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Velkommen

til den

nye

gruppeleder:

Allan

Carstensen



ØSTERGADE 10
3400 HILLERØD
TLF. 48 26 33 11

MØBLER
TÆPPER
BRUGSKUNST

www.s-moebler.dk

ØSTERBROGADE 48
2100 KØBENHAVN Ø.
TLF. 35 43 72 22

ØSTERGADE 18
3200 HELSINGE
TLF. 48 79 43 86

STENHUSVEJ 66
4300 HOLBÆK
TLF. 59 44 68 80

e-mail: info@s-moebler.dk



Megalipnyt:

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

Traditioner skal man ikke kimse af: 3 Kebab pizzaer med salat skal
man heller ikke kimse af. Desværre blev bladet alt for hurtigt
færdigt (næsten).

Redaktionen



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

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 Thomas Rasmussen Frederikssundsvej 47, 5.tv.,
2400 København NV,
38 86 22 42 / mobil 26 24 56 96
e-mail: emerik@mobilixnet.dk

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

e-mail: msa@dsr.kvl.dk

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)
e-mail: per@wp-training.dk

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)
e-mail: megalipnyt@kbm.dk

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://buzzed.co.uk/wap/megalipnyt
http://buzzed.co.uk/wap/programmer

WAP på WWW (på internet):
http://www.wapsilon.com/7110/http://buzzed.co.uk/wap/megalipnyt
http://www.wapsilon.com/7110/http://buzzed.co.uk/wap/programmer
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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 får en god dag.

På gensyn

Megalipperne.
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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

2001
2.-4. feb. Klan skitur R
3.-4. feb. Barskmandstur Sp
25. feb. Fastelavnsfest G
1. mar. Grupperådsmøde GR
3.-4. mar. Juniortur J
5. mar. Spejderlederaften R + L
9.-10. mar. Ulvetur U
23. apr. Sct. Georgsdag J + Sp + R + L
19.-20. maj Fællestur Frydenborg B + U + J + Sp + L
15. jun. Valdemarsdag - flagfest G
17. jun. Div.leder/roverafslut. L + R
Uge 26 Junglelejr U
Uge 28 Juniorsommerlejr J
Uge 29-30 Klansommerlejr R
Uge 31 Tropsommerlejr Sp
21. aug. Forældreaften G + F = ALLE
16. sep. Divisionsturnering B + U
1-2. dec. Rævehalefejde ‘01 Sp + R
2002
6. jan. Divisionsmøde L + R
19.-20. jan. BL/BA kursus U
7.-8. dec. Rævehalefejde ‘02 Sp + R

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

Opslagstavlen

Uniform sælges:

Størrelse 14 år
Henvendelse til

Mette Skjødt
4828 6955

SSP Konsulent:

På forældreaftenen havde vi
besøg af nedennævnte SSP

konsulent og bringer på
opfordring her hans kontakt

nummer:

Svenn Petersen
Tlf.: 4825 3579

Julebazar:

Sygruppen afholder et info-
og inspirations-møde onsdag

d. 7. feb. kl. 19:00 i
Gribbereden.

Interesserede bedes ringe til
Lene Rasmussen 4825 1796

el. Birgitte Brender 4825 4875

Vi håber at se en masse nye,
men også gamle, ansigter.
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Spejderlederaften

Igen i år har vi fornøjelsen at invitere alle
gildebrødre, spejderledere, assistenter og
øvrige hjælpere i Hillerød til Spejderleder-
aften i Dragehytten på Frydenborg.

Mandag d. 5 marts 2001 kl. 19:30

Program for aftenen:

* Hyggeligt samvær på tværs af korps og
grupper.

* Kathe og Poul Erik Schlutter, der er
“gamle” Hillerød spejdere, har boet på
Grønland i 13 år. De vil fortælle om,
hvordan det er at være spejder der.

* Uddeling af præmier fra årets Sct.
Georgsløb.

* Årets spejderleder.

* ......og selvfølgelig et mindre traktement.

Vi håber, at se rigtig mange af Jer og af
hensyn til arrangementet beder jeg om
tilmelding til undertegnede senest d. 26/2
2001.

På Spejderlaugets vegne

Lis Christensen, Møllersvej 2, 3400 Hillerød,
48240271
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Resumé af
forældremøde og oprykning !

Så oprandt tiden igen da vi skulle have den ene af de to årlige
forældreaftener. Tirsdag den 16. januar var ca. 45 børn og voksne
samlet i Dragehytten til et par udbytterige timer.

Traditionen tro startede aftenen med en velkomst
af gruppelederen. Dette var på daværende
tidspunkt stadig Kurt Vad, men i sin velkomst
bebudede han sin afgang pr. dags dato. Dette var
dog bebudet på forhånd til lederne, så man
allerede denne aften kunne præsentere den nye
gruppeleder: Allan Carstensen.

Efter en tak til Kurt for godt 15 år som
gruppeleder, fik Allan ordet for at fortsætte
aftenens program. I sit oplæg fortalte Allan, at
som “ny kost fejer man anderledes” derfor håbede
han at han med en masse nye og spændende
visioner kunne bibringe gruppen en masse nye
ideer og inspiration til fornyelse og vækst i
gruppen.

En kombination af Allans indlæg og enhedsledernes beretning gav
blandt andet følgende nye oplysninger om enhedernes arbejde og
fremtid:

Bæver: Katrin er kommet til som ny leder. Desværre varslede Lene
et kommende generationsskifte. Det vil sige at hun på
længere sigt overvejer at drosle sine aktiviteter ned.

Ulve: Birgitte, som nu snart har været i flokkens ledelse i 25
år,varslede sit stop i flokken til januar næste år. Det er dog
ikke umuligt at finde en afløser hvorfor vi fortrøstnings-
fuldt ser fremtiden i møde.

Junior: Som tidligere nævnt er Allan udnævnt som gruppeleder.
Efter eget ønske stopper han derfor som juniorleder - dog
ikke uden at sikre sig værdige arvtagere: Thomas Ras-
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mussen fortsætter som tropleder og Kristian Raun
fortsætter som assistent. Samtidig starter John Hansen
som assistent da han nu er “arbejdsløs” (-se under
seniorerne)

Trop: Alle spejdere og ledere fortsætter uændret.

Senior: De tre seniorer der var, er nu blevet gamle nok til at rykke
op i klanen, og da ingen nye kommer til, er denne enhed
pt. er lagt på is. Kommer der senere en bundt spejdere i
denne aldersklasse vil den naturligvis genopstå.

Klan: Eksisterer i bedste velgående. Blandt andet har man
planlagt en vandresommerlejr næste år til Pyrenæerne.

Efter disse orienteringer fik vi et
spændende foredrag af SSP
konsulent Svenn Petersen. Han
fortalte levende om de kurser
han holder for skoleelverne fra 7.
til 9. klasse.

Samtidig kom han ind på hvilket
billede vi, som voksne, er for
vores børn - dette gjaldt såvel
forældre som spejderledere -
samt hvilken betydning venner,
fritid, kærlighed mm. har for
børnenes videre udvikling.

Efter kaffen og kagen sluttede denne vellykkede aften med en
stemningsfuld oprykning. Inden var der dog lige et enkelt punkt mere
fra flokken: Kåringen af årets ulv. Det er ikke hvert år dette sker. Det
gælder ikke om at være den hurtigste, kønneste, ældste eller lignende
- det gives simpelt hen til en ulv der igennem hele året har mødt op til
ALLE møder. At det kunne ske i år var kun fordi Erik Husher (som den
første i nogle år) havde opfyldt dette kriterie.

I skæret fra en masse stearinlys fik næsten alle enheder flyttet om på
antallet af medlemmer. En utrolig stemningsfyldt og flot måde at
afslutte en iøvrigt vellykket aften på.

Per Hansen
Gruppeassistent
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BÆVERE
Hej bævere !

Som det blev fortalt til forældreaftenen er der kommet nyt
arbejdsstof for bæverne, dette medfører nye mærker til at sy på
uniformerne.

Vi vil så småt starte med at arbejde med dette sidst på måneden.

Program

Tirsdag d. 6. Vi laver pap-maché.

Tirsdag d. 13. Vinterferie - intet møde.

Tirsdag d. 20. Bævermøde - vi maler.

Søndag d. 25. Fastelavn - se side 1.

Tirsdag d. 27. Bævermøde.

Med bæver hilsen
Kirsten (4826 4442)
Katrin (4828 5005)
Lene (4825 1796)

Husk praktisk tøj til hvert møde
(også til at være udendørs).
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Program for februar
Onsdag d. 7. Eventyrmærket.

Onsdag d. 14. Vinterferie - intet møde.

Onsdag d. 21. Eventyrmærket.

Søndag d. 25. Fastelavn - se side 1.

Onsdag d. 28. Eventyrmærket.

Onsdag d. 31. Fuldmånemøde.

Tillykke med fødselsdagen:

Chil fylder 10 år d. 13.

Sæt X i kalenderen allerede NU:

9.-10. marts Ulvetur
19.-20. maj Fællestur
Uge 26 Junglelejr

Med ulvehilsen
Pudmini og Bagheera
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JUNIORTROPPEN

Februar 2001

Vi fortsætter med at arbejde med aktivitetsmærker. Som det blev nævnt på
forældreaftenen, så er der kommet et nyt træningssystem. Vi vil langsomt
begynde at arbejde med de nye mærker, men indtil videre fortsætter vi med
det gamle system.

Program

Onsdag d. 7. Skøjtehal i Hørsholm (BEMÆRK ONSDAG).

Vi skal bruge et par friske forældre som vil køre os både
frem og tilbage. Vi mødes på Frydenborg kl.
19:00 og er tilbage igen kl. 21:00.
Giv os venligst besked hurtigst muligt, hvis du er
interesseret i at køre.

Medbring: Kr. 12,- til indgang og Kr. 25,-
til skøjteleje, hvis du ikke har skøjter selv.

TIrsdag d. 13. Vinterferie - intet møde.

Tirsdag d. 20. Kirkemærket - vi mødes ved Ullerød Kirke, Frederiks-
værksgade 143 kl. 19:00 og slutter samme sted 20:30.

Søndag d. 25. Fastelavn - se side 1.

Tirdag d. 27. Færdselsmærket. Vi skal bl.a. lære at lappe en cykel.

HUSK: - Juniortur d. 3.-4. marts - information følger.

- Sommerlejr i uge 28.

Med juniorhilsen

Thomas (2624 5696), Kristian (3886 2242), John (4828 6665)
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PROGRAM FOR FEBRUAR
Velkommen til vore 2 nye spejdere, Jannik & Mikkel, som netop er
rykket op fra juniortroppen. Håber I får en god tid i troppen.

Program

Lør/Søn 3/4. Barskmandstur.

Tirdag d. 6. Tropmøde - Vi arbejder videre med førstehjælp i
praktisk henseende.

Tirsdag d. 13. Vinterferie - intet møde.

Tirsdag d. 20. Patruljemøde.

Onsdag d. 21. Stabsmøde (kun PL/PA).

Søndag d. 25. Fastelavn - se side 1.

Tirsdag d. 27. Patruljemøde.

Med spejderhilsen
Tropstaben

Juniortroppens årlige
cykeltur. De skal lappe
cykler alligevel.
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Program for februar
Den 2. - 4. februar holder vi vores skispor-brydende klanting -
skitur, hvor vi blandt et væld af gode idéer vil udvælge de ypperste
udfordringer til vores program for det næste halve år. Selvfølgelig
er du tilstede med din sprudlende idé rigdom. Så fra næste måned
vil der stå meget mere på programmet !

Mandag d. 5. mar. Spejderlederaften i Dragehytten kl. 19:30
Se side 3.

Med løftet tveje.

Karin


