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Redaktionen på Megalipnyt:
Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 160
Der gik 10 år ..... før der atter kom et kvindeligt "touch"
over redaktionen. Annette var denne gang med til at lave
sit første Megalipnyt. Hun siger dog, at det kun er på prøve,
men den har vi hørt før....de plejer at hænge ved.
Bortset fra alt dette, så har det nu været hyggeligt og vi fik
da også fortsat de gode traditioner - såsom pizza fra Ullerød
Pizzaria. Dog satte vi os i solen og spiste den - man skal jo
nyde den "indian summer" der er - når den altså er der.
Det lykkedes ovenikøbet at blive færdig før midnat (dog kun
15 min).
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GRUPPEN Lars Jensenius Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
laj@megalip.dk 48 26 11 27

GRUPPERÅD Mona Schondel Bag vænget 7, 3400 Hillerød
FORMAND mos@megalip.dk 48 26 86 56

BÆVER Linda Kjær-Thomsen Østervang 17, st.tv., 3400 Hillerød
lit@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 Nordre Fasanvej 128, 2.tv.
mas@megalip.dk 2000 Frederiksberg,

22 12 10 78

KLAN Karin W. Bruun Reykjaviksgade 2, 1.tv.
kab@megalip.dk 2300 København S

22 72 02 15

HYTTER Jette Kjær Jensen Præstevænget 19, 3400 Hillerød
48 26 70 93

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 Annette Jensen Slangerupsgade 18,
anj@megalip.dk 3400 Hillerød

22 67 16 69

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
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 (eller www.megalip.dk)

Se megalipnyt i farver (PDF-format) på vores hjemmeside.

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk
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Så er årets kræmmermarked overstået. Desværre var
vejrguderne ikke helt med os i år, så resultatet blev også
lidt derefter. Ikke alle dage var dog helt håbløse. F.eks.
var lørdag rigtig god - både vejrmæssigt og besøgs-
mæssigt (=mange biler).

Derudover er der solgt en del rundskuehæfter og det gi-
ver også et flot bidrag til gruppens samlede økonomi.

Redaktionen bringer her et par øjebliks-billeder fra mar-
kedet.

Redaktionen
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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. okt. Distriktsturnering J + Sp
5. okt. Distriktsturnering B + U
25. okt. Sct.Georgsgilderne 50 år R+L
30. okt. Gr.rådsmøde+ledermøde GR + L
2. dec. Optakt RHF'03 Sp + R + L
6.-7. dec. RæveHaleFejde RHF'03 Sp + R + L

2005
16.-24. jul Korpslejr på Falster G

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

Opslagstavlen

Ny redaktør (på prøve) !

Annette har indvilliget (lidt modvilligt
måske) i at tiltræde som redaktør på
prøve. Dette oktober nummer bliver

Annettes første.

Den øvrige redaktion byder dig
velkommen i det store fællesskab.

Michael
Redaktøren

Adresseændring

Caroline Nielsen
er flyttet til:

Strandvads-Åsen 12, Udsholt
3230 Græsted
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Den 25. oktober 2003 er det nøjagtigt 50 år siden, den
internationale gildebevægelse blev stiftet i Luzern,
Schweiz. Blandt initiativtagerne var stifterne af den dan-
ske gildebevægelse, som var startet godt 20 år tidligere
i april 1933.

Medlemmerne i Sct.Georgs Gilderne har valgt fortsat at
arbejde med de værdier og idealer der er spejderbevæ-
gelsens grundlag.

Gildebevægelsen ser det som en af sine væsentligste og
naturligste opgaver at støtte spejderbevægelsen natio-
nalt og internationalt.

I danmark vil dagen blive festligholdt med en række re-
ceptioner landet over.

I Arresø Distrikt er det valgt at fejre 50 års jubilæumsda-
gen på

Hillerød Bibliotek, Christiangade 1, 3400 Hillerød.

Udover det officielle program samt et let traktement vil
vi byde på lidt musikalsk indslag, udstillinger om de en-
kelte gilders arbejde og engagement i internationalt og
humanitært arbejde.

På gensyn

Lørdag d. 25. oktober 2003 fra kl. 15-17

Hillerød Stadsgilde
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BÆVERE
Halløj bævere !

Program

Nu er det blevet efterår og det er naturligvis vigtigt, at I
klæder jer på efter vejret.

Onsdag d. 1. Opgaveløb.

Søndag d. 5. Distriktsturnering - Vi mødes på
Frydenborg kl. 10:00

Onsdag d. 8. Primimad - vi slutter kl. 19:00

Onsdag d. 15. Efterårsferie - intet møde.

Onsdag d. 22. Vandretur - 5 km.

Onsdag d. 29. Fortælle eventyr.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Kirsten (4826 4442)
Katrin (4828 5005)
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Program for oktober
Så er det tidlige efterår ved at melde sig og der-
med også et meget skiftende vejr. Derfor er det
vigtigt, at I altid er klædt på efter vejret, for I skal
regne med, at vi altid er ude - også selvom det
regner. Her i oktober måned skal vi på distriktstur-
nering for første gang og vi håber da, at vi måske
kan gå hen og vinde. Det plejer vi jo at være gode
til !!!

Onsdag d. 1. Forberedelse til distirktsturnering.

Søndag d. 5. Distriktsturnering på Frydenborg.
Vi mødes kl. 10:00. Slut kl. 14:00

Onsdag d. 8. Pionering.

Onsdag d. 15. Efterårsferie - intet møde.

Onsdag d. 22. Vi laver forskellige konkurrencer.

Onsdag d. 29. Fuldmånemøde.

Tillykke med fødselsdagen til:

Pernille bliver ?? år d. 1. okt.
Elizabeth bliver 10 år d. 12. okt.
Mette bliver 10 år d. 21. okt.
Amanda bliver 10 år d. 23. okt.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Mie og Akela.
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Lørdag den 23. august 2003
afholdt Megalipperne i samar-
bejde med Anne Stuart Grup-
pe, DDS, den tværkorpslige
Groggl-jagt på Frydenborg.

Op til arrangementet var der
sendt invitationer til børneha-
veklasser og 1. klasser på
mange af byens skoler, lige-
som der have været reklame-
spots på TV2 for
Groggl-jagten.

Grogglen er et lille pelsklædt
dyr, der havde stjålet spej-

dernes hemmelige kodebog
og en hel kasse skumbana-
ner.

Meningen med arrangemen-
tet var, at give børn der ikke
er spejdere en god oplevelse
og en mulighed for at se hvad
spejderlivet kan byde på.

Ca. 100 forventningsfulde
børn og voksne var mødt op
på Frydenborg kl. 10, for at
deltage i jagten.

Efter en kort velkomst og
præsentation, blev børnene
og deres forældre delt ind i
hold på ca. 10-12 personer.
Derefter gik jagten ellers i
gang.

I løbet af turen skulle børnene
blandt andet lave en fælde,
som skulle bruges til at fange
Grogglen i.

Derudover blev der fremstillet
fløjter, prøvet forskellige for-



mer for kimslege, nemlig lug-
te- , føle- og sekimslege.

Holdene skulle også prøve at
komme igennem et stort
Groggl-net som var spændt
ud og fik mulighed for at stu-
dere Groggl-boet.

Da holdene efter ca. 1 ½ ti-
mes opgaver vendte tilbage til
Frydenborg, var der mulighed
for at bage Groggl-brød over
bål.

Imens havde forældre lejlig-
hed til at høre mere om hvad
spejderlivet byder, praktiske
oplysninger som mødetider
og –dage, samt i det hele ta-
get for en snak med ledere fra
både Det Danske Spejder-
korps og kfum-SPEJDERNE.

Arrangement var meget vel-
lykket, idet der til efterfølgen-
de Bævermøde om onsdagen
mødte hele 22 nye børn op,

som alle gerne ville prøve at
være spejder hos hos.

Der skal fra Gruppeledelsens
side lyde en stor tak til især
Linda fra Bæverne og Annette
fra Ulvene, for arbejdet med
planlægningen og gennem-
førelsen af arrangementet.
Også tak alle de ledere der
havde afsat tid til at stå på po-
ster.

Med stor spejderhilsen

Lars

7
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JUNIORTROPPEN

Oktober 2003
Hej juniorer. Så står vi over for en masse ny udfordringer i ok-
tober måned, som bl.a. kommer til at indeholde en del færdsel
og et byløb rundt i Hillerød. Distriktsturneringen d. 4.-5. okto-
ber bliver også en spændende udfordring, da vi skal konkur-
rere med de øvrige juniorspejdere i hele Nordsjælland.
Derudover har vi en cykeltur i Gribskov lørdag d. 25., hvor vi
skal se forskellige seværdigheder samt nyde efterårsskoven.

Bemærk: Fra og med tirsdag d. 28. oktober varer mø-
derne fra 19:00 - 20:30.

Program
Lør/Søn d. 4./5. Distriktsturnering - se Megalipnyt sept. s.14.

Tirsdag d. 7. Opgaveløb i skoven efter internationale spor-
tegn. Husk lygte og fornuftigt tøj/fodtøj.

Tirsdag d. 14. Efterårsferie - intet møde.

Tirsdag d. 21. Cykelmøde - tag din cykel med!

Lørdag d. 25. Cykeltur i Gribskov.
Vi mødes på Frydenborg kl. 13:00 og er til-
bage på Hillerød Station kl. 17:00.
Husk: Nypumpet cykel, cykelhjelm, drikke-
flaske og regntøj.
Pris Kr. 20,- som afleveres med tilmelding
senest d. 21. oktober - brug tilmelding s. 12

Tirsdag d. 28. Byløb i Hillerød. Vi starter kl. 19:00 i indre
slotsgård på Frederiksborg Slot og slutter
samme sted kl. 20:30.

Med junior hilsen

Thomas R. (2624 5696), Kristian R. (4697 4958),
John (4828 6665) og Thomas O. (2144 6179)
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PROGRAM
Så er kræmmermarkedet overstået. Vejret var ikke helt med os, men det
gik endda. Vi har også været på Sct.Georgsløb, men det ved vi ikke
hvordan endte da vi skrev dette. Det ved I til gengæld selv når I læser
det.

Lør/søn d. 4./5. Distriktsturnering. Vi mødes på Frydenborg kl. 9, så
vi kan nå at slå telte op inden løbet starter kl. 10.
Slut søndag kl. 14:00

Tirsdag d. 7. Tropmøde.
Et "godt gammelt"
aktivitetsløb bygget
over korsridderne.

Tirsdag d. 7. Stabsmøde - 21:00 - 21:15
Kort stabsmøde med status fra patruljerne for PL/PA.

Tirsdag d. 14. Efterårsferie - intet møde.

Tirsdag d. 21. Patruljemøde.

Tirsdag d. 28. Patruljemøde.

Med spejderhilsen
Tropstaben
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Referat af klanting
Tilstede: Jacob, Birgitte, Karin og Susanne.

De tilstedeværende vedtog enstemmigt at klanen ikke
skulle nedlægges i denne omgang, på trods af den noget
begrænsede opbakning, der har været til klanaktivite-
terne i det forgangne halve år.

Valg: Da der hovedsageligt kun var klanlederen og kla-
nassistenter tilstede, blev der ikke foretaget noget valg
til disse poster, og Karin fortsætter derfor som klanejer
og Birgitte og Susanne som klanassistener. Susanne
fortsætter desuden som kasserer.

Klanregnskab: Regnskabet blev
godkendt. Der var 2529 kr i klan-
kassen, men det var foruden de
kontingenter fra foråret, der er
blevet indbetalt via girokort. Dis-
se er ikke blevet overført til klan-
kassen endnu, men kassereren
sørger for dette.

RHF-planlægning: De tilstedeværende -minus Birgitte-
vil gerne deltage i rævehalefejde-planlægningen, og øv-
rige deltagere vil blive efterlyst via mail (til bl.a. trop-
pens ledere).

Program: Der blev lagt store, spændende men også
hemmelige planer, som ikke kan røbes her. I det følgen-
de kan vi dog afsløre programmet i store træk.
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Program for det næste stykke tid

20-21. sep. Sct. Georgsløb. Karin og Susanne har
planer om at deltage.

Tors. d. 25. sep. Hemmeligt projekt. Vi har gang i
noget stort.

Tors. d. 23. okt. Hemmeligt projekt.
Vi har stadig
gang i noget stort.

31.okt.-2.nov. Tur til Søderåsen.

Tors. d. 27. nov. RHF-leder-intro.

Tirs. d. 2. dec. RHF-optakt.

6.-7. dec. RHF.

Tors. 15. jan. Klanting.

Møderne er kl. 19:00.

I foråret 04 vil det hemmelige
projekt fortsætte i yderste
hemmelighed, men vi vil også
nå at træne til
Hærvejsmarchen.

Med løftet tveje !
Karin og Susanne
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tilmeldingskupon:

Cykeltur for
juniorer d. 25. okt.

Navn: ____________________________

Afleveres senest tirsdag d. 21. oktober til din leder.
Kr. 20,- betales ved tilmelding.

�——-———————————————————————-


