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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

Som lovet så fik I sagaen om Sct. Georgsløbet i dette num-
mer sammen med kajak-sejladsen - så var der da noget at
læse.

Rent teknisk havde redaktionen forsøgt sig med windows
2000 som nyt grundlag for programmet og de gammel-
kendte fejl forsvandt - til gengæld fik vi lige så mange nye,
men nu kommer der en ny version så vi håber........ at vi
kan blive hurtigere færdig i fremtiden ??????????

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 Michael

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)

SPEJDERBUTIKKEN Højrupvej 6, Taulov, 70 10 76 76 (tlf)
7000 Fredericia 76 22 32 00 (fax)
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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Julebazar og
familiegudstjeneste.

Familiegudstjeneste i

Ullerød Kirke

Søndag d. 24. November

Kl. 10:00

Julebazar umiddelbart efter gudstjenesten

Forventet afslutning kl. 12:30.

Der vil være mulighed for at købe lidt julepynt (dog
desværre ikke så meget som i andre år).

Kaffe og kage kan købes.

Vi håber, at mange forældre vil følge deres børn til
gudstjeneste og bazar denne søndag.

Med venlig hilsen

Julebazarproduktionsgruppen.
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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
2. nov. Arb.dag Frydenborg ALLE
9.-10.nov. Klantur R
15.-16.nov. Bævertur B
24. nov. Fam.gudstjeneste+bazar G + F
7.-8. dec. Rævehalefejde ‘02 Sp + R
17. dec. Julegruppemøde G

2003
12. jan. Divisions årsmøde R + L
18.-19. jan. BL/BA kursus. U (BL+BA)
24. feb. Grupperådsmøde GL + FR
Uge 30/31 Sommerlejr. G
(UGEN BLIVER FASTLAGT INDEN NÆSTE NUMMER FORHÅBENTLIG !)

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

Flytning:
Pernille Jen-
sen (flokle-
der) bor fra
1.nov. på

Holmegårds-
vej 37

Opslagstavlen

Brugte uniformer søges:

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

eller Katrin (48285005).

Arbejdsdag

2.nov fra 10-14 vil der
være arbejdsdag på

Frydenborg. Kom og vær
med til at gøre vores
område smukt ! Der
serveres frokost, så

tilmeld dig til Mona på
4826 8656

Uniformer sælges:

Str. 164 (12-16 år) Kr. 150,-
Str. 12/14 (10-12 år) Kr. 150,-

Bodil Hansen, 48251520

Tak !

Vi vil herigennem gerne sige tusind tak for gaverne til
vores sølvbryllup d. 20. august. Tak til alle de der trodse-
de det tidlige tidspunkt og mødte op til morgenkaffe, det

var med til at gøre dagen festlig for os.

Lene & Henning.
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BÆVERE
Hej bævere !

Program

Tirsdag d. 5. Sansetema

Tirsdag d. 12. Sansetema

Weekend-tur d. 15.-16. november på
Frydenborg fra fredag kl. 17:30 til lørdag
kl. 12:00. Tilmelding fra oktober nummeret
afleveres senest d. 12. november.

Tirsdag d. 19. Sansetema

Søndag d. 24. Familiegudstjeneste
se side 1

Tirsdag d. 26. Sansetema

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

?
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Program for november

Nu er vinteren over os, og I skal derfor til hvert
møde huske varmt tøj og lommelygter, da vi skal
være ude til alle møderne.

I denne måned får vi også besøg af "Per Præst" fra
Ullerød Kirke, så det bliver rigtig spændende.

Onsdag d. 6. Kirkemøde.

Onsdag d. 13. Hemmeligt møde - husk lommelygte

Onsdag d. 20. Møde med "Per Præst".

Søndag d. 24. Familiegudstjeneste - se side 1.

Onsdag d. 27. Klar dig selv.

Tillykke med fødselsdagen til:
Frederik der bliver 8 år d. 2. nov. og
Magnus H. der bliver 9 år d. 14. nov. og
Camille der bliver 8 år d. 19. okt.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao og Akela.
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JUNIORTROPPEN

November 2002
Denne måned holder vi alle møderne over temaet: "Robinson
Crusoe". Møderne vil stadig for det meste foregå udendørs.

Husk at alle møderne fra 5. november varer fra kl. 19:00
til 20:30 da vi har skiftet til vintertid.

Program

Tirsdag d. 5. Primitiv madlavning.

Tirsdag d. 12. Bivuak.

Tirsdag d. 19. Pionering.

Søndag d. 24. Familiegudstjeneste - se side 1.

Tirsdag d. 26. Natur.

Med junior hilsen

Thomas R. (2624 5696),
John (4828 6665) og Thomas O. (2144 6179)
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PROGRAM

Hvad gør man når det går helt galt ? Ja - det skal vi netop kigge på i denne
måned hvor vi beskæftiger os med førstehjælp.

Tirsdag d. 5. Tropmøde 19:00 - 21:00
Grundlæggende førstehjælp
med de 4 hovedpunkter,
ABC og trinvis førstehjælp
til bevidstløse.

Tirsdag d. 5. Stabspatruljemøde 21:00 - 22:00

Tirsdag d. 12. Patruljemøde.

Tirsdag d. 19. Patruljemøde.

Søndag d. 24. Familiegudstjeneste - se side 1.

Tirsdag d. 26. Patruljemøde.

Med spejder hilsen
Tropstaben

Hvad er månedens
knob herover ?
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Den 16. september tog stabs-
patruljen (troppens patruljele-
dere og -assistenter samt
spejdere over 15 år) afsted til
Dragør for at afprøve sejlads i
nogle små plastic-badekar som
kaldes kajak'er. Vi drog afsted fra

Hillerød i bil og havde nogle rigtig
sjove timer i det der for de fleste
af os var helt nyt. Efter instruktion
viste det sig dog at være relativt
nemt og temmelig morsomt -
især det at spille bold opdelt i 2
hold med 4-5 kajak'er på hver.

Det blev dog også til lidt badning
(ufrivilligt !) da alle som en fik sig

en tur i baljen. Dermed fik vi også
rig lejlighed til at lære hvordan
man kommer hurtigt ud af sådan

et badekar. Tak for en god aften.

Michael

Kajak sejlads i Dragør
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Sct. Georgsløb
Så var det igen blevet tid til at
nogle af gruppens ledere samt
hele troppen kunne komme ud at
prøve kræfter med de øvrige
spejdere i Hillerød. Sct. Georgs-

gilderne holder hvert år et spej-
derløb for alle Hillerøds spejdere,
både blå, gule og grønne. Løbet er
en konkurrence, hvor der kæm-
pes i to katagorier; spejderhold
for spejdere mellem 12 og 17 år
samt senior/lederhold for alle
over 17 år. Vi stillede med to hold i
hver katagori.

Starten gik fra Hellebæk Station
lørdag morgen mellem 9 og 10,
hvor kort over de første poster på
dagløbet blev udleveret.

Herefter gik det ellers derudaf
med poster frem til kl. 15.00. Før-
ste post var ved en gammel van-
dmølle, hvor der skulle laves en
plantegning, bedømmes afstande
og mål samt laves en skitse af
selve møllen. Der blev kreeret
mange flotte tegninger af den
gamle mølle. Næste post var også
inspireret af møllen, da vi skulle

fremstille en model af en van-
dmølle ud fra nogle givne materi-
aler. Der var mange forskellige
bud på, hvordan sådan en mølle
kan laves, men flotte det var de.

Vi blev også udfordret på vores
kondi, da vi skulle komme så hur-
tigt som muligt fra én post til en
anden. Dette virkede lidt under-
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Sct. Georgsløb
ligt, men sådan var denne post nu
engang. En lidt sjovere post bød
på kuglespil i overstørrelse. Et
stort bord med kanter skulle vip-
pes af patruljemedlemmerne, og
derved skulle man få nogle store
kugler til at falde igennem nogle
huller. En god samarbejdsopgave

som krævede koordination og tål-
modighed (med hinanden!)

En anden meget relevant opgave
var en førstehjælpspost, hvor der
på en dukke skulle gennemgåes
trinvis førstehjælp til bevidstløse
inklusive hjertemassage. Yder-
mere skulle der svares på forskel-
lige spørgsmål i relation til før-
stehjælpens fire hovedpunkter

samt vises aflåst sideleje. Opga-
ven var en smal sag for vores
hold, da vi alle har haft 24 timers
kursus i førstehjælp, men uden
dette i bagagen kan førstehjælp
godt være svært.

Efter dagens strabadser på daglø-

bet samledes vi alle på spejder-
centeret Gurredam, hvor vi skulle
slå telte op og lave bålpladser.
Nogle gjorde dog mere ud af lej-
rindretningen end andre! Efter
spisningen var der fælles lejrbål,
hvor senior/lederholdene stod for
underholdningen, som blev en

blanding af sanglege, sketches og
selvkomponerede sange.



10

Sct. Georgsløb

Intet Sct. Georgsløb uden et ”nat-
løb” (startede kl. 21.00). Opga-

ven lød på et orienteringsløb i den
mørke skov med tre krydspejlin-

ger indlagt. Et rigtig godt løb med
masser af udfordringer til både

kondi, nattesyn/lommelygten
samt evnen til at løbe efter kort!!

Søndag morgen vågnede vi op til
regnvejr, men det holdt hurtigt
op. Dagen startede med morgen-

mad, hvorefter formiddagens ak-
tivitet blev præsenteret. Spejder-
holdene skulle pionere signaltår-
ne, hvorfra man kunne sende
sedler til de andre patruljer. Dette
blev brugt som en del af et spil,
hvor man skulle bytte sedler, ind-
til man havde de rigtige.

Senior/lederholdene skulle pio-
nere en modul-flydebro. Hvert
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Sct. Georgsløb

Til slut skulle alt pilles ned og pak-
kes sammen, hvorefter der var
fælles præmieoverrækkelse.

Der skal lyde et stort tillykke til
Megatroppen, da det endelig lyk-
kedes at slå vores hold, men det
krævede også to ”indskiftnings-
spillere”, en gruppeleder og en
tidligere tropsassistent før det
lykkedes :-)

Også en stor ros til spejderlauget
for en god weekend som vi ledere
altid ser frem til, da vi den ene
gang om året kan være deltagere
i en tur. Thomas JTL
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Program for efterår 2002
(og delvist for forår 2003)

Man 4. nov. Planlægning af Skovklanens 25 års Jubilæum i
januar.

9-10 nov. Optagelsestur for de 3 nyoprykkede (Mie, Peter og
Kristian C). Vi drager til Sverige og tilbringer weekenden i (Mie og
Sørens forældres) sommerhus 150 km øst for Helsingborg. Søren
finder togtider, Carsten og Thomas O står for maden, og Karin og
Susanne planlægger et gruopvækkende optagelsesritual.

Vi mødes lørdag morgen kl. 7:40 på Hillerød Station og kommer
hjem igen søndag aften. Tilmelding til Karin senest 28. okt.

Tors. 28. nov RHF-postmandskabs-orienterings-møde.

Tirs. 3. dec. RHF-optakt.

7-8. dec Rævehalefejde.

Lør. 1. feb Skovklanenes 25 års jubilæum. ”Gamle” med-
lemmer inviteres til bespisning og hyggelige aktivi-
teter såsom fortæller-batling.

Søn 2. feb. Oprydning og Klanting

2-4 maj Vårhike ved Rold skov. Som træningstur til Hær-
vejsmarchen i juni.

I løbet af foråret: Trænings-vandreture, evt. på anderledes måder:
Hvad med en gang nat-hike, klæd-dig-ud hike eller en hike op-og
ned i rundetårn ?

Sidste weekend i juni (vistnok): Hærvejsmarchen.

En gang midt i august: Mølleåsejladsen.

Med løftet tveje, Karin og Susanne.


