL+BA)
25. jan. Forældredag G + F
1.-2.feb. Barskmandstur Sp
24. feb. Grupperådsmøde GL + FR
8. mar. Lederdag/-aften L
27. mar. Grupperåds-/ledermøde GR + L
Uge 31 Sommerlejr G

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

Opslagstavlen

Uniform sælges:

Ulve/junior-uniform
Str. 152

Sælges for Kr. 150,-

Lars Jensenius,
4826 1127

(efter kl. 17:30)

Frydenborgvej og tog.

Som det nok efterhånden er alle be-
kendt, så er Frydenborgvej blevet luk-

ket ved jernbaneoverskæringen.

Det er stadig muligt at passere til fods
over jordvoldene, men da oversigts-

forholdene er dårlige og advarselslyse-
ne er nedtaget, vil vi gerne opfordre
til at børnene ikke behøver passere

sporene alene.

"De bekymrede ledere"
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Den 10. december mødte alle
gruppens medlemmer til den
årlige sammenkomst hvor vi
markerer afslutningen på året
og ønsker hinanden en rigtig
glædelig jul.

Aftenen bestod naturligvis
også af en lille opgave. Alle
skulle ud og deltage i et juleløb
med 3 poster. Heriblandt var

bl.a. gaveoppakning med luf-
fer i frostvejr så alle kom i træ-
ning.

Naturligvis skulle der også
danses om træet og synges ju-
lesange. Til sidst fik vi lidt

æbleskiver og varm kakao,
mens gruppeleder Lars ønske-
de os alle en glædelig jul. Ialt
ca. 50 børn og 20 ledere.

Traditionen tro ønskede leder-
ne og grupperødderne også
hinanden glædelig jul over et
stykke mad bagefter. Alt i alt
en hyggelig aften.

Redaktionen
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Mød hovedbestyrensen !
Invitation til alle

forældre/grupperådsmedlemmer/ledere/rovere.

Lørdag d. 11. januar 2003 inviterer KFUM Spejdernes
hovedbestyrelse til møde og dialog på Arresøcentret,
Auderød Byvej 4, Frederiksværk. Alle er velkomne.

Programmet:

Kl. 13:00 Rundgang på centret, planer og nyheder.
Kl. 14:00 Møde i vestlængen.

Mulighed for at stille spørgsmål.
Beretning siden landsmødet.
Diskussion om brændende emner.

Kl. 15:00 Kaffe og kage.
Kl. 17:00 Afslutning.

Invitation til alle
ledere/grupperådsformænd/kasserere.

Der inviteres til stiftende distriksmøde på Arresøcentret,
vestlængen, lørdag d. 11. jan. 2003 kl. 9:00-13:00 med
efterfølgende mulighed for at mødes med hoved-
bestyrelsen (se nedenfor).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Navneforslag fremlægges
3. Kandidatliste fremlægges
4. Forhandling om distriktets arbejde
5. Fremlæggelse af budget og kontingent
6. Valg af DTC, DTA og DUL
7. Valg af 2 revisorer
8. Nedsættelse af navne-/mærkeudvalg
9. Evt.

Stiftende distriktsmøde
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Familiegudstjeneste
og bazar

Søndag d. 24.november
mødtes alle til julegudstje-
neste v. "Per Præst" og
julebazar i Ullerød Kirke.

Under gudstjenesten opfør-
te flokken den barmhjertige
samaritan og jule-produk-
tions-gruppen havde gen-
nem de sidste måneder pro-
duceret rigtig mange flotte
juleting, som blev solgt på
bazaren efter gudstjene-
sten. Desuden var der et

stort udvalg i lækre kager
og kaffe/saftevand.

Michael
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Har du en musiker i maven?

I Allerød-Spejdernes Tamburkorps og Brass -Band har vi lige nu plads til
DIG, hvad enten du gerne vil spille tromme, fløjte eller horn. Du behøver
ikke at kunne spille i forvejen, for vores instruktører står klar til at give
en hjælpende hånd med spilleriet, så du snart kan komme med ud at
marchere sammen med os.

Vi har masser af aktiviteter på programmet. Hvert år deltager vi på
Orkesterstævne i 5 dage i efterårsferien. Desuden har vi ca. 15
spillearrangementer og min. 2 øveweekender om året. Derudover tager
vi nogle gange på større ture og lejre i sommerferien.

Lyder det som noget for DIG, og er du 8 år eller mere, så vil vi gerne
invitere dig og dine forældre til et informationsmøde tirsdag d. 25.
februar 2003 kl. 18.30-20.00 på Ravnholtskolen, Blok Ø, Søparken 1,
3450 Allerød. Hvis du har lyst til at høre os spille, er du velkommen til at
kigge forbi, når vi holder 30-års fødselsdagsskoncert i Allerød Centrum
lørdag d. 22. februar 2003 kl. 13.00.

Vil du vide mere, så kontakt orkesterleder Julie Gry Rasmussen på tlf.:
38 33 19 20 og mail: alleroedtbk@tambournet.dk eller musisk leder
Pernille Makholm på tlf.: 36 17 66 80. Du er også velkommen til at kigge
ind på vores hjemmeside www.tambournet.dk/alleroedtbk.

Vi glæder os til at se dig!
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BÆVERE
Hej bævere !

Program

Tirsdag d. 7. Vi laver fuglefoderautomat. Husk at tage
en mælke eller juice-karton med.

Tirsdag d. 14. Trafikmøde. Vi mødes på den store p-plads
ved slottet bag Annaborg, Frederiksværks-
gade. Afhentning kl. 18:30 ved posthuset
på Sdr.Jernbanevej (det store).
Kan I ikke komme så ring afbud.

Tirsdag d. 21. Kirkemøde.

Lørdag d. 24. Forældredag - se side 1.
Kl. 14:00-16:00

Tirsdag d. 28. Dyrespor. Vi går i skoven og
ser efter dyrespor, måske
har vi fået sne.

HUSK VARMT TØJ OG VANTER TIL ALLE
MØDER OG EVT. LYGTER.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Kirsten (4826 4442)
Katrin (4828 5005)
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Nye korps-

Som mange af Jer sikkert har læst, udkommer Grønt Liv
ikke mere. Derimod kommer der en række nye blade fra
korpsets side.

Disse nye blade vil henvende sig direkte til bæver og ulve,
junior og spejdere samt til rovere og ledere.

To af vores ledere, nemlig flokleder Pernille Jensen og flo-
kassistent Annette Jensen vil være en del af redaktionen
på bladet til bævere og ulve.

Derfor vil vi kunne se en masse af Megalippernes ulve i det
første nummer af dette blad. Pernille og Annette havde
arrangeret en fotodag på Frydenborg søndag d. 1. de-
cember 2002, hvor der blev taget en række billeder.

Vi glæder os til at se de nye blade og specielt bladet for
bævere og ulve.

Held og lykke til Pernille og Annette med de nye udfordrin-
ger.

Gruppeledelsen.
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-blade
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Program for januar

Velkommen tilbage, vi håber at I allesammen har
haft en god juleferie, og måske også har fået en
masse gode julegaver.

Onsdag d. 8. Kompas

Onsdag d. 15. Koder og knob

Onsdag d. 22. Besøg på politistationen
OBS: Vi mødes ved hovedindgang-
en på Hillerød politistation.

Lørdag d. 25. Forældredag - se side 1

Onsdag d. 29. Fuldmånemøde - vi håber på sne.

Tillykke med fødselsdagen til:

Julie der bliver 9 år d. 14. jan. og
Christian der bliver 10 år d. 28. jan. og
Maria der bliver 10 år d. 29. jan.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao og Akela.
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JUNIORTROPPEN

Januar 2002
Velkommen tilbage efter en forhåbentlig god juleferie.

Vi skal arbejde med internationalt spejderarbejde i denne måned,
da vi har besøg af en spejderleder fra Belgien, som skal være hos
os i januar.

Vi håber, at I vil tage godt imod Karen, så hun får et godt indtryk
af hvad vi laver hos en juniortrop i Danmark.

Program

Tirsdag d. 7. Vandmølle.

Tirsdag d. 14. International spejder.

Tirsdag d. 21. International spejder / samfund.

Lørdag d. 25. Forældredag - se side 1.

Tirsdag d. 28. Førstehjælp.

Med junior hilsen

Thomas R. (2624 5696),
John (4828 6665) og Thomas O. (2144 6179)
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RæveHALEFEJDE 2002

Årets hårdeste (bedste) tur. Ræ-
vehalefejden er en så gammel
tradition i gruppen at det fortaber
sig i mørket hvornår den er star-
tet, men det går næsten tilbage til
starten af gruppen (ca.).

Året er 1962 og temaet var en
gruppe engelske hemmelige
agenter der skulle snige sig til
Moskva for at stjæle en vævsprø-
ve fra Lenin i hans Mausolæum.
Der var nemlig rygter om at Lenin
slet ikke var død.

Starten gik tirsdag d. 3/12 med
optakt, hvor spejderne skulle
kvalificere sig som agenter. Det
lykkedes naturligvis.

Starten gik derefter fra Hillerød
station lørdag d. 7. kl. 16-17 og
gik forbi Teglgårdssøen via Store
Dyrehave og Grønholt Hegn op
igennem Gribskov for tilsidst at
ende i De Gule Spejderes meget
flotte bjælkehytte i Nødebo. Da-
gen efter gik det mod Kagerup St.
hvor vi sluttede kl. 13.

Optakten bestod af opgaver som
båltænding og løsning af koder og
kombinationsopgaver som skulle
vise kunnen til at være agenter.

Selve turen startede som en rejse
igennem Sovjetunionen til Mosk-
vas byport og Lenins Mausolæum.
En vævsprøve blev stjålet og det
blev opdaget at det ikke var Lenin
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RæveHALEFEJDE 2002

der lå der efter sammenligning
med en hårprøve fra en kasket.
Opgaverne var forskellige lige fra
at spise Borsch hos en russisk fa-
milie og lokke oplysninger frem til
at hive en gammel engelsk agent
ned fra et træ hvor han gemte sig
for KGB. De skulle bygge en rus-

sisk felt-lanterne, lave krydspej-
linger og førstehjælp til de tilsidst
stod ved mausolæet (et telt). Ef-
ter de fik stjålet prøven (et kyllin-
gelår) gik de til et "safe-house",
hvor de kunne overnatte. Da var
kl. også blevet 02:30, men under-
vejs blev de lige overfaldet af rø-
vere og frastjålet deres rygsække
som de dog fik hurtigt igen.

Dagen efter stod på fangst af mad
med hjemmelavede redskaber og
filtrering af vand indtil de kom til
den flyver der skulle samle dem
op. Desværre havde den tabt
kompas-nålen så den måtte først
findes vha. deres egne kompas-
ser. Efter hjemkomsten blev prø-
ven analyseret og turen var slut.

På turen deltog 2 spejderpatrul-
jer, Ørne og Svaler, samt et leder-
hold og et klanhold udover de 4
post-mandskaber. Ialt 25 stk.

Tak til holdet bag turen, Morten,
Carsten og Søren. Det var koldt,
men vi havde det sjovt.

Michael

Vinderhold fra
spejderne: Ørne

Vinderhold fra
lederne/klanen:

"Pink ladies"
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PROGRAM

Velkommen tilbage efter en forhåbentlig rigtig hyggelig jul og et godt nytår.
Vi håber, at I er friske til at gå igang igen med fornyede kræfter.

I januar skal vi arbejde med orientering, både på tropmødet og på patrulje-
møderne (nogle af dem ihvertfald).

Tirsdag d. 7. Tropmøde - vi arbejder med orientering.

HUSK: Kompas, lygte, papir og blyant samt godt tøj
til både indendørs og udendørs.

Tirsdag d. 7. Stabspatruljemøde 21:00-22:00 efter TM.

Tirsdag d. 14. Patruljemøde.

Tirsdag d. 21. Patruljemøde.

Lørdag d. 25. Forældredag - se side 1. Vi fortsætter til kl. 21:00
med mad over bål og ceremoni for de nye.

Tirsdag d. 28. Patruljemøde.

Lør/Søn 1./2.feb Barskmandstur. Tilmelding s.16 senest 25.jan.

Med spejder hilsen
Tropstaben

Hvad er månedens
knob herover ?
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Program for Skovklanen

Hurra, hurra, hurra og et stort tillykke til os selv !

Her i januar er det 25 år siden, at Skovklanen blev op-
rettet, og det skal naturligvis fejres. Derfor ser vores
program således ud:

25/1 14:00 Forældredag, hvor vi serverer en kæmpe
jubilæumsdage, som vi bager ude i hyt-
terne fredag d. 24/1 kl. 19:00 og pynter
lørdag d. 25/1 kl. 12:30. Kom og hjælp til

1/2 18:00 Skovklanens jubilæumsmiddag - indbyd-
else bliver sendt ud. Hvis du har nogle
festlige ideer, så sig endelig til.

2/2 Klanting.

Med løftet tveje og god jul !
Karin og Susanne.

Disse tre yndige rovere måtte gå grueligt meget igennem for at
blive optaget i skovklanen. Se og læs hele historien på

www.spejderhilleroed.dk/skovklanen/henlagte%20sager.htm
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tilmeldingskuponer:

Forældredag 25.jan.

Navn: __________________ Enhed: __________

Vi kommer _____ børn og ____voksne. (____ ikke)

Afleveres senest 13-14-15. januar til din leder.

�——-————————————————————————-

Barskmandstur
. 1.-2. februar.

Navn:
________________________________________
Afleveres senest d. 25. jan .sammen med Kr. 50,-.

�——-————————————————————————-


