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Redaktionen på Megalipnyt:

Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 160

Det var så endnu et år med Megalipnyt. Denne gang var der
blevet tilkaldt juleassistance i form af Lars - og han gjorde
det godt. Han sørgede for popcorn, te og etc. samt gik fint i
spænd med redaktionens traditionelle menu.
Traditionen tro blev klokken godt over midnat, men det var
også noget af et mastodont blad. Ja det kan I jo selv se. Vi
håber dog at I kommer til at hygge jer med det.
Nå - men afsted til printeren som sædvanlig !
God jul og godt nytår til alle!

Redaktionen

Næste deadline: 10. december.....
Husk det nu!

Lederne i gruppen (fortsat):
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Klanassistent
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Michael
MIB@megalip.dk

Klanassistent
Birgitte Rose
48253987
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Spejdertroppen:

Skovklanen:

Tropassistent
Jakob
Vesterager
Nielsen
28124146
JAN@megalip.dk

Lars
LAJ@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 Vermlandsgade 80, 3.sal,

pej@megalip.dk 2300 København S
mobil 28 19 90 49

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

38 86 22 42 / mobil 51 38 74 21
TROP Mads Schondel-Andersen Søborg Hovedgade 46, 4.tv.

mas@megalip.dk 2860 Søborg,
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 (red.ass.) 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 (Alias: www.megalip.dk)
EMAIL: Se email til alle på www.spejderhilleroed.dk/email

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk
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Efter julegruppemødet inviteres alle
grupperådets medlemmer, både for-
ældrerepræsentanter og ledere, til
julehygge og hyggeligt samvær over
en lille bid mad.

Operationen starter kl. 21:01.
Af hensyn til indkøb, bedes alle tilkendegive om de delta-
ger eller ej til gruppeleder Lars Jensenius, enten på mail
laj@megalip.dk eller tlf. 4826 1127 senest søndag den
11. december 2005.

Gruppeledelsen

Onsdag den 14.december kl. 19-20.30 afholder
Megalipperne deres årlige julegruppemøde.

Vi mødes ved Dragehytten og vi skal
traditionen tro lave forskellige juleaktiviteter,
danse om juletræet og sikkert synge et par
julesange samt hygge os med lune
æbleskiver og varm kakao.

Sidst men ikke mindst, skal vi hædre alle de mange
super-rundskuehæfte-sælgere, der har solgt 100
rundskuehæfter eller flere.
Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle sammen.

Gruppeledelsen
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Opslagstavlen

Klanens Polens tur

i 2006 er desværre aflyst
pga. for få tilmeldte.

Vi prøver "RoverWay" i
Italien i stedet for.

50 års fødselsdag.

Tak for de dejlige Weber grill
redskaber som gruppen forære-
de mig i anledning af min me-

get runde fødselsdag.

Per Hansen

Tak!

Tusind tak for den flotte
buket jeg modtog i an-

ledning af den triste
ulykke som I jo nok har

hørt om.

Thomas Skjødt

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

3.-4.dec Rævehalefejde SP+L+R
14.dec. Julegruppemøde ALLE
2006
3.-4.feb Barskmandstur SP
2.mar Spejderlederaften L + R
1.-2.apr Distriktsturnering J+SP
2.apr Distriktsturnering B+U
21.-23.apr LPK 1.del Sp
23.apr Sct.Georgsløb (de smås) B+U+J
28.-30.apr Wagadugo SP
18.maj Bålaften ALLE
29.jul-5.aug Gruppesommerlejr uge 31 ALLE
23.-24.sep Sct.Georgsløb (de stores) Sp + L + R
BEMÆRK: Nyheder eller rettelser vil stå med fed-skrift første gang de
medtages i kalenderen.
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Bedre sent end aldrig …TAK

Nu var jeg lige ved ikke at nå det .. igen…(Det er mit indtryk, at den de-
adline ofte driller).

Nu har det stået på i flere år. Ikke nok med at der bruges utallige timer i
spejdertøjet hen over året, så er jeg, som mor til 2 aktive piger, også
tvangsindlagt til genfortællingerne af den ene gode oplevelse efter den
anden herhjemme…. og jeg nyder det.

Det kræver engagement, forberedelse, planlægning, afveksling,
spænding, lærdom og godt socialt samvær til at fastholde børn og
unge mennesker i det omfang som jeg oplever, at det sker hos Mega-
lipperne.

Til enhedslederne og gruppelederne med tilhørende assistenter vil jeg
godt sige mange tak for den entusiasme I alle udviser på de velarran-
gerede ture, lejre og turneringer jeg til dato har hørt om. I forstår at ska-
be den rette stemning med jeres gennemtænkte og til tider skøre
ideer, talstærke fremmøde og store ansvarsbevidsthed.

Bare indenfor de to sidste uger kan nævnes Natteravnen og Ulveturen
med 2 overnatninger.

Glemt er heller ikke Redaktionen på Megalipnyt. Har man blot snuset
til det at lave et medlemsblad, ved man, at det er et langt sejt træk…
hver gang. Det er heldigt, at der er ildsjæle, der formår at samle tråde-
ne på alle de arrangementer andre sætter i søen – for derefter, måned
efter måned, at give os andre på sidelinien en chance for at få et kik
med i jeres grønne verden.

Tak skal I have

Lisa Seehuusen

Redaktionen vil gerne på alle ledernes vegne
sige tak for de meget pæne ord. Det luner altid
gevaldigt at høre når ens arbejde bliver værdsat
og det giver energi til at kaste sig ud i endnu
flere projekter.
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I 2006 afholder vi samlet sommerlejr for
hele gruppen. Vi har fundet en spændende
lejrplads på Thurø tæt ved Tåsinge og
Svendborg. Grunden og den tilhørende
hytte ligger kun 1,2km fra en af Sydfyn’s
bedste badestrande.

Hele området på Sydfyn byder på
masser af muligheder for at opleve
den afvekslende natur og så ligger
Egeskov Slot ikke langt væk.
Sommerlejren finder sted i uge 31 –
lørdag den 29. juli til lørdag den 5.
august 2006.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen,
så du er sikker på, at kunne komme med.

Gruppeledelsen
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BÆVERE
Hej bævere

Hej.
Så er vi kommet til årets sidste måned og det er jo også en
meget spændende måned, med jul og gaver osv. Det bliver
kun til et bævermøde denne gang for derefter er der
juleafslutning for alle spejderne.
Onsdag d. 7. Julelys.

Onsdag d. 14. Julegruppemøde -se side 1.
Bemærk start kl. 19:00

Herefter er der juleferie for resten af måned-
en, så... GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR.
Vi starter igen onsdag d. 4. januar.

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

Normal mødetid: Onsdage 17:15-18:45 i Megaliphytten.
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Bæverne var på vandretur
til Gribsø for at fortjene 10
km vandreskjoldet. Alle
deltog på nær Katja (som
jo tog det sidste år!).
Turen nåede dog op på 12
km fordi vi ville hele vejen
uden om søen (og for vild 2
gange). Men bæverne var
seje (Tobias havde 40 i fe-
ber men nægtede at over-
gi´sig!)og kunne godt have
taget 30 km mærket

Forældrene ventede med
kage og varm kakao nede
ved søen og så var vi klar til
hjemturen. Vi har også haft
lagkageløb, som resultere-
de i nogle lækre ba-
nan/chokoladelag kager
som blev spist på tid. Det
fik de kræsne til at glemme
at de ikke ku´li´det ene el-
ler det andet!

Linda
Bæverleder
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Fredag den 4. november
mødtes 25 friske ulve og fem
ledere, klar til en weekend
med fuld fart på. Efter at alle

havde fundet en plads hvor de
kunne sove, kom weekendens
første opgave. Hver ulv blev
udstyret med en tom vinfla-
ske, som ved hjælp af en pi-
berenser dyppet i sprit og
tændt ild til, halverede fla-
sken på midten. Efter lidt ”bål
og brand”, som lederne stod
for, fik alle lavet en lygte.
Lygterne blev sat hele vejen
rundt omkring terrassen ved

Gribbereden. Ulvene mente at
det næsten lignede en lan-
dingsbane for ufo'er…

Senere samme aften var
der hygge med varm ka-
kao, pebernødder og slik,
som nogle rare ulve foræl-
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dre havde foræret os. Lør-
dag kl. 07.00 startede en
hel flok ulve at hyle (snak-
ke), og alle var friske til en
ny dag. Dagen startede
med at Iben iført korte buk-
ser, T-shirt og fløjte lavede
40 minutters morgengym-
nastik. Dette var i håb om,
at ulvene fik brand lidt
krudt af fra starten af da-
gen, og dermed var lidt
mindre støjende ved mor-
genmaden, men NEJ, heller
ikke det virkede!!!
Efter morgenmaden var der
løb rund i skoven, hvor der

skulle løse en masse rigtige
spejderopgaver. Som eksem-
pel kan nævnes, binde knob,
morse, førstehjælp og kom-
pasretninger. Efter frokost,
som i øvrigt bestod af varme
hotdogs, skulle der bygges
forhindringsbane. Hver bande
skulle pionere/bygge en for-
hindring af rafter, og efterføl-
gende skulle banen løbes
igennem. Der blev bygget en
balanceboom, et edderkoppe-
spind, en tunnel, en glidebane
med brunsæbe og flere andre
forhindringer. Alle gennem-
førte banen og alle ulvene
blev rigtige gode til at pio-
nere. Aftensmaden var hjem-
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melavet pizza, som hver ulv
selv skulle lave og dermed
også vælge hvad der skulle på
den. Dette var et stort hit
inklusiv hos lederne. Nogle
havde dog svært ved at be-
grænse sig og deres pizza
måtte bages alene inde i
ovnen ellers kunne den ikke
være der – Iben. Efter opva-
sken, som godt kan tage en
del tid, var der lejrbål. Hver
bande havde forberedt et ind-
slag. Her så vi hvilket talenter
vores ulve også har… :-)

Nu var der heller ikke nemt
for ulvene at holde øjnene
åbne mere, så tænderne blev
børstet og alle gik i poserne.
”Morfar” alias Mie læste en
godnat historie, men det var
vist mest højtlæsning for
”ham” selv, for alle ulvene
sov! Søndag vækkede lederne
børnene og ikke omvendt, og
formiddagen gik med at rydde
op og gøre rent efter os.

Tak for en rigtig god tur til alle
jer der var med.

Spejder hilsen
Pernille og Annette
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Normal mødetid: Onsdage 19:00-20:30 i Megaliphytten.

Hej Ulve.

Onsdag d. 7. Julekalendermøde.
Finder vi julemanden eller bliver
det ikke jul i år?

Onsdag d. 14. Julegruppemøde - se side 1.
Onsdag d. 21. Juleferie.
Onsdag d. 28. Juleferie.
Vi mødes første gang i det nye år onsdag d. 11. ja-
nuar 2006 kl. 19:00.
Flokkens ledere ønsker alle en ulve og deres fami-
lier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Baghera, Messua og Akela.
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Normal mødetid: Tirsdage 19:00-20:30 i Megaliphytten.

Hej juniorer.

Så er vi gået ind i julemåneden, så programmet byder på mas-
ser af julehygge. Vi vil godt ønske alle juniorer samt deres fa-
milier en glædelig jul og et rigtig godt nytår. Vi glæder os til at
se jer allesammen igen i det nye år klar til nye udfordringer og
spændende møder.

I kan allerede nu glæde jer til en juniortur til vinter (dato end-
nu ukendt).

Program
Tirsdag d. 6. Julemøde - husk udendørstøj.
Onsdag d. 14. Julegruppemøde - fælles afslutning for alle

enheder i gruppen. Se side 1.

Med julehilsen

Sjarly-Snesko, Kristian-Kravlenisse, Thomas-Trækælk, HoHoo og
Thomas-Tøvejr.
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Hej Allesammen!

Så er det endelig jul - i hvert fald næsten. Troppens program er
ikke så langt i denne måned, idet der kun er tropmøde og afslut-
ning.
Lør/Søn 3-4. RæveHaleFejde.

I har fået besked om hvor og hvornår på
optakten.

Tirsdag d. 6. Tropmøde: Jule-olympiade.

Tirsdag d. 13. Patruljemøde.

Evt. kan I holde jeres egen juleafslutning her.
Onsdag d. 14. Julegruppemøde - se side 1.

I det nye år mødes vi første gang til tropmøde d. 10. januar.
Troppens ledere ønsker jer en rigtig god jul og et godt nytår.

Spejderhilsen
Tropstaben

Normal mødetid: Tirsdage 19:00-21:00 i Gribbereden.
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Natteravnen er en tematur, der
afholdes fra fredag aften til lør-
dag morgen. Det er en lang
historie, der udspilles over nat-
ten, og der er ingen, der får so-
vet den nat. Årets tur var ingen
undtagelse. Temaet var i bedste
007-stil. Der var dog ingen rigti-
ge 00 agenter, da disse alle var
på team-building og barsel etc.,
så spejderne måtte træde i deres
sted og hjælpe MI6.

Den geniale videnskabsmand Dr.
George har opfundet et apparat,
der er i stand til at forudsige
jordskælv ved at registrere det
sporium, der frigives når magma
i undergrunden opvarmer seis-
mologium. Maskinen skal præ-
senteres på det kendte hotel

Caesars Palace i
Las Vegas, idet
Prins Charles skal
overvåge afslørin-
gen. Han er netop i
gang med at spille
hele apanagen op.
Spejderne er invi-

teret til Las Vegas
som britiske
statsborgere, men
skal i virkelighe-
den bevogte Prins
Charles. De mø-
der op i festtøj og
modtages af Mr.
King – den an-
svarlige for den
kongelige sikker-
hed.

Megaliphytten er ombygget i
bedste casino stil med Caesars
Palace indgang, rød løber, 3 spil-
leborde, bar, vodka martini,
smukke kvindelige gæster, san-
gerinde (karaoke), og naturligvis
er Dr. George og dennes assi-
stent Mr. Shakeyfinger tilstede
for at afsløre maskinen. Spejder-
nes opgave er at passe på Prins
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Charles under dække af at være
gæster samt at hjælpe Prins
Charles med at vinde nogen af de
tabte penge tilbage. Taber de
selv deres penge, kan de tjene
flere ved at gå på scenen og give
et sangnummer.

Efter en times tid med spil og
sang starter præsentationen,
men midt i præsentationen går
lyset ud, og Dr. George falder
død om efter at have udbragt en
skål for en fremtid uden alvorlige
jordskælvsulykker. Da lyset kort
efter kommer igen, ligger Dr.
George død tilbage, mens maski-

nen samt Mr. Shakeyfinger er
forsvundet. Naturligvis kommer
der straks 2 FBI agenter i mørke
frakker og FBI på ryggen flyven-
de ind af døren og overtager
efterforskningen. Efter at have
konstateret, hvad der er sket,
følger Mr. King spejderne og
Prins Charles ind i en teleporter,
som de har lånt af FBI og tele-
porterer spejderne til London,
hvor de modtages af et kunstigt
regnvejr (det er jo England).
I London begi-
ver de sig
straks til M’s
kontor (i Grib-
bereden),
hvor de mod-
tages af Mo-
neypenny i
forkontoret. På M’s kontor befin-
der sig udover M også Q, og det
forklares, hvilket dilemma man

er i. Ingen 00
agenter og en
farlig maskine
i hænderne
på en gal
mand. Ja far-
lig – for ma-
skinens

funktion kan vendes vha. et spe-
cielt stof og bruges til at fremkal-
de jordskælv i stedet.
Spejderne tages nu med i Q’s la-
boratorium, hvor de bliver
lyn-uddannet til hemmelige 00
agenter. De skal bl.a. lave et
pas, lære at tage billeder med et
spionkamera, skrive usynlig
skrift, lære camouflage teknik
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vha. en
prop (Dom
Perignon
1953 må-
ske),
sammen-
sætte su-
gerør til en
lang pind
man kan

trykke med, undvigeteknik ved
at spille død og det gamle ”kast
en sten og
afled vag-
tens op-
mærksomh
ed”. Efter
en meget
hurtigt ud-
dannelse
bliver de
(af nød) og på trods af protester
fra Q accepteret af M som 00

agenter,
selvom
hun faktisk
har et
stykke pa-
pir på bor-
det, hvor
der klart
står ”IKKE

GODKENDT”. De har netop mod-
taget en video fra Mr. Shakeyfin-
ger, hvor han forlanger et stort
beløb for ikke at bruge maskinen
til at ødelægge London. M sender
dem af sted til Medan i Sumatra,
hvor de skal finde Nicole, Dr. Ge-
orges datter, som har været med
til at udvikle maskinen og som
kender en del til den. De får udle-
veret rigtige flyvebilletter med

eget navn og sædenummer og
begiver sig igen over i Mega-
liphytten, som i mellemtiden er
blevet ombygget til et British Air-
ways fly. De skal naturligvis
igennem security, før de kan
tage plads. 2 stewardesser og
kaptajnen tager imod dem. Na-
turligvis skal de have en sikker-
hedsdemonstration før afgang,
og så bliver der vist film og ser-
veret mad i bakker fra en ca-
teringvogn.

Vel ankommet til Sumatra skal
de igennem den bureaukratiske
toldkontrol. Kontrollen sender
dem rundt til 4 forskellige kon-
torer for at få forskellige
stempler i 4 forskellige farver, og
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de forskellige toldere her er højst
ustabile i deres arbejdsindsats
såvel som genstridige med at ud-
levere stempler. Alt i alt er det et
mastermind spil, hvor det gæl-
der om at få de rigtige farver
stempler i den rigtige rækkeføl-
ge. De får naturligvis at vide ved
kontrollen, hvilke farver der er
rigtige og rigtigt placeret. Med et
kodeord skal de herefter finde
den rigtige kontaktmand ud af
4-5 stykker og begive sig ud ef-
ter Nicole med et luftfoto som
kort. På vejen lurer der oprørs-
soldater, som de skal gemme sig
for. Da de finder Nicole, vil hun
ikke med tilbage, før de har lavet
en hemmelige videoreportage
med de ”lokale” om, hvor de dår-
ligt de har det, smugler den ud af
landet og får det vist på CNN el-
ler lign. Tilbage i lufthavnen
kommer de ombord i en ny ma-
skine fra British Airways – en
Concorde – der på blot 5 minut-
ter flyver dem og videobåndene
tilbage til London.
På M’s kontor er også Nicole til-
stede. Hun fortæller nu, hvorle-
des hvordan maskinen kan

ødelægges ved
at placere en
bombe det rigti-
ge sted. Hun er
også kommet i
tanke om, at det
er stoffet quake-
cium, som skal
bruges for at
misbruge maski-
nen. En bombe-
ekspert kommer ind og forklarer,
hvorledes de skal fremstille en
bombe med satellitmodtager til

sms, og mens de fremstiller den
af afstøbningsmateriale i et toi-
letpapirrør og laver en satellit-
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parabol, får de også nybagte
snegle til at friske lidt op på. Da
quakecium kun fremstilles et
sted i verden, har Nicole sendt
bud efter adressen, og spejderne
skal nu besøge Mr. Black, som er
direktør for den fabrik, der frem-
stiller det for at få at vide, hvem
det er solgt til. Naturligvis fortæl-
ler Black ikke noget, men begiver
sig kort efter af sted til et disko-
tek – naturligvis med spejderne i
hælene. Man må sige, at Mr.
Black lever livet fuldt ud i natteli-
vet. Der er her rig mulighed for

de nye agenter for at tage en
række afslørende og kompromit-
terende billeder af Mr. Black i al
hemmelighed med deres spion-
kamera.
Tilbage på kontoret bliver bille-
derne hurtigt fremkaldt og et nyt
besøg hos Mr. Black er på tide.
Ved hjælp af den ældgamle spør-
geteknik (svar hvis jeg ikke skal
afsløre disse billeder) kryber Mr.
Black til korset og indrømmer, at
han har solgt noget quakecium

til Mr. Shakeyfinger, og ”agen-
terne” får adressen.
Medbringende deres bombe fin-
der de nu maskinen og placerer
sprængladningerne, men Mr.
Shakeyfinger tager dem til fange
og placerer dem i et elektrisk bur
bestående af lyskæder hængen-
de ned omkring dem på alle si-
der. Kontakten til buret er
desværre så langt væk, at den

ikke kan nås og de skal nu sætte
sugerør sammen til en tilstræk-
kelig lang pind, der kan afbryde
strømmen. I mellemtiden mod-
tager de på deres mobiltelefon
sms’er fra bomberne hvert mi-
nut, der angiver, hvor mange
(eller få) minutter, der er, til
bomberne (og de) ryger i luften,
hvis de ikke kommer ud. Ikke alt
går som beregnet med sugerør
og i panik bliver teknikken hur-
tigt erstattet af en ”kast-sten-ef-
ter-kontakten”-teknik som efter
50-100 sten viser sig at være
100% effektfuld – men der var
der også under 2 minutter igen.
De ankommer til M, netop som



19

Shakeyfinger er ved at fremsæt-
te sine krav, og det høres ved et
højt brag, hvorledes maskinen
bliver ødelagt. Spillet er dermed
ude for Shakeyfinger, der anhol-
des og spejderne har klaret mis-
sionen som 00-agenter til fulde.

Da det hele var afsluttet, var der
så morgenmad – bl.a. nybagte
boller, og man kunne nå at snak-
ke det hele igennem. Her var der
enkelte som lige lukkede et øje
og hang lidt på bordet, men klok-
ken var også næsten 7 om mor-
genen, og de havde været i gang
i 9 timer fra kl. 22, da det hele
startede. Det var en rigtig sjov
nat, hvor der var fuld fart på, nye

opgaver og sceneskift hele tiden.
Ja – jeg synes, at vi klædte om
konstant til nye roller.
På tilbagemeldingerne lyder det,
som om spejderne har haft en
rigtig god tur, og det var jo også
det, der præcis var meningen, så
det er vi rigtig glade for. Fra le-
derne side kan vi sige, at selvom
der var konstant travlt med at nå
at gøre klar til det næste og det
næste igen, alt imens man spille-
de forskellige roller, så var det
netop også utrolig spændende at
få det hele til at ”klappe”, og vi
havde også en rigtig sjov tur/nat
med Natteravnen 2005.

Michael
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Klanens program
3.-4. december Rævehalefejde.

12. januar 2006 Klanting.

Skovklanen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med løftet tveje
Susanne, Birgitte og Karin

Redaktionen ønsker alle en utrolig god jul med mange
dejlige gaver, samt et helt fantastisk nyt spejderår
hvor alle vil huske deadline og indsende deres pro-
grammer til tiden :-) hi-hi
Nej - spøg til side. Vi vil sende jer alle en juletanke når
vi ligger på stranden ved Sabu Kvaba iført vores lette
sommer nissehue (den grønne) og nyder solen. Hov -
vi skal afsted til lufthavnen nu..........God Jul!


