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Megalipnyt:

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

Bladet blev en sen fornøjelse denne gang (og uden junkfood).
Desuden måtte Thomas og Michael klare det alene.

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

HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk

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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www.spejderhilleroed.dk

Så er Megalipperne kommet på internettet. Du kan finde vores
hjemmeside på ovenstående adresse.

Hjemmesiden skal både være en introduktion til nye spejdere, men
også et sted hvor du bl.a. kan finde billeder fra ture og lejre. Dette vil
blive udbygget løbende, men allerede nu kan du se en serie fra
Randerslejren. En udbygning af billedserierne forudsætter dog, at vi
modtager billeder og gerne tekster. Disse kan så indlægges på
hjemmesiden og/eller bruges i megalipnyt.

Du kan også finde e-mail adresser til enhedslederne på siden
“Kontakt os” og både spejdere, forældre og ledere kan finde
interessante links til andre spejderrelaterede sider, herunder vort eget
korps.

Gode idéer modtages også gerne sendt til:

webmaster@spejderhilleroed.dk
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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
1. mar. Grupperådsmøde GR
3.-4. mar. Juniortur J
5. mar. Spejderlederaften R + L
9.-10. mar. Ulvetur U
21.-22. apr. Lederweekend L
22. apr. Sct. Georgsløb B + U + J
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

Lederweekend:

D. 21.-22. april afholdes der en
weekend for enhedslederne.

Kom og vær med til at diskutere
dagsordenen for de næste 2 år.

Mere konkret info i næste
nummer af megalipnyt.
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Julebazar produktion
I lighed med foregående år, starter julebazar

produktionsgruppen igen.

Hvert år produceres der en utrolig mængde
spændende og meget kreativt julepynt - et

virkeligt håndværk.

De fremstillede effekter sælges hvert år til
fordel for KFUM-spejderne i Hillerød (os) ved
en julebazar. Denne afholdes i november i
forbindelse med en familiegudstjeneste i

Ullerød Kirke.

Vi holder syaften

onsdag d. 14. marts kl. 19:00 - ?

i Gribbereden på Frydenborg.

Vi skal bl.a. lave cernit-nisser og meget andet.

Kom og hjælp med at klippe, sy, strikke, ri,
tegne eller stryge - alle kan være med.

Spørgsmål kan rettes til
Birgitte Brender, 4825 4875
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Lidt tal fra Børnetræf:
Vi var 952 deltagere, der samlede Kr. 3.929,25 ind til fordel for

Danmissions projekt “Hjertebørn”, dvs. børn fra 2-6 år som sikres
omsorg, mad, tøj og sundhed.

Der blev afleveret 154,5 kg frimærker som kan sælges for Kr.
130,- pr. kilo = mere end Kr. 20.000,- samt 308,5 kg lysestumper

som forarbejdes til nye lys, der sælges til fordel for Danmissions
arbejde.

Kontaktfamilier !
Vi havde til forældremødet i januar besøg af

SSP-konsulent Svenn Petersen fra Hillerød
kommune.

Han nævnte bl.a. muligheden for at være
kontaktfamilie for en flygtninge-/indvandre-

familie. Det handler om, at du og din familie kan
indgå aftaler med en flygtninge- eller indvandre-

familie om kontakt og besøg hos hinanden
nogen gange om året og måske også hjælpe

med kontakten til det offentlige,
ansøgningsformularer m.m.

Hvis du er interesseret, er det Flygtningenetværk
i Hillerød, der er kontaktskaber. De har tlf.

4824 8141. Du kan også besøge Flygtningenet-
værks åbne café, Hostrupvej 26, lige bag Netto.

Der er åbent mandag 15-18 og lørdag 13-16
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BÆVERE
Hej bævere !

Som I nok har opdaget, er vi blevet mange bævere; heldigvis var
der en masse børn, der havde mod på at komme til vores “åbent
hus”-møde d. 23. januar.

Vi har også været så heldige at blive en leder mere i bæverflokken.

Steffen, som er far til en tidligere bæver, har vovet pelsen og meldt
sig som leder. Vi byder dig velkommen i bæverflokken, Steffen.

Program

Tirsdag d. 6. Kimslege.

Tirsdag d. 13. Knobbinding.

Tirsdag d. 20. Sporleg i skoven.

Tirsdag d. 27. Vi tænder bål !

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

Husk praktisk tøj til hvert møde
(også til at være udendørs).
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Program for marts
Vi byder velkommen til Søren, ny flokassistent, og da vi nu er
en leder mere, så ville det også være dejligt med lidt flere
ulve.

Onsdag d. 7. Eventyr.

Fre/Lør d. 9.-10. Ulvetur til Havreholm:

Vi mødes på Frydenborg fredag kl. 17:30 og
er hjemme igen lørdag kl. 16:30.
Vi skal bo i en lille hytte (uden el, vand og “træk
og slip”) i naturskønne omgivelser.
Pris: kr. 50,-
Medbring: Madpakke, lygte, indesko, sove-
pose, underlag og skiftetøj.
Håber der er nogle forældre der kan køre -
på forhånd tak. Tilmelding på side 12 der
afleveres senest d. 7. marts.

Onsdag d. 14. Fuldmånemøde.

Onsdag d. 21. Løb.

Onsdag d. 28. Sund ulv.

Kommende arrangementer:

22. april Sct. Georgsløb
19.-20.maj Fællestur

Med ulvehilsen
Søren, Pudmini og Bagheera
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JUNGLELEJR 2001

Her er så de første informationer om
årets sommerlejr:

Vi skal på junglelejr på Houens Odde
Spejdercenter sammen med en masse
andre ulve. Vi skal sove i telt, møde
Baloo og hans venner og være med til
et stort fuldmånemøde.

Tidspunkt: Søndag d. 24. juni - fredag d. 29. juni.

Pris: Kr. 600,- pr. ulvesnude.

Tilmeldingen er allerede d. 1. april, så fat blyanten og
udfyld tilmeldingsblanketten på side 12.

Tilmeldingen afleveres senest d. 28. marts sammen
med Kr. 100,- (forskuds-betaling).
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I 1996 startede KFUM-spejderne et
projekt i Namibia for at hjælpe de
namibiske spejdere til at etablere eget
spejderarbejde. Vi har stået for
lederuddannelsen og opbyggelsen af
et kursus- og lejrcenter, der samtidig
fungerer som center for den lokale
befolkning. Centeret skal fremme
u d v i k l i n g e n i o m r å d e t m h t .
m i l j ø b e s k y t t e l s e , b e d r e
dyrkningsmetoder og uddannelse i
småhåndværk.

Siden 1996 har der været 7 kursushold
afsted på centeret i Namibia.
Samarbejdsperioden var planlagt til 4
år, så jeg var med på den 8. og sidste
ekspedition. Formålet med turene er
at hjælpe de namibiske spejdere med
at få spejderarbejdet til at fungere og
at etablere et spejdercenter både for
spejdere og for den lokale befolkning.
Meningen er også, at spejdere fra hele
verden skal kunne benytte sig af
centeret og etablere et samarbejde
med de namibiske spejdere for at
fremme forståelsen på tværs af kultur
og religion.

Vi var 16 spejdere fra hele Danmark,
der havde meldt sig til projektet, og vi
mødtes en weekend i november på
Houens Odde for at planlægge
rolandkurset. Vi havde ikke noget fast
program bortset fra nogle få ønsker fra
namibierne selv, så det var de gode
ideer, der skulle på bordet. Et af
ønskerne var bl.a. pionering. Det lyder
fint, tænkte vi, indtil det gik op for os,
at de ikke havde rafter. Det store
pio-projekt blev hurtigt lagt på hylden.
I Namibia er der stor mangel på træ –
derfor ingen rafter.
I løbet af weekenden fik vi stablet et
fornuftigt program på benene, men vi
skulle da alle hjem og arbejde videre
med det. Vi måtte desværre skære
voldsomt ned på aktiviteterne, da
lejren kun skulle vare 5 dage i
modsætning til de normale 7. En
anden ting at tage højde for var
varmen. Hvordan ville vi klare den, og
ville vi være i stand til at gennemføre
en instruktion i 38 graders varme?

Rolandlejr i Namibia
- på kultur- og natursafari

af Mette Schondel-Andersen
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En af de større opgaver, jeg fik med
h j e m , v a r a t f o r b e r e d e e t
historieoplæg om BP til lejrbålet hver
aften. Dette skulle selvfølgelig være på
engelsk, så det satte mig lidt på
arbejde. Jeg ved i hvert fald meget
mere om BP nu, end jeg gjorde, før jeg
tog afsted – så bare spørg!….

Lørdag den 30. december kl. 15.30
mødtes vi i Kastrup klar til afgang. Vi
var alle meget spændte og glædede os
til at udforske en ny kultur og møde
andre spejdere. Efter ca. 20 lange
timer landede vi i Namibias hovedstad
Windhoek, hvor varmen slog os i
møde. 38 grader føles voldsomt, når
man er i vandrestøvler, lange bukser
og tyk, dansk ”vinteruniform”. Vi blev
modtaget af korpssekretæren, der
havde sørget for at leje to biler til os.
O v e r n a t n i n g f a n d t s t e d p å
korpskontoret i byen, hvor vi også
f e j r ede ny tå r med medbrag t
kransekage og lufthavnschampagne.
Det var meget festligt.
Tidligt nytårsmorgen kørte vi nordpå
mod Oupundi Spejdercenter, hvor
lejren skulle holdes. Da den først
startede den 4. januar brugte vi først
to dage i Etosha Nationalpark, der
tilfældigvis lå lige på vejen. Om dagen
tog vi på safari og så mange flotte dyr.
Elefanter, zebraer, giraffer i fuld galop

henover den øde slette, efterfulgt af
antiloper og gnuer. Bagerst kunne
man se et par lumske hyæner på jagt
efter en forsvarsløs unge. Det eneste,
vi ikke så – i live i hvert fald – var
dyrenes konge, løven. Vi ledte og
ledte, men den dukkede aldrig op. Til
sidst kørte vi forbi alle de andre dyr og
standsede kun for løver. Vi standsede
aldrig!! Om natten lå vi på udkig ved et
belyst vandhul, der lå i forbindelse
med campingpladsen, hvor elefanter,
næsehorn og giraffer havde deres
vante gang. Var man tålmodig nok,
dukkede de alle op lidt efter lidt. Det
var et helt fantastisk syn.
Selv for erfarne spejdere var det lidt af
en udfordring at finde Oupundi
Centeret. Det skulle ligge ca. 5 km væk
fra hovedvejen. Der var ingen skilte at
se, og vores kørevejledning (læs:
vildledning!) var ikke til meget gavn.
Det lød noget i retning af: Kør langs
med en skrænt, derefter mellem to
hegn. Så drejer I til højre, og efter det
tredje termitbo skal I til venstre – og
således skulle vi kunne finde frem! Det
tog så lidt over en time at finde derind,
og uden hjælp fra lokalbefolkningen
havde vi nok aldrig fundet det.
Vi havde fået at vide hjemmefra, at der
ville komme 42 spejdere mellem 13 og
23 år samt 8 ledere. De 8 ledere kom
alle, men vi nåede kun op på 32
spejdere, der så til gengæld var helt
ned til 11 år. Det er nok meget godt alt
taget i betragtning. Spejderne kom fra
hele Namibia, og mange af dem kom
til fods - og uden sko på.

Læs mere om Mettes spændende tur i
næste nummer af megalipnyt...............
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JUNIORTROPPEN

Marts 2001

Så går vi de lysere tider i møde og skal derfor til at være mere udendørs. Husk
derfor fornuftigt tøj og fodtøj til alle møder. Vi har også weekend-tur, hvor vi
håber I alle sammen kommer med. Turen kommer til at byde på lidt af hvert -
både “rigtigt” spejderarbejde samt hygge. I kan læse mere på den udleverede
seddel.

Vi har også i forbindelse med aktivitetsmærket “færdsel” en cykeltur til
Helsingør. Så hvis du vil have mærket til uniformen - så tag med på en
hyggelig cykeltur.

Program

Lør/Søn 3.-4. Weekendtur på Frydenborg. Nærmere info på udleveret
seddel.

TIrsdag d. 6. Klar dig selv - vi skal bl.a. lære om førstehjælp.

TIrsdag d. 13. Samfund.

Tirsdag d. 20. Pionering.

Tirsdag d. 27. Færdsel - Vi kontrollerer, at jeres cykler er i ordentlig
stand inden turen - DERFOR SKAL ALLE HUSKE
DERES CYKLER !

Lørdag d. 31. Cykeltur til Helsingør.

Vi starter på Frydenborg kl. 10:00 og cykler til
Helsingør. Undervejs spiser vi vores medbragte mad-
pakker. I Helsingør skal vi besøge Fly-museet, hvor der
er mulighed for at få et kig på nogle imponerende flyve-
maskiner m.m. Herefter tager vi toget tilbage til Hillerød.
Vi slutter igen på Frydenborg kl. 17:00.

Medbring: Cykel, cykelhjelm, madpakke og fornuftigt
tøj (efter vejret).

Turen kommer til at koste Kr. 20,- som betales ved
tilmeldingen.

Tilmelding senest tirsdag d. 27. Kupon på side 12.

Med juniorhilsen

Thomas (2624 5696), Kristian (3886 2242), John (4828 6665)
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PROGRAM FOR MARTS

Alle enheder har fået et nyt træningssystem. Det vil sige, at Pæle-
stikket og dets mærker vil udgå, mens det nye system tager over. I
vil komme til at høre meget mere om “Arbejdstræet for Spejdere”.

Program

Tirdag d. 6. Tropmøde - vi arbejder med Ask basismærke.

Vi mødes i Ullerød Kirke kl. 19:00 og slutter
samme sted kl. 21:00.

Tirsdag d. 13. Patruljemøde.

Onsdag d. 14. Stabspatruljemøde.

Tirsdag d. 20. Patruljemøde.

Tirsdag d. 27. Patruljemøde.

Med spejderhilsen
Tropstaben
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Der er ikke indløbet noget program for skovklanen endnu, da
klantinget i februar blev aflyst.

tilmeldingskupon:

Ulvetur 9.-10. marts

Navn: _________________ Underskrift: _________________

Kan køre fredag� lørdag�

Sidste tilmelding onsdag d. 7. marts med Kr. 50,-

�——-————————————————————————-

Junglelejr 2001

Navn: _________________ Underskrift: _________________

Sidste tilmelding onsdag d. 28. marts med Kr. 100,-

�——-————————————————————————-

Junior cykeltur 31/3

Navn: _________________ Underskrift: _________________

Sidste tilmelding tirsdag d. 27. marts med Kr. 20,-

�——-————————————————————————-



Siden 1.februar 2001 har KFUM-Spejderne i
Hillerød haft en hjemmeside på Internettet.

Formålet med denne hjemmeside er
naturligvis, at profilere gruppen udadtil og
gøre det nemmere for udenforstående at se
hvem vi er.

Desuden vil der være nogle interessante ting
for gruppens medlemmer, såsom billeder fra
lejre og ture i det omfang vi modtager dem
på redaktionen.

Dette lille hæfte
er en håndbog
for lederne til
brug af
systemet
(e-mails).

Derfor:

Tag den ud
og gem den.



Vejledning i e-mail systemet:

Alle ledere / voksne i gruppen har fået en
e-mail adresse under vores hjemmeside.

Din e-mail adresse består af dit fornavn og
efternavn adskilt af punktum og efterfulgt af
@spejderhilleroed.dk f.eks.:

fornavn.efternavn@spejderhilleroed.dk

Alle navne findes også forkortet bestående af
2 bogstaver af fornavnet og 1 af efternavnet
f.eks.: mib@spejderhilleroed.dk

Der er forskellige måder hvorpå du kan
modtage dine e-mails.

1) Hvis du allerede har en e-mail:

Send en e-mail til:
michael.bentzen@spejderhilleroed.dk
(el. webmaster@spejderhilleroed.dk)
og fortæl mig hvad din eksisterende
adresse er. Så laver jeg en automatisk
viderestilling til din eksisterende
e-mail adresse og du behøver ikke
tænke på andet. Alt din post vil blive
videresendt til din nuværende
adresse og du kan aflæse den som
du plejer.

Du kan også oprette en separat
konto i dit postprogram, men det
kræver et password som du ligeledes
kan få hos webmaster.



2) Hvis du vil læse post mange steder
og ikke har en e-mail konto:

Du kan aflæse din post på internettet
alle steder fra. For at kunne gøre det
kræves der et password som du kan
få oplyst hos undertegnede (tlf. 4814
0484 eller 40158090).

Du kan læse/skrive post ved at gå ind
på http://webmail.wol.dk Angiv din
e-mail adresse som brugernavn og
dit password. Når du kommer ind
kan du læse din post ved at trykke
på CHECK. Tryk på NEW hvis du vil
skrive en ny post osv.

Hvem i gruppen kan jeg sende e-mails til ?

Hvis du skriver:

http://www.spejderhilleroed.dk/email

i din browser får du en liste over alle
gruppens medlemmer som er potentielle
e-mail modtagere. Hvis der står AKTIV i deres
status, så skulle de være oprettede som
brugere der kan modtage og aflæse post.

Der er yderligere beskrivelse af mulighederne
hvis du skriver:

http://www.spejderhilleroed.dk/vejledning

BEMÆRK:

Der er IKKE link til e-mail siderne fra selve
hjemmesiden for ikke at “lokke”
udenforstående derind



Fremtiden:

For at gøre en hjemmeside interessant på
lang sigt, er det vigtigt at der ofte er noget
nyt at kigge på.

Derfor opfordrer vi alle ledere (og spejdere)
til at komme med billeder og historier fra
ture og lejre således at disse kan bringes på
hjemmesiden og være med til at skabe
“noget at se på”. Vi skulle gerne udtrykke de
ting og oplevelser man får ved at være
spejder.

Det er også vigtigt, at vores informations-
materiale om hver enhed er spændende og
indbydende. Her opfordrer vi alle enheds-
lederne til at bidrage med input om de ting
de arbejder med.

Alle gode idéer og forslag til design, indhold
og gode links er naturligvis også velkomne
og kan sendes til

webmaster@spejderhilleroed.dk

Med spejderhilsen

Michael (webmaster)


