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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 blev vi færdige med det sidste nummer af Megalipnyt i
det gamle år 2002. Det tog som sædvanlig nogle timer,
men vi var vel forberedte med hhv. en nr. 39 og 69 i maven
fra Ullerød (efter det nye spisekort).

Redaktionen ønsker god jul og et godt
nytår til alle - vi ses igen i 2003.

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



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
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JULEGRUPPEMØDE

Tirsdag d. 10. december i Dragehytten
Gruppen vil gerne se alle sine medlemmer lige fra de
mindste bævere til de ældste rovere og ledere til jule-
afslutning på Frydenborg kl. 18:30 - 20:00.

Vi håber på at vi kan få en hyg-
gelig aften med forskellige ju-
leting og lidt lækkert - såsom
æbleskiver osv.

Husk at tage tøj med så I også
kan være udenfor i et kortere
tidsrum.

Med venlig hilsen

Gruppen

PS: Dragehytten ligger også
på Frydenborg: Ned ad vejen
og til højre !

JULE-TAM-TAM

Gruppen inviterer hermed ledere, rovere og grup-
perådsmedlemmer til et jule-tam-tam bestående af et

mindre traktement.

Arrangementet vil finde sted efter julegruppemødet,
dvs. ca. kl. 20:30.

Af hensyn til traktementets størrelse er tilmelding nød-
vendig til undertegnede senest torsdag d. 5.december.

Mona Schondel
4826 8656 eller mos@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

2002
3. dec. Optakt RHF '02 Sp + R + L
7.-8. dec. Rævehalefejde ‘02 Sp + R
10. dec. Julegruppemøde G

2003
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

Brugte uniformer søges:

Vi søger brugte uniformer til bæ-
verne. Ring til Kirsten (48264442)

eller Katrin (48285005).

Rygsæk sælges:

Karrimor - jaguar GR
SA-Supercool 55-75

grøn/bordeaux
nypris 1800,-

Sælges nu for 1200,-

Birgitte Rose, 4825 3987 Redaktionen
vil gerne ønske alle

sine trofaste læ-
sere (og alle andre
læsere) en rigtig
glædelig jul og et

godt nytår.

Thomas & Michael
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Nye distrikter

Mandag d. 4. november blev der afholdt møde i "grænsedragningsud-
valget" omkring de nye grænser i distriktet. Dette er en følge af en
sammenlægning af de gamle divisioner og distrikter. Fra d. 1.jan.
2003 er Nordsjælland inddelt i 3 nye distrikter som det ses herunder.

Formålet med den nye struktur er, at opnå en bedre størrelse på de
geografiske grupperinger så man kan få bedre samarbejde på tværs
af grupperne i de forskellige byer. Tidligere divisioner var ofte for små
og distriktet var for stort (hele Nordsjælland). Herefter vil der i vores
distrikt være ca. 700 spejdere fordelt på 17 grupper.

Distriktet hedder indtil videre "Nordsjælland distrikt 3", men der ar-
bejdes på et mere "klingende" navn.

Redaktionen

Læs mere på: http://www2.spejdernet.dk/nyheder/struktur/distrikt-nordsj.htm
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Sommerlejr 2003
Sommerlejr i uge 31, 2003

26. juli - 2. august

Sommerlejren i 2003 er blevet fastlagt til uge 31 og bliver
en gruppesommerlejr ligesom i 2002. Vi har bestilt en hyt-
te ved Ry mellem Silkeborg og Skanderborg. Hytten,
Ravnsø-hytten, ligger ned til Ravnsø, som forhåbentlig
kan give mulighed for nogle anderledes sommerlejr akti-
viteter såsom sejlads m.m.

Det forventes at der er afgang fra Hillerød lørdag d. 26. juli
2003 og hjemkomst igen lørdag d. 2. august.

Hilsen
Sommerlejr-planlægnings-udvalget (Mads)
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Sommerlejr 2003

Advarsel
Som led i en kontrolkampagne har Føde-
varedirektoratet konstateret for stor af-
smitning af stoffer, hvoraf nogle kan være
sundhedsskadelige, fra foldekopper købt i
Spejdersport og den samme model sælges
på forespørgsel også fra Scoutshop (vores
butik). Salget herfra er stoppet indtil vi-
dere og der afventes en afklaring af situa-
tionen. Scoutshop kan kontaktes på 7010
7676

Nærmere information på:
www.foedevaredirektoratet.dk/vis.cgi?foldekop_og_ske

Redaktionen
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BÆVERE
Hej bævere !

Program

Tirsdag d. 3. Julehygge

Tirsdag d. 10. Julegruppemøde - se side 1
Bemærk: Kl. 18:30 - 20:00

GLÆDELIG JUL OG
GODT NYTÅR

FRA BÆVERLEDERNE.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Kirsten (4826 4442)
Katrin (4828 5005)
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Program for december

Så er det ved at være de sidste møder inden jul og
vi nærmer os det nye år.

Vi ønsker alle ulve og deres forældre en god jul og
et godt nytår.

Onsdag d. 4. Fuldmånemøde og julehygge.

Tirsdag d. 10.Julegruppemøde - se side 1.
Bemærk: Kl. 18:30 - 20:00

Tillykke med fødselsdagen til:

Louise der bliver 10 år d. 31. dec. og
Martin der bliver 8 år d. 13. dec. og
Rasmus der bliver 9 år d. 14. dec.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao og Akela.
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JUNIORTROPPEN

December 2002
Så nærmer julen sig hastigt, så vi begynder at forberede os på
sneboldskamp, julekonfekt, gaver m.m.

Vi vil gerne ønske alle juniorer og deres familier en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.

Vi glæder os til at se Jer igen i det nye år til det første møde som
bliver tirsdag d. 7.januar 2003.

Program

Tirsdag d. 3. Hygge og evt. leg i sneen.

Tirsdag d. 10. Julegruppemøde - se side 1.
Bemærk kl. 18:30 - 20:00

Med junior hilsen

Thomas R. (2624 5696),
John (4828 6665) og Thomas O. (2144 6179)
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Troptur 26.-27. okt.

Jagten på Nordvest-passagen.
Troppen drog afsted på hun-
deslæderejse i Knud Rasmussens
fodspor på Grønland (frit efter en
gammel rævehalefejde). Turen
gik nordpå over Grønlands vest-
kyst til det nordlige Grønland med
en række opgaver undervejs som
man kan komme ud for højt mod
nord. Først skulle de dog selv byg-

ge en slæde med seletøj og
undervejs ligeledes snesko som
skulle anvendes ved passage af
områder med løs sne. Opgaverne
var også passage af en glet-
cher-spalte med slæde og udrust-
ning samt redning af en af delta-
gerne som faldt i en gletcherspal-
te.

Efter udendørs overnatning lyk-
kedes det at nå målet og komme
sikkert tilbage til basen. Der var

desværre ikke så mange med,
men vi havde en god og sjov tur.

Michael
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PROGRAM

Så er vi kommet til årets sidste måned og denne vil være præget af ræveha-
lefejde (som altid i december) og naturligvis julen. Lederne vil derfor gerne
ønske alle spejderne i troppen og deres familier en rigtig god jul og et godt
nytår.

Tirsdag d. 3. Optakt til rævehalefejden (RHF).
Vi mødes på Frydenborg kl. 19:00

Tirsdag d. 10. Julegruppemøde - se side 1.
Bemærk: Kl. 18:30 - 20:00

Tirsdag d. 17. Hyggemøde. Jakob viser billeder fra
sin tur i Brasilien og vi skal nok også
have æbleskiver.

Med spejder hilsen
Tropstaben

Hvad er månedens
knob herover ?
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Torsdag den 11. november 1962

SENSATION:

LENIN OPERERER STADIG

Ekstrabladet kan idag afsløre de chokerende og rystende rygter, som vi

er kommet i besiddelse af fra unavngivne kilder i den britiske

efterretningstjeneste. Rygterne vil vide, at Lenin ikke er død, og altså

stadig lever i bedste velgående. Hvor han nu befinder sig er dog uvidst.

Hvad han foretager sig, og hvorfor nogen har haft interesse i at give

indtryk af, at den tidligere sovjetiske leder skulle være død vides heller

ikke. Men hvis rygterne taler sandt, er der tale om en gennemgribende

ændring af den I forvejen ustabile verdenssituation, og kaos og krig vil

hærge verden.

Ekstrabladet formoder, at Lenin er gået under jorden et sted i

Moskva, og stadig er den der trækker i trådene i kommunistpartiet.

Desuden meddeler vores anonyme kilde, at den britiske

sikkerhedstjeneste har iværksat en efterforskning, og er igang med at

hverve dygtige og dumdristige folk til en livsfarlig mission til Moskva.

Hverken statsministeren eller udenrigsministeren havde idag lyst til

at kommentere situationen. Forsvarets sikkerhedschef afviser rygterne

som pure opspind og drengestreger. Den amerikanske præsident John

F. Kennedy har endnu ikke kommenteret rygterne. Det formodes, at på

nuværende tidspunkt befinder sig I sikkerhed I Air Force One, og at

vicepræsidenten er klar til at overtage styringen af landet, hvis noget

sku lle tilstøde præsidenten.

RHF 2002
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Program for Skovklanen

Først et tillykke til Skovklanens tre nye rovere som på
en klantur i november beviste, at de var værdige til op-
tagelse. Først måtte de dog igennem et grufuldt ritual,
hvorfra vi håber at kunne vise billeder i næste nummer
af Megalipnyt.

Skovklanen har 25-års jubilæum til januar, og det skal
naturligvis fejres. Vi har ændret lidt ved de tidligere
planlagte festligheder og har besluttet at markere begi-
venheden til forældredagen i januar. Derudover holder
vi en fest for os selv til ære for os selv i forbindelse med
klantinget i starten af februar. Programmet for de næste
måneder bliver derfor som følger:

7-8/12 Rævehalefejde.

10/12 Julegruppemøde - se side 1.

25/1 Forældredag, hvor vi serverer en kæmpe
skovklan-jubilæumskage.

1/2 25-års jubilæumsmiddag for Skovklanens
nuværende medlemmer.

2/2 Klanting.

Med løftet tveje og god jul !
Karin og Susanne.


