
Julegruppemøde
Side 1

Korpslejr 2005
Side 3

Natteravnen
Side 6-8

Alle ledere godkendt af politiet.
Side 1

Martin i Taiwan - 2.del
Side 6-8

Nævenyttigt.
Side 14



Lederne i gruppen:

Gruppeleder
Lars Jensenius
48261127
LAJ@megalip.dk

Gruppeassistent
Søren Jensenius
48246608
SOJ@megalip.dk

Gruppeassistent
Per Hansen
48254875
PEH@megalip.dk

Bæverleder
Linda
Kjær- Thomsen
40417399
LIT@megalip.dk

Bæverassistent
Simon
Bjerregaard
38107025
SIB@megalip.dk

Bæverassistent
Christian Holck
48268393
CHH@megalip.dk

Flokassistent
Carsten Prag
CAP@megalip.dk
48254348
“Phao”

Flokassistent
Søren
Christoffersen
22826233
SOC@megalip.dk
“Hathi”

Flokleder
Pernille Jensen
28199049
PEJ@megalip.dk
“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

Flokassistent
Megalipnyt red.
Annette Jensen
22671669
ANJ@megalip.dk
“Baloo”

Floklederne:

Juniortropassist
Thomas Olsen
21446179
THO@megalip.dk

Juniortropleder
Gruppeassistent
Thomas
Rasmusen
26245696
THR@megalip.dk

Juniorlederne:

Bæverlederne:

Gruppelederne:

Flokassistent
Mie
Christoffersen
MIC@megalip.dk
48268850
“Messua”

Juniortropassist
Johanne
Burgemann
30220237
JOB@megalip.dk

Bæverassistent
Jacob Reckeweg
28141258
JAR@megalip.dk

Juniortropassist
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:

ORDER



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

Det var julens megalipnyt (i november). Det var egentlig også det
sidste blad som den nuværende redaktion havde lovet at lave.
Annette har valgt at stoppe nu. Tak for den tid (15
blade) du var med. Det har været skægt. Michael
fortsætter i hvert fald nogen blade endnu. Charlotte er
kommet med som praktikant og så må vi se hvordan det
går. Det vil være en god ting, hvis vi kunne få lavet et
system, så alle kunne fremsende nogen indlæg, der er
mere færdig bearbejdet og så det ikke tager så lang tid
at lave bladet i fremtiden. Så må vi se!

Redaktionen

PS: Vi ved ikke, hvorfor nogen har fået den
opfattelse, at redaktionen får madpenge for at
sidde her. Det har den aldrig fået.
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Vi mødes allesammen i Dragehytten kl. 19:00 og jule-
hygger til kl. 20:30. Der vil være forskellige juleaktivi-
teter og lune æbleskiver med varm kakao.
Årets rundskuehæfte-sælger i hver enhed bliver også
kåret ved denne lejlighed.
Det øvrige program er en stor julehemmelighed.. shh!

-------------------
Kl. 21:00 er der jule-tam-tam for lederne der alle invi-
teres på et stykke mad.

INGEN LEDERE I DET CENTRALE
KRIMINALREGISTER

Som det blev vedtaget på KFUM-spejdernes Landsmøde
i maj måned, skal alle ledere checkes, om der findes en
registreret afgørelse om overgreb mod børn i det Cen-
trale Kriminalregister.
Vi har naturligvis indsendt attester på alle ledere hos
Megalipperne og den 21. oktober 2004, modtog under-
tegnede svar fra Korpset - der er ingen bemærkninger
om ledere hos Megalipperne.

Med spejderhilsen
Gruppelederen
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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

4.-5. dec RHF Sp+R+L+FR?
14. dec Julegruppemøde G

19:00-20:30
2005
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

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

Opslagstavlen
Kommende spejder!

Jens og Maiken Skjødt fik d. 27. okt.
en sund og rask dreng, som skal

hedde Asger.

Tillykke fra alle Megalipper!
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GuldborgsundLejren 2005
Korpslejr 16.–24. juli 2005 i Nykøbing Falster

JUNIORTROPPEN + TROPPEN
(10 – 17 år)

Tag med på korpslejr

KFUM-Spejderne i Danmark arrangerer sin 18. korpslejr
16.-24. juli 2005 under mottoet:
Spejderliv – virkelighedens eventyr.

En korpslejr er stedet, hvor du kan møde spejdere fra hele Danmark – og fra
hele verden. Det bliver en lejr med mindst 15.000 juniorspejdere, spejdere,
seniorspejdere, rovere og ledere. Forældre, søskende, gamle spejdere og andre
interesserede kan også deltage.

Hvad sker der?

På en korpslejr er der masser af muligheder for at prøve nye, spændende og
udfordrende spejderaktiviteter. Hele lejren mødes ved de store lejrbål,
gudstjenesten og på nogle af aktivitetsdagene. På andre tidspunkter tager du og
din patrulje på aktivitet eller hike med resten af din trop.

En by af telte

En korpslejr er lige så stor som mange danske byer, og så er den endda bygget
af telte og rafter. Korpslejren har også butikker, lejrhospital, brandvæsen,
udstillinger, musik og masser af andre faciliteter.

Få mere at vide

Der er mange flere oplysninger om GuldborgsundLejren 2005 på adressen:
www.spejdernet.dk/guldborgsundlejren

Tag med på korpslejr - og få en oplevelse for livet!

Du bedes udfylde kuponen bagest i Megalipnyt, hvis du er interesseret i at
deltage i denne kæmpe spejderoplevelse.

Tilmeldingen afleveres til din leder senest d. 31. januar 2005 sammen med
første rate af betalingen.

Pris

Den officielle pris for lejren er 1320 kr. pr. person (excl.
transport). Grupperådet har besluttet at yde et tilskud til
lejren, så den samlede deltagerbetaling bliver 1075 kr,
som betales i to rater – første rate (500 kr.) betales i
januar og resten i maj.
Søskenderabat 100 kr. for nummer 2, 3 osv.

Hvis du ønsker flere oplysninger om korpslejren, så
kontakt Thomas Rasmussen (juniortropleder) eller
Mads Schondel-Andersen (tropleder).
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BÆVERE
Hej bævere

Onsdag d. 1. Fuglemad og julelys. Medbring en 1L
mælkekarton.

Onsdag d. 8. Julelys og fuglemad. Dem der gelmte sidst,
husker mælkekarton idag.

Tirsdag d. 14. Julegruppemøde (BEMÆRK TIRSDAG).
22/12 og 29/12. Juleferie.
Bæverne ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
Vi starter op igen onsdag d. 5/1 2005.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Simon (4826 8393)
Christian (3810 7025)
Jacob (2814 1258)
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Program for DECEMBER
Hej Ulve.

Så blev det også jul i år (måske). I december må-
ned skal vi julehygge lidt og måske bliver der også
tid til en sneboldskamp. Vi ønsker alle ulve og de-
res forældre en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Onsdag d. 1 Julekalenderløb.
Onsdag d. 8. Julen har englelyd...
Tirsdag d. 14. Julegruppemøde. Se side 1

Første møde efter nytår er d. 12.januar.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Messua og Akela.
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Hej allesammen. Så får i endnu
et indlæg fra den rejsende spej-
derleder Martin. Denne gang skal
det handle lidt mere om, hvor-
dan en international spejderlejr
egentlig løber af stablen og hvor-
for jeg synes, det er vigtigt, at I
også selv griber chancen og ta-
ger afsted på internationale spej-
derlejre, når I får muligheden
næste gang.
Som jeg også skrev i min sidste
mail, så er der to slags interna-
tionale spejderlejre. World Jam-
borees og World Moots.
Der er faktisk mange ledere i Me-
galipperne, der har været på
World Jamboree. Leder Mads fra
troppen var i Sydkorea i 1991, og
i 1995 var vi 4 der var i Holland.
Jeg selv, Thomas og Kristian fra
Juniortroppen samt Pernille fra
Ulveflokken.
En World Jamboree minder me-
get om en Korpslejr, til dem af
jer der har prøvet det. Til dem
der ikke har, så kan jeg kun sige,
at I allerede nu skal sætte kryds i
kalendere ved dagene 16. til 24.
juli næste år. Der er der Korp-
slejr på Lolland Falster, og det
bliver helt sikkert en utrolig stor
oplevelse!
Men I skal prøve at forestille jer
en sommerlejr, hvor der, i stedet
for 40 - 50 mennesker, er 20 -
30.000!!
Alle disse spejdere fra hele ver-
den bor sammen på et stort græ-
sareal opdelt i forskellige

“underlejre” hver bestående af
nogle tusinde spejdere. Den lejr
Pernille, Thomas, Kristian og jeg
boede i, havde 2500 spejdere
boende, og de kom fra så for-
skellige steder som Canada, Tai-
wan, Senegal og Brasilien.
Sammen med de andre spejdere
fra ens underlejr, og fra de andre
underlejre, laver man nogle for-
skellige aktiviteter. Det kan være
at løbe forhindringsløb på en stor
agilitybane, at sejle i Kajak, lave
storpionering eller diskuterer
problemer som forurening, bør-
nearbejde osv.

Kort kan man sige, at det der er
så fantastisk ved en World Jam-
boree er, at det hele er så stort,
så mange muligheder og så
mange spejdere fra hele verden.
Aktiviteter, som man normalt al-
drig ville drømme om var mulige
at lave, er nu lige til at prøve. For
eksempel prøvede jeg at dykke,
da jeg var i Holland. Godt nok
kun i et svømmebassin -men
alligevel. Samtidig møder man
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mennesker fra hele verden på
ens egen alder, som har den helt
enestående egenskab, at de alle-
sammen synes det er fedt at
være spejder. Her behøver man
ikke skulle forklare sig, og der er
altid noget man kan diskutere
med folk, for man har altid en
ting til fælles. Man er spejdere!
Sådan en lejr varer ca. 10 dage,
og man bliver mest på det store
lejrområde. Man bor sammen
med spejdere fra ens eget land,
såkaldte kontingenter og mange
af de aktiviteter man laver, laver
man sammen med dem.
Jeg ved ikke, hvordan jeg skal
foreklare stemningen på sådan
en lejr. Men hvis jeg skulle be-
skrive den sidste aftens afslut-
ningslejrbål, så prøv at forestil
jer, at man fyldte Idrætsparken i
København med spejdere mel-
lem 14 og 18 år, og gav dem lov
til at holde en stor fest!! Det er
noget i den retning.
Så er der World Moots, det er,
som jeg også sagde sidst, for de
18 til 26 årige spejdere. Her er vi
faktisk også flere aktive ledere,
der har været afsted. Udover mig
selv, er der også Thomas fra Ju-
niortroppen hans lillebror Mor-
ten, Annette fra flokken og Mette
fra Troppen.
Det er normalt kun mellem 2000
og 4000 spejdere der deltager i
sådan en lejr, så det er langt
mindre, men lejren er også op-
bygget helt anderledes, så det
betyder egentlig ikke noget.

Lejren varer igen ca. 10 dage,
men i stedet for at bruge alt tiden
på en stor lejrplads, bruger man
ca. haldelen på at rejse rundt i
det land, hvor lejren bliver af-
holdt, og den anden halvdel på
hovedlejren. Det var derfor, at
jeg først kørte rundt i det nordli-
ge Taiwan og så var på et stort
universitetsområde i det sydøst-
lige Taiwan.

Når der kun er nogle få tusinde
spejdere, bliver stemningen me-
get mere familiær. Det kan godt
være, at man ikke kender alle,
men man lærer hurtigt at gen-
kende ansigterne på mange af de
andre spejdere, så man føler sig i
langt højere grad som en del af
en “lille verden” bestående af
halvvoksne spejdere. Alle er i
gang med et eller andet spæn-
dende hjemme hos dem selv, og
langt de fleste har erfaringer
med at være ledere, og ja så sid-
der vi og diskuterer, hvordan vi
holder jer bedst i ørerne.
Det kan være svært for mig rig-
tigt at forklare jer alle disse ind-
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tryk. Når jeg selv sidder og læser
hvad jeg lige har skrevet, så fø-
les det lidt som om der mangler
noget, og det er naturligvis alle
de lyde, dufte, synsindtryk og fø-
lelser der følger med, når man
tager på så stor en lejr. Jeg hå-
ber, at I allesammen en dag får
muligheden for at opleve noget i
denne retning. Jeg nævnte kort
den næste verdensjamboree for
jer i min sidste mail, og det synes
jeg, at alle jer, der i år 2007 er
mellem 14 og 18, skal overveje
kraftigt.
Sidste gang verdensjamboreen
var i Europa, var for 9 år siden,
da vi var 5 megalipper, der var i
Holland. Så nej -det sker ikke
særlig tit, og når det gør, så gæl-
der det om at være med.

Det er dyrt, at tage på Jamboree
når det er i Chile eller i Thailand,
men når det er i Europa, så plejer
det at være til at betale sig fra (vi
betalte 6000,- for at komme af-
sted), men vigtigst af alt er, at
det bliver helt ufatteligt i Eng-
land.

I Taiwan snakkede jeg med nog-
le engelske spejdere som er med
til at arrangere lejren, og det ly-
der til, at de virkelig gør en
enorm indsats for at gøre fejrin-
gen af spejderbevægelsens 100
år til noget udover, hvad man
kan forestille sig.
Så tag teten op, nu er jeg efter-
hånden ved at være en gammel
dreng, og lejren i Taiwan var den
sidste, jeg kan deltage i som del-
tager. Så vi har brug for nogle
nye Megalipper til at tage ud i
verden og opdage, at der er tu-
sindevis af spejdere rundt om-
kring, som allesammen er med
på at lave sjovt og spændende
spejderarbejde. Man skal bare
gribe chancen.
Det var alt for denne gang. Jeg
har forsøgt at give jer en ide om,
hvad en international lejr er. Hvis
nogle af jer stadig er i tvivl, så
bare spørg en af de ledere, jeg
har nævnt ovenfor. De vil sikkert
alle sammen gerne fortælle om
deres oplevelser.
Hav det godt alle sammen, og
tak fordi I har gidet læse om et
aspekt af det at være spejder,
som jeg synes er utrolig vigtig.
Med venlig hilsen. Martin

Martin Prag
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Hej Juniorer.
Så blev det den sidste måned før juleferien. Derfor står pro-
grammet på julehygge og forhåbentlig en rask lille snebold-
skamp, hvis vejrguderne vil det.....
Vi vil gerne ønske alle juniorere og deres familie en rigtig glæ-
delig jul. Vi glæder os meget til at se jer igen allesammen til
januar, hvor det første møde bliver tirsdag d. 11.januar 2005.

Program
Tirsdag d. 7. Julehygge - medbring nissehue og tøj til en

sneboldskamp (hvis der ligger sne).
Tirsdag d. 14. Julegruppemøde - se side 1.

Med julehilsen

Thomas TophueR (2624 5696), Kristian Kravlenisse (6011 6333),
Thomas TræskO (2144 6179), John Jinglebells (4828 6665), Johanne

Julehjerte (3022 0237) og Sjarly Snebold (2992 2861)
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Natten mellem den 29.
og 30.oktober opklarer
Rejseholdet, i samarbej-
de med Frydenlund Poli-
ti, mordet på Lars
Jensen. Mordet havde
forbindelse til bankrø-
veriet tidligere på måne-
den.
Lars Jensen blev fundet, skudt i
sin bil, fredag aften, af en tilfæl-
dig forbipasserende. Politiet blev
straks tilkaldt og KA Frandsen,
Frydenlund Politi, erkendte
straks at de stod med en forbry-
delse af særlig grov karakter.
Rigspolitiets Rejsehold blev til-
kaldt og dets daglige leder KK
Ingrid Dahl overtog efterforsk-
ningen. Holdet af specialister ar-
bejdede tæt sammen med det
lokale politi, hvorved sagen hur-
tigt blev opklaret.

Tidligere på måneden havde Lars
Jensen, hans bror Hans og Ruth
Jensen i fællesskab begået
bankrøveriet og fået et stort ud-

bytte. Undervejs havde Lars Jen-
sen forsøgt at stikke af med pen-
gene. Ruth Jensen havde
opdaget det, og på nært hold,
skudt ham i hans bil, med en jag-
triffel.

Det meget kompetente samar-
bejde mellem Frydenlund Politi
og Rejseholdet medførte at både
mordet og bankrøveriet blev op-
klaret. Sagen er stillet for Østre
Landsret og der forventes dom i
starten af næste år.
Dette kunne være et uddrag af
en artikel i Frydenlund Tidende.
Artiklen dækker over troppens
nyopfundne tur Natteravnen.
Årets tema var inspireret at
TV-serien Rejseholdet, som har
været vist på DR 1.
Frydenborg var bygget op som
den fiktive by Frydenlund. Grib-
bereden var den lokale politista-
tion, med alt hvad der dertil
hører af computere og elektroni-
ske hjælpemidler. Ved den store
bålplads var gerningsstedet re-
konstrueret. Boyesen, retsmedi-
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ciner, samt nogle teknikkere var
på stedet til at hjælpe spejderne
med at indsamle de rette bevi-
ser. Sporene pegede i retning af
en rockerborg, som spejderne
skulle besøge undercover. Hos
rockerne var der fest og glade
dage og spejderne blev straks
inddraget i løjerne. Sporet viste
sig dog at ende blindt.

Næste punkt var at besøge en
skummel bodega for at søge in-
formationer fra underverdenen.
Dette resulterede i et brugbart
spor, som ledte dem til den tidli-
gere ejer af mordvåbenet. Han
kunne hjælpe med den nye ejer.
En ransagningskendelse blev
skaffet og lejligheden blev ende-
vendt, dog uden at de mistænkte
var tilstede. Ransagningen resul-
terede i at spejderne fik vished
om de mistænktes identitet.
En overvågning blev iværksat og
resultatet kom efter kort tid. Mis-
tænkte forlod sin bopæl og spej-
derne samt ledere for af sted og
pågreb skurkene efter en kort
men intens jagt.

Jeg håber at alle har haft en god
tur om end en smule trætte – jeg
var i hvert fald. Jeg vil også ger-
ne benytte lejlighed til at takke
alle de mange af gruppens le-
dere, som var villige til at bruge
deres nat mellem fredag og lør-
dag til at lege med.

Med stor spejderhilsen

Mads Schondel-Andersen
Tropleder
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Træning i at sparke døre op. Produktion af efterlysning til TV.

Obduktion af liget. En journalist fra Ekstra Bladet er
meget pågående.

Obduktionsrapport gennemgåes. LaCour og Fischer bringer "Bente
Jørgensen" tilbage på stationen.
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Af Mads Vesterager Nielsen, PL Ørne:

Klokken ni om aftenen ankom vi
til ”Frydenlund”, hvor et mord af
særlig grov karakter var blevet
begået. Vi skulle rundt til forskel-
lige personer og afhøre eller
gennemsøge. Da der var mistan-
ke om at mordet var relateret
med rockermiljøet, blev vi sendt
på undercover mission. I rocker-
borgen var der fest fordi de nye
prospekts (os) skulle gennemgå
nogle tests. Vi skulle vise om vi
kunne sparke en dør ind, eller
om vi kunne skyde en strømer.
Senere skulle vi på endnu en
undercover mission, denne gang
var det morderen der måske
skulle opholde sig på Oklahoma.
Da vi ikke kunne finde morderen
tog vi tilbage, hvor man nu vid-
ste præcis hvem morderen var.
Sammen med Fischer (Mads)
skulle vi ransage mistænktes bo-
pæl. Da ingen var hjemme tog vi
tilbage og fik et stykke kage. Ef-
ter at have skrevet rapport (som
vi skrev ret mange af den aften),
var man blevet klar over at mis-
tænkte var ved at forlade Fry-
denlund. Det hele endte i en jagt
efter morderen, der til sidst blev
fanget.
I Ørne syntes vi at det var et an-
derledes, flot og gennemført
”løb”.
Sådan et løb kunne man godt
lave igen så længe vi ikke skal
være kloakarbejdere.

Mads V.

Den anden skurks bringes ind.

"Ingrid Dahl" ved siden af over-
sigts-tavlen.

Tidligt lørdag morgen. De tidligere
betjente er ret trætte.
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Korpslejrsang, GuldborgsundLejren 2005

Nu er det tid at vi samles igen

Nu er det tid at vi samles igen -

vi skriver totusindogfem.

Teltene blir’ vores hjem for en stund,

på korpslejren ved Guldborgsund.

Det er virk’lighedens eventyr
Når vi sammen bygger drømme i gran og i
fyr.
Spejderlivet ta’r vi med os hjem –
husker altid at ha’ døren til drømmen på
klem.

Spejdere kommer fra nær og fra fjern,

Og taler forskellige sprog.

Vi lever og leger og synger i kor

på Guds den mangfoldige jord.

Det er virk’lighedens…….

Dagen er hektisk, vi oplever alt

fra O-løb til A-bukke-ræs.

Men også til stilhed og tanker om tro

findes tiden i aftenens ro.

Det er virk’lighedens……..

Når lejren er endt, vil vi huske endnu

et eventyr fuld af magi.

Hvor digterens ælling som ingen ku’ li’

til svanen så smuk kunne bli’

Det er virk’lighedens eventyr
Når vi sammen bygger drømme i gran og i
fyr.
Spejderlivet ta’r vi med os hjem –
husker altid at ha’ døren til drømmen på
klem.

Mel: Frederik Brinth Christiansen

Tekst: Klan Honninghut
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Hej Allesammen!
Så er det snart jul, og denne måneds møder vil naturligvis være
i julens tegn. Måneden starter dog med en ældgammel tradition.
Rævehalefejden. Den SKAL man bare med på... Det kan godt
være lidt hårdt og koldt, men det gør det jo bare meget sjovere.
Fra troppen skal der også lyde et rigtigt stort tillykke til Jens (og
familien selvfølgelig) som I kender fra sommerlejren. De har
netop fået en dreng (27.okt). Et stort tillykke fra troppen!
Desuden ønskes I alle, og jeres familier, en rigtig jul og et godt
nytår.

Lør/Søn d. 4./5. Rævehalefejde. I får nærmere information.
Tirsdag d. 7. Tropmøde.

Da det snart er jul hører nissehue til regle-
menteret uniform denne dag. Der vil være
forskellige juleting/-aktiviteter - og desuden
en præmie til den pæneste og den grimmeste
nissehue.

Tirsdag d. 7. Stabspatruljemøde: 21:00-21:30 (max)
Tirsdag d. 14. Julegruppemøde - se side 1.
Første møde i 2005 bliver tirsdag d. 11. januar.

Med julehilsen
Tropstaben
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Skovklanens program
30. november RHF optakt.
4.-5. december RHF.

Alt postmandskab får nærmere information
på info-mødet torsdag d. 25. november.

14. december Julegruppemøde
---(Flæskesteg, stearinlys, gran, gaver,
sjove hatte og raketter)---

13. januar Klanting.
Sæt allerede nu X i kalenderen.

Med løftet tveje
Karin & Susanne

Redaktionen ønsker sine højst trofaste og yderst velbegavede lyttere
en rigtig glædelig jul og et henrivende nytår og takker for det for-

gangne år. Der skal også lyde en særlig tak til Annette for den tid du
har brugt i redaktionen. Det har været over-skægt. Du må naturlig-

vis stadig komme med på juleferien der i år går til Sabu Kvaba's
nabo ø Sabu Bvaka. Her vil vi nyde den bagende sol og julemandens

begavede selskab.


