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“Akela”

Juniortropleder
Gruppeassistent
Thomas
Rasmusen
26245696
THR@megalip.dk

Juniortropassist
Kristian Raun
60116333
KRR@megalip.dk

Juniortropassist
John S. Hansen
48286665
JOH@megalip.dk

fortsættes bagerst i bladet.....
@sp...dk = @spejderhilleroed.dk
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Charlotte
"Sjarly" Hinsch
Larsen
29922861
CHL@megalip.dk

Bæverassistent
Lisbeth
Jeppesen
38107025
LIJ@megalip.dk

Kasserer
Grethe Marcher
48265270
GRM@megalip.dk

Formand
Jesper V Nielsen
48255547
JEN@megalip.dk

Grupperåd:



Redaktionen på Megalipnyt:
Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 155

Så kom der et nyt år igen. Det plejer der jo. Især når det gamle
er forbi - sikke dog noget vås! Er der overhoved nogen der læser
dette her? Det er der nok - desværre! Redaktionen er kommet
godt hjem fra Sabu Bvaka. Næsten uden uheld. Naturligvis tabte
Annette skeen ned i suppen. Lidt suppe røg på gulvet. Ramte
katten, der blev så forskrækket at den kravlede op af benet på
tjeneren. Denne faldt over sine ben da han forsøgte at løbe væk
og landede lige oven på julemandens højre ben. Derfor har en
assistent måtte overtage omdelingen denne gang og han var
højst utrænet i kaneflyvning. Nu ved I hvorfor I ikke har fået de
gaver I har ønsket jer. Annette altså...! ;)
Hvad er moralen? Tag skeen i den anden hånd
- især hvis den første er fedtet.

Godnat og tak for denne gang! Nu vil vi gå
ned og printe 00:15.

Redaktionen

Lederne i gruppen (fortsat):

Tropleder
Mads Schondel-
Andersen
22121078
MAS@megalip.dk

Tropassistent
Nina Pedersen
46752872
NIP@megalip.dk

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

Tropassistent
Megalipnyt red.
Michael Bentzen
4015 8090
MIB@megalip.dk

Tropassistent
Thomas Skjødt
48285005
THS@megalip.dk

Tropassistent
Martin "Pierre"
Prag
88381608
MAP@megalip.dk

Klanleder
Karin W. Bruun
2272 0215
KAB@megalip.dk

@sp...dk = @spejderhilleroed.dk

Klanassistent
Susanne
W.Bruun
46974915
SUB@megalip.dk

Michael
MIB@megalip.dk

Klanassistent
Birgitte Rose
48253987
BIR@megalip.dk

Spejdertroppen:

Skovklanen:

Tropassistent
Jakob
Vesterager
Nielsen
28124146
JAN@megalip.dk

Charlotte Hinsch
Larsen
CHL@megalip.dk



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

GRUPPERÅD Jesper Vesterager Nielsen Ullerødvej 14, 3400 Hillerød
FORMAND jen@megalip.dk 48 25 55 47
BÆVER Linda Kjær-Thomsen Østervang 17, st.tv., 3400 Hillerød

lik@megalip.dk mobil 40 41 73 99
ULVE Pernille Jensen Holmegårdsvej 37, 3400 Hillerød

pej@megalip.dk mobil 28 19 90 49
JUNIOR Thomas Rasmussen Frederikssundsvej 47, 5.tv.,

thr@megalip.dk 2400 København NV,
38 86 22 42 / mobil 26 24 56 96

TROP Mads Schondel-Andersen Søborg Hovedgade 46, 4.tv.
mas@megalip.dk 2860 Søborg,

22 12 10 78
KLAN Karin W. Bruun Aldershvilevej 99, 1.mf.

kab@megalip.dk 2880 Bagsværd
22 72 02 15

HYTTE Jette Kjær Jensen Præstevænget 19, 3400 Hillerød
RESERVATION 48 26 70 93
HYTTE Hytteudvalget
VEDLIGEHOLD. vedligeholdelse@megalip.dk

BLAD (redaktør) Michael Bentzen c/o KBM ApS, Vølundsvej 13, 3400
mib@megalip.dk Mrk.: MEGALIPNYT
redaktoer@megalip.dk 48 14 04 84 (hjemme)

48 26 80 90 (arbejde)
48 26 80 16 (fax)
40 15 80 90 (mobil)

BLAD Charlotte Hinsch Larsen Valbyvej 18B,
chl@megalip.dk 3230 Græsted

29 92 28 61
KASSERER Grethe Marcher Åhøjen 2, 3400 Hillerød

grm@megalip.dk 48 26 52 70
FRYDENBORG Boksen på skuret 48 24 24 43

KORPSET KFUM-Spejderne i Danmark
Rysensteensgade 3, 1. 70 10 26 66 (tlf)
1564 København V 39 16 26 66 (fax)

55° Nord Højrupvej 6, Taulov, 70 10 76 76 (tlf)
(butik med 7000 Fredericia 76 22 32 00 (fax)
spejderting) Hjemmeside: www.55nord.dk

Har man lyst at prøve en uniform inden man køber, kan man også besøge:

Bispebjerg Søren P.Sko Søborg Hovedgade 62A
Spejdershop Tlf.: 39 67 11 20 2860 Søborg

HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk (eller www.megalip.dk)

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk
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Lørdag 22. januar 2005
Dragehytten kl. 14:00-15:30

Program
Velkomst

Jubilæer og årsstjerner
Nyt fra enhederne

Oprykning
Kaffe, te og kage
Enhederne går

Gennemgang af foreløbigt regnskab
Valg til grupperådet

Afslutning

(Troppen vil efter oprykningen fortsætte på
Frydenborg indtil kl. 21. Se program på side 10)

Arkivfoto Arkivfoto
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Tirsdag d. 14-12-2004 var
der julegruppemøde på
Frydenborg. Til start blev
alle spejderne delt op i hold
på tværs af enhederne. Så
blev de sendt ud for at fin-
de poster og svare på di-
verse spørgsmål.
Da alle hold var færdige,
skulle der danses om "ju-
letræ" og synges jule-
sange. Og det gav varmen!

Endeligt inde i varmen igen
skulle vinderholdet findes,
og imens blev der serveret
æbleskiver, varm kakao og
saftevand.
Som sædvanligt skulle der
uddeles præmier til de bed-
ste sælgere af rundskue-
hæfter fra hver enhed:
Bæver: Simon 20 stk.
Flokken: Christian 50 stk.

Junior: Camilla 157 stk.
Trop: Mads V og Magnus

40 stk. hver.
Mens de sidste æbleskiver
blev indtaget blev julee-
vangeliet læst op. Derefter
gik vi alle udenfor og slut-
tede af med at synge "Nu
flyver mørkets fugle ud".
Til sidst kunne alle ønske
hinanden god jul og godt
nytår.
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Vi håber I alle har nydt julen og samværet med familie
og gode venner. På trods af de få fridage perioden har
budt på, håber vi at der også er blevet tid til lidt efter-
tænksomhed, om hvorfor vi fejre jul samt hvad vi som
enkeltpersoner og spejdere kan gøre for, at verden bli-
ver lidt bedre i 2005.

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!
Julenat, da vor Herre blev fød,

Da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen nytår og velkommen her!

Gruppeledelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske
alle vores børn, unge og deres forældre samt ledere og
deres familier et rigtigt godt og lykkebringende nytår. År
2005 ligger nyt og jomfrueligt og venter på hvad der
mon skal ske.
Vi tror, at 2005 bliver et år med mange nye gode og
spændende oplevelser og udfordringer for alle.
Årets helt store oplevelse for juniortroppen, troppen og
deres ledere hedder Guldborgsundlejren 2005. Det er
vores korpslejr hvor der forventes, at deltage ca. 15.000
spejdere, hvoraf mange kommer fra udlandet. Men også
for bævere og ulve ligger der gode oplevelser forude.
I gruppens regi starter vi året med forældredag lørdag
den 22. januar, hvor vi naturligvis håber på stort frem-
møde af både børn og især forældre.
De bedste spejderhilsener med ønsket om alt godt i det
nye år.

Gruppeledelsen
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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

6. jan. Ledermøde L
16. jan Distriktsledermøde L
22. jan Forældredag ALLE + forældre
5.-6. feb Barskmandstur Sp
11.-13. mar. "Linen ud" kursus L+GR
8.-10.apr. Kanotur på Susåen Sp
16.apr. Visionsdag L
17.apr Sct.Georgsløb (de smås) B+U+J
16.-24. jul Korpslejr på Falster J+Sp+R
24.-25. sep Sct.Georgsløb (de stores) Sp+L+R
3.-4. dec Rævehalefejde SP+L+R

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

Opslagstavlen

Kommende spejder (igen)!

Nina og Jess fik d. 11. nov.
en sund og rask dreng, som

skal hedde Casper.

Tillykke fra alle Megalipper!

Michael Bentzen (TA)
flytter til:

Langesvej 33,
3400 Hillerød

i løbet af januar.

Tlf. etc. uforandret.
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at Bispebjerg Spejdershop holder åbent hver dag?
Man: 13 -17.30 Tir – Fre.: 10.00 – 17.30 Lør: 10.00 – 13.00

• Vi har uniformer i alle str.

• Bælter - Kasketter og tørklæder

• Kompas, lygter, dolke m.m.

Dine fordele:

• Find og prøv din nye uniform inden du køber.

• Spar portoen.

• Samme priser som i kataloget. ( 55 ° Nord)

• God Spejderbetjening og vejledning.

• Vi bytter gerne !

Du finder os i træskoforretningen
Søren P. Sko
Søborg hovedgade 62 A
2860 Søborg
Tlf. 39 67 11 20
Mail: spejdershop@kfum-bispebjerg.dk

Se vores lagervarer på:

www.soeren-p-sko.dk

www.kfum-bispebjerg.dk/Hvordan/Spejderbutikken.htm

Vidste du

Vi byder også din gruppe velkommen i Bispebjerg spejdershop, hvor vi forhandler
alle 55° NORD´s varer.
Vi har de mest solgte varer på lager og uniformer du kan prøve inden du køber.

Bispebjerg Spejdershop
Vi har besøgt butikken, og er man i tvivl om størrelser og
lign. på uniformen, kan det være en fordel at købe den
her istedet for på www.55Nord.dk, da der er mulighed
for at prøve tingene først.
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D. 26.-27. november - den tid af året hvor det (næ-
sten) er mørkest - drog bæverne afsted på overnat-
ningstur til Frydenborg. Her kan I se hvordan det gik!
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BÆVERE
Hej bævere

Vi håber I har haft en rigtig god ferie og har lyst til at
komme og være med til en masse spændende møder - også
i det nye år.
Onsdag d. 12. Grillaften.
Onsdag d. 19. Knob, knob og atter knob!
Lørdag d. 22. Forældredag og oprykning.
Onsdag d. 26. Papmaché og førstehjælp

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Simon (4826 8393)
Christian (3810 7025)
Jacob (2814 1258)

Råbåndsknob

Dobbelt halvstik
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Program for JANUAR
Hej Ulve.

Velkommen tilbage efter jul. Nu tager vi atter fat
på et nyt år, og der vil komme til at ske en masse
nye og spændende ting.

Onsdag d. 5. Vi holder stadig juleferie.
Onsdag d. 12. Koder.

Onsdag d. 19. Besøge politistationen.
Lørdag d. 22. Forældredag - se side 1.
Onsdag d. 26. Morse.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Messua og Akela.
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JUNIORTROPPEN
Velkommen tilbage efter en dejlig lang juleferie. Så er vi klar
til at tage hul på et nyt spændende år med masser af
spændende oplevelser.
Husk at tilmelde dig til årets absolut største spejder-
oplevelse – korpslejren i juli.
(Benyt tilmeldingskuponen bagest i bladet)

I kan læse mere i december-nummeret af Megalipnyt.

PROGRAM

Tirsdag d. 11. Stjernetegn

Tirsdag d. 18. Dyrespor og
gipsafstøbninger

Lørdag d. 22. Forældredag og
oprykning kl. 14:00 -
15:30.
Vi håber at se rigtig mange af jer samt
jeres forældre denne dag.
Læs mere på side 1

Tirsdag d. 25. Velkommen til de nyoprykkede.
Vi skal have rystet patruljerne godt
sammen, så vi laver forskellige lege og
opgaver.
HUSK TILMELDING TIL KORPSLEJREN!!!

Med spejderhilsen

Thomas R., Kristian, Thomas O., John, Johanne og Sjarly
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Hej Allesammen!
Velkommen tilbage fra jule- og nytårsferie. Vi håber I har haft
en rigtig god ferie og er fulde af energi til at tage fat på et nyt
år.
Årets første tur bliver barskmandsturen d. 5.-6. februar og den
kan I godt reservere allerede. Tropmøderne i januar og februar
kommet til at være forberedelser til denne tur. Vi skal ud og be-
stige Mount Everest.
Tirsdag d. 11. Tropmøde: 19:00-21:00

Vi skal forberede og fremstille de ting man kan
få brug for når man er på bjergbestigning.
Snesko og andet nødvendigt "tingeltangel".

Tirsdag d. 11. Stabspatruljemøde: 21:00-21:30 (max)
Tirsdag d. 18. Patruljemøde:

I kan evt. færdiggøre ting som I ikke nåede at
får færdige på tropmødet.

Lørdag d. 22. Forældredag og oprykning:

Vi mødes i Dragehytten kl. 14:00. Se program-
met på side 1. Ca. kl. 15 (efter oprykningen)
går vi tilbage til Gribbereden og fortsætter med
aktiviteter, herunder madlavning, og op-
tagelsesceremoni. Kl. 21 er vi færdige.
Pris: Kr. 0,00 som ikke betales ved starten ;-)

Tirsdag d. 25. Patruljemøde.
DET ER MEGET VIGTIGT AT I KIGGER PÅ SIDE 16 OG HUSKER
AT TILMELDE JER TIL KORPSLEJREN. SENEST 31. JANUAR.

HUSK DET NU!!!
(for I skal jo med, ik?)

Med vinterhilsen
Tropstaben
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Årets rævehalefejde fore-
gik i Canada i året 1874. To
jernbaneselskaber, United
Rail og Union Pacific, kæm-
pede om rettighederne til
at bygge jernbanen fra At-
lanterhavet til Stillehavet.

Union Pacific havde hyret
en revolvermand - Moun-
tain Bill - til at forhindre
United Rail i at vinde opga-
ven og dennes direktør
C.Ollision hyrede derefter
emmigranterne fra Dan-
mark til at hjælpe sig (spej-
derne). Det firma der først
kunne plante sit flag på den
anden side af Pagwa River
ville vinde licitationen.
Undervejs skulle de ud og
køre med United Rails tog,
besøge en saloon, besøge
nogle kinesiske jernbane-
arbejdere, efterlyse Moun-

tain Bill og telegrafere en
efterlysning afsted. Dette
var optakten og selve turen
startede så med jagten på
M.Bill og på at finde nogle
materialer som denne hav-
de fået fjernet.
På Hillerød Station mødte
alle lørdag eftermiddag
(4.dec) og tog toget til
Mårum. Først måtte man
klippe og bukke en jernba-
nelampe i jernplade. Man
var jo nødt til at medbringe
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lys på turen. Jagten på
M.Bill bragte dem vidt om-
kring. Hos nogle cowboys
måtte de fange kvæg med
lasso... (det blev vist til ve-
getarkost for de fleste). De
måtte hjælpe en færge-
mand med at reparere
hans træk så whiskey atter
kunne bringes over en ri-
vende flod. Naturligvis mø-
der man også en
guldgraver og ved Gribsøs
kant fik de muligheden for
at vaske guld på gammel-
daws maner. Hos en stam-
me indianere måtte de lave
og udføre en regndans. En-
delig nåede de så en han-
delsstation, hvor der var
mulighed for lidt varmt at
drikke og lidt at spise.
De er nu lige i hælene på
M.Bill og modtager bl.a. en
efterlysning på telegrafen

efter at de har koblet sig
direkte på telegraflednin-
gerne for at aflytte trafik-
ken. Det var dog ikke alle
der kunne løse morseko-
den. Den slags ting sker jo,
men den besked de modtog
var faktisk den de selv hav-
de afsendt på optakten
nogle dage før så det giver
jo lidt stof til eftertanke..
Den var blot blevet optaget
og blev nu afspillet for dem
selv igen.

Hos Jefferson fra the Royal
Canadian Mountain Police
(Rødfrakkerne) får de ende-
lig udpeget Mountain Bill i
et forbryderalbum og straks
derefter viser der sig så en
mulighed for at tilfangetage
forbryderen. Da klokken nu
var pænt over midnat var
det tid til at komme afsted
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til Frydenborg, hvor de en-
delig kunne krybe i deres
varme soveposer.
Søndag morgen var de at-
ter klar. Hos kineserne
havde de fået et brev skre-
vet på kinesisk. Hos india-
nerne havde de fået en

dansk/kinesisk ordbog. Det
var nu tid til at oversætte
og beskeden kunne da også
pejle dem hen til det sted
hvor M.Bill havde gemt ma-
terialerne der var stjålet.
Inden de dog kunne drage
derhen måtte de først for-
berede sig. De måtte vide
hvordan man bygger en
jernbanebro. De måtte lave
et flag de kunne plante i
jorden og de måtte vide
præcis hvor flaget skulle
stå.

Da alle opgaver endelig var
løst og de var nået frem til
Pagwa River måtte alle
hold bygge deres bro om
kap. Det gjaldt altså om at
komme først over og plante
sit flag. United Rail endte
naturligvis med at vinde li-
citationen og så var alle
glade.
Særligt glade var dog Sva-
ler som gik hjem med årets
rævehale (2.år i træk)
samt Fossilerne som havde
kæmpet sig til glorværdig
1.plads i ledergrenen.
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Mel.: Højt for træets grønne top.

Svaler

Svaler de har ingen ro, Svaler har deres stander kær
Før de vinder løbet hvor rævehaler hænger.
De går ind med krop og sjæl De har kapret endnu en
Især når der skal kæmpes. fra de andre tabere.
Se nu vinder de igen, Hvad vi ønsker ska’ vi få.
Hvilken fryd igen – igen. Når vi overlegne går.
De kan sagtens vinde, For det er en ære
Fordi vi er af en kvinde. at en spejder være.

Ørne Glenter

Højt fra flag-stangens top. Peter har det bælte så kær.
Stråler juleglansen. Hvor på kniven hænger.
Spejdermand syng lystigt op. Hver gang han den kommer nær.
Nu begynder dansen. Skær han sine fingre.
Put nu kniven på det træ. Læg du blot din hånd i min.
Den skal være pæn dit fæ. Så snitter jeg den så fin.
Spejderne de synger. Før min sang er omme.
Så nisserne de nynner. Har du mistet hånden.

Lederne

Højt fra spejderhattens top. Peter har den post så kær.
Stråler spejderånden. Hvorpå morse staves.
Lejrbålet tændes op. Nogen synes han er sær.
Nu begynder fun’en. Prikker, streger laves.
Læg nu smukt den rafte her. Når det gælder førstehjælp.
Overlad til pioner. Kan han ilte som en helt.
Først skal lejren bygges. Pulårer er stoppet.
Siden skal der hygges. Benbruddet er blottet.

Ulveunger det går godt.
I forstår at trave.
Darzee, Sahi, Mowgli flot!
Og så kan I save.
I tager fat med rig’ligt flid.
Det er til den sene tid.
Hvad kan være målet?
Det er lejrbålet!

Sang fra tropmødet i december. Opgaven var
at gøre "Højt for træets grønne top" mere
"spejderagtig".

Brunkage-curling !
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Skovklanens program
Januar byder som sædvanligt på den store halvårlige begivenhed:
Klanting. Denne gang foregår det:

Torsdag d. 13. januar kl. 19 i Gribbereden
Vi skal have lagt planer for det næste halve år - uden tvivl med
flere HP-møder. Derudover vil klantinget også byde på
udfordringer for alle dem som aldrig har prøvet at bygge et fly
før! Vi vil nemlig - imellem alle vores kreative indfald til
halvårsprogrammet - bygge et fjernstyret fly og forhåbentlig også
prøve at flyve med det.

Med løftet tveje
Karin, Susanne og Birgitte

KAN
DU
DET
HER

?



16

tilmeldingskupon:

Korpslejr 2005
Junior- og tropspejdere

16.-24. juli 2005
Navn: ______________________

Enhed: Juniortrop: � Spejdertrop: �

Forældres underskrift: ___________________

Afleveres til din leder senest d. 31. januar 2005
sammen med første rate af betalingen (500 kr.)
For flere informationer henvises til
december-nummeret af Megalipnyt eller din leder.


