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Redaktionen på Megalipnyt:
Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 170
2004 starter flot for bladet. Et helt blad i farver. Vi
ved dog endnu ikke om det kan holde i fremtiden.
Vi må se!
Ellers gik aftenen med lidt god mad på La Belle Vie
inden vi kastede os over tastaturet. Dette er jo
skrevet før jul og vi er tidligt færdige, så det må
vist også være tid for redaktionen at få lidt jule-
hygge og -ferie bagefter.
Hvad skal vi så skrive ? Det er nu ikke altid helt
nemt at finde på. Annette er iøvrigt stadig på prøve
i redaktionen, så vi kan ikke engang skrive om at
hun er blevet fast redaktionsmedlem.
Håber I alle havde et rigtig god jul og et godt
nytår.

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
4814 0484
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

Annette
ANJ@megalip.dk

Michael
MIB@megalip.dk

Klanassistent
Birgitte Rose
48253987
BIR@megalip.dk

Spejdertroppen:

Skovklanen:



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
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 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

Vedligeholdelse Hytteudvalget
af hytter vedligeholdelse@megalip.dk

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

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

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

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk



1

Lørdag d. 24. januar
i Dragehytten

Kl. 14:00-15:30 (+ evt.)

Så er det atter tid til at mødes til forældredag. Der vil
være valg til grupperådet og der vil ligeledes blive ori-
enteret om gruppens økonomi.

Vi skal naturligvis også have oprykning mellem de en-
kelte enheder. I lighed med forældredagen i august
sidste år, vil enhederne, med undtagelse af bæverne,
fortsætte efter oprykningen og forventes at slutte ca.
kl. 21:00.

Ulvene (8-10 år), juniorspejderne (10-12 år) og
spejderne (12-17 år) fortsætter efter kl. 14:45 til
21:00 med spisning og aktiviteter.

Hvordan finder jeg kompasretninger uden et
kompas?

Når vi tænker på solen, så ved vi alle at den står
højest kl. 12 middag. Der står den også i syd. Hvis
solen skal nå hele vejen rundt om jorden på et
døgn så den igen er højest kl. 12 næste dag, må
den altså dreje 360° på 24 timer. Det er 90° på 6
timer og det bliver derfor således, at hvis den
kl.12 er i syd, så er den kl.18 i vest, kl.24 i nord
og kl.06 i øst. (Sommertid er kl.13 = kl.12)

På et almindeligt ur (dem med visere) kan man
finde nord/syd linien ved at dreje uret så den lille
viser peger mod solen. Nord/syd linien vil således
gå midt igennem uret på det sted der ligger lige
midt imellem den lille viser og kl.12 mærket. (det
er kun halvdelen fordi uret er 12 timer om at gå
rundt og solen er 24 timer.
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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

24. jan. Forældredag+oprykning G+F
21.-22. feb. Barskmandstur Sp
2. mar Spejderlederaften L+R
12.-14. mar "Linen ud"-kursus L+GR
25. apr Sct.Georgsløb B+U+J
22.-23.maj LPK 2.del Sp
Uge 26 Junglelejr på Houens OddeU
Uge 31 Sommerlejr J + Sp
Uge 35 Kræmmermarked ALLE
18.-19.sep Sct.Georgsløb Sp+R+L
30. nov. Optakt RHF Sp+R+L+?
4.-5. dec RHF 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

Jubilæum

Det er ikke hver dag at
man har en 40 års spejder-

jubilar.

Ikke desto mindre har Per
Hansen den 1. februar

2004 været spejder i oven-
nævnte 40 år.

Tillykke Per fra
gruppen.

Indbrud !

Er det ikke utroligt? Nu har
der været indbrud igen-igen.
Dette kan ikke fortsætte, og
det er allerede politianmeldt.

For at dæmme op for proble-
met vil der inden jul bli-

ve/være blevet opsat trådløs
video-overvågning i skurene
ligesom der vil blive foreta-
get uanmeldte patruljeringer
i aften- og nattetimerne af et
anerkendt vagtværn. De vil
patruljere på hele Fryden-

borg området, da det natur-
ligvis er et fælles problem.

Gruppen
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Årets sidste møde d. 17.dec. Vi
mødtes alle, store som små, i
Dragehytten til et lille jule-løb.

Løbet handlede om årets juleka-
lender, hvor "Santa" havde stjå-
let "Hjertets renhed" fra
Julemanden. På vejen mødte de

"Fit/fedt-nissen, Fifi Jørgensen,
Sugar og nogle vildnisser. De
fandt den dog tilsidst hos "San-
ta" - den falske julemand - og det
kunne nu alligevel blive jul.

Så blev der danset om juletræet
som var blevet pyntet af børne-
nes egne julehjerter inden vi gik
ind til de varme æbleskiver. Her
blev der også overrakt præmier
til de der havde solgt flest rund-
skuehæfter tidligere på året.

Efter børnene var afhentet, blev
salen dog ikke tom. Lederne og
grupperådet afholdt også en lille
juleafslutning, med lidt god mad
og julehygge inden vi også drog
hjem og det var slut for i år.

Michael
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BÆVERE
Halløj bævere !

Program

I det nye år har vi forældredag, hvor vi håber at se rigtigt
mange bævere med jeres forældre.

Vi har planer om en tur til Sverige sammen med ulvene.

Onsdag d. 7. Vi går en tur i skoven (håber der er sne).

Onsdag d. 14. Bæverceromoni.

Onsdag d. 21. Trafiktur i Hillerød by:

Vi mødes på den store P-plads
ved slottet kl. 17:15. Afhentes
ved posthuset Søndre Banevej
kl. 19:00.

Lørdag d. 24. Forældredag.
Se side 1.

Onsdag d. 28. Førstehjælp.

Det ville være dejligt, hvis I ville RINGE
AFBUD TIL EN AF OS hvis I ikke kommer.

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

Velkommen tilbage efter en forhåbentlig god jul og
et godt nytår. Vi skal i denne måned sige farvel til
en masse af vores gamle ulve, ialt 14 stk. og vel-
kommen til nogen nye. Årets sommerlejr bliver i
uge 26 og den vil komme til at foregå på Houens
Odde spejdercenter. Lejren starter onsdag 16/6 og
varer til lørdag 19/6 (uge 26). Nærmere info følger
senere.

Onsdag d. 7. Hvem kommer først når nøden er
størst.....?

Onsdag d. 14. Hvad vil du gøre når skaden er
sket......?

Onsdag d. 21. Det store førstehjælpsløb.

Lørdag d. 24. Forældredag med oprykning -
se side 1.

Onsdag d. 28. Vi håber på sne....

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Messua og Akela.
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Så skal skøjtene bare strammes, og
så venter isen!

I starten var det meget rart, at kunne
følge rækværket.

Nogle synes også, at det var meget
sjovt at ligge på isen!

“Så falder jeg da ikke længere!” Som
det ses, var det dog sjovt for alle.

Torsdag d. 27. november 2002 var hele juniortroppen en tur i Hørsholm
Skøjtehal. Der var vist ingen tvivl om, at alle havde det sjovt, og at alle havde
prøvet nogle grænser af. Jeg tror, at alle fik lov til at “smage” på isen en enkelt
gang eller to (for nogle var dette tal dog væsentlig højere!!!!)
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JUNIORTROPPEN

Januar 2004
Hej Juniorer.

Velkommen tilbage efter en dejlig lang juleferie.

Vi skal sige farvel til tre af de "gamle" juniorer, som skal rykke
op i troppen, men vi får til gengæld også 12 nye ulve op fra
flokken, så det skal nok blive sjovt med nogle nye kræfter.

Dette betyder også, at vi skal lave en ny patrulje. Navnet bli-
ver offentliggjort til oprykningen d. 24. januar, hvor vi håber,
at se jer alle sammen.

Program
Tirsdag d. 6. Naturmøde.

Tirsdag d. 13. Morseapparater.

Tirsdag d. 20. 1000-posters løb.

Lørdag d. 24. Oprykning på Fryden-
borg - vi fortsætter efter
den fælles oprykning til
kl. 21:00. Se side 1.

Her skal de nyoprykkede deltage i vores cere-
moni, hvor de bliver "rigtige" spejdere, og vi
skal også have dannet de nye patruljer med
nye PL'er og PA'er. Vi laver fælles aftensmad
og slutter dagen af med masser af hygge og
et par lege.

Tirsdag d. 27. Velkommen til de nyoprykkede. Vi skal lave
forskellige aktiviteter for at få patruljerne
rystet godt sammen.

På side 6 kan I se billeder fra vores tur i Hørsholm skøjtehal.
Tak til de forældre der kørte os frem og tilbage.

Med spejderhilsen

Thomas R.(2624 5696), Kristian (6011 6333), John (4828 6665),
Thomas O. (2144 6179) og Johanne (3022 0237)
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Et rigtig godt nytår til alle jer spejdere og
jeres familier. Vi håber, at både julen og
nytåret har været en god tid og at I er fri-
ske til at starte på et helt nyt år med alt
hvad det byder på.

Spejdermæssigt byder det bl.a. på førsteh-
jælp, som I gerne må arbejde med i patrul-
jerne i løbet af januar måned og som vi skal
have en "handlebane" med i februar. Det er
bare med at være forberedt. Der er også
forældredag d. 24. januar, hvor vi får 3 nye
spejdere fra juniortroppen. Når vi når febru-
ar er der selvfølgelig barskmandstur. Det
bliver d. 21.-22. februar i år. Den er man
bare NØDT til at tage med på.

Tirsdag d. 6. Tropmøde.
Denne gang skal vi have et godt "gammel-
daws" aktivitetsløb med lidt af hvert og hvad
vi ellers kan finde på at spændende opgaver.

Tirsdag d. 13 Patruljemøde. Måske arbejder vi med første-
hjælp.

Tirsdag d. 20. Patruljemøde. Måske arbejder vi med første-
hjælp.

Lørdag d. 24. Forældredag og oprykning. Se side 1.

Efter oprykningen fortsætter vi på Frydenborg
indtil kl. 21:00 med opgaver, mad over bål og
med oprykningsritualet for de nye.

Tirsdag d. 27. Patruljemøde. Måske arbejder vi med første-
hjælp.

Med spejderhilsen
Tropstaben
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Så blev det endelig tid til Ræve-
halefejden. Årets nok hårdeste
tur for rigtig seje spejdere og de-
res ”endnu sejere” ledere ;-)
Årets tema var ”Ringenes Her-
re”. Et oplagt tema i tiden og et
tema med masser af godt og
ondt som der kan bygges en god
historie over – og det var der ble-
vet. I år var der 5 deltagende
hold. En stigning i forhold til de
sidste mange år heldigvis. 2
spejderpatruljer, Ørne og Svaler,
samt 2 lederhold, ”Pink Ladies”
og ”HobbiTroppen” og et hold
bestående af 3 fædre fra grup-
perådet – ”Fossilerne”.

Fordelt udover halvanden time
startede vi alle omkring kl.16 fra
Esrum Kloster. ”Ringen” blev ud-
leveret til os og vi skulle bringe
den til Mordor for destruktion.
Frodo skulle blot være en afled-
ningsmanøvre da vi i virkelighe-
den bar den.

Vi startede med at møde de sorte
ryttere som skulle passeres – på
den ene eller anden måde. Be-
lært af tidligere dårlige erfaringer

valgte vi blot at gå uden om dem.
Derefter skulle vi bage pandeka-
ger i udkanten af Søborg Sø og
senere inde på søen skulle vi
modtage en morsemelding. Hvis
nogen kan huske blæsevejret
den aften, så skal jeg sige at det
ikke blæser mindre på Søborg Sø
hvor ingen træer tager af for vin-
den. Vel væk fra søen hvor det
ikke blæste mødte vi et ualmin-
deligt fristende sæt borde og
bænke, som blev indtaget til en
hurtig 2(3)-retters menu. Gang i
trangiaerne. Nu skulle der noget
varm mad indenbords og det
gjorde godt. På næste post var
det en stamme der skulle løftes
væk fra vejen vha. taljer. Den
forestillede en bjergtrold. Tal-
jetræk og vipti-vupti-væk med
den. Så var der kompasgang ef-
ter 7 punkter efter hinanden på
kryds og tværs, samt en kode
der gav lidt ”Entevand” der kan
redde en døende Ente (”træ-
mand”). Varmepost skal der
være. Varm kakao og ”be-
ton”-kage. Guf i frostvejr – og
den skal være frossen og hugget
ud med dolk. Ellers duer det
ikke. Vi fik samtidig nogen
spørgsmål om temaet ”Ringenes
Herre”. Aldrig har man da fred til
at hvile sig i 2 sekunder. På vej til
sidste post blev der dog tid til
sidste ret af 3-retters menuen -
chokoladekage. Da vi kom til sid-
ste post blev vi overfaldet af Or-
ker. En ting jeg dog tror nogle af
dem fortrød en lille smule bagef-
ter, men hvad! Man må jo ofre
sig for historien. Her fik vi bind
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for øjnene og bundet hvorefter vi
blev ført af sted i skoven og bun-
det til et træ. Kort efter blev vi
igen befriet og ført tilbage. Op-
gaven var så at finde nøjagtig
samme træ igen og give det en-
tevand, da det var døende. Ved
hjælp af en højst udviklet spor-
og stedsans fik Mads og jeg lyn-

hurtigt fundet træet. Man har vel
en god fornemmelse for retnin-
ger. Det hjalp måske også lidt
(men ikke ret meget), at jeg
kunne se under bindet og Mads
havde lavet et mærke i træet så
vi var sikre på at det var det rigti-
ge. Lige før overnatningen endte
vi hos Saruman (ond troldmand)
der forsøgte at lokke ringen fra
os. Her fik vi til opgave at trylle
et hårdkogt æg ned i en flaske
kun med hjælp fra avispapir og
tændstikker. Hvordan får man et
kogt æg ind i en vinflaske mens
man sidder på en bakketop i
frostvejr efter kl. 03 om morge-
nen i mørke? Det lykkedes heller
ikke. Fremme kl. 03:30. Lidt
sent, men første hold var der kl.
02 og det var jo de halvanden ti-

mes forskel vi startede med. Så-
dan en dag skal jo lige snakkes
lidt igennem og efter et par ti-
mers søvn skulle vi op igen kl.
07.

Der var det altså stadig mørkt
udenfor, så vi måtte starte da-
gen med lygter også. Efter en
rigtig god morgenmad beståen-
de af ”alt godt der var faldet ned i
rygsækken ved en tilfældighed
og som kan varmes og serveres
med Heinz tomatketchup”, blev
vi atter sendt ud på vores fare-
fulde færd der nu for alvor blev
farlig. Vi startede med at gå
igennem Græsted (meget far-
ligt). Gårsdagens blæst var væk
og det var helt stille med solen
der skinnede. Smukkere søndag
morgen findes nok ikke i decem-

ber. Måske hvis der havde været
sne…. Derefter henad ”de dødes
stier”. På vejen hang der en del
ting som var ledetråde til et ko-
deord vi skulle finde på næste
post – VAND. Posten fandt det
dog højst ”kedeligt”, men de var
jo også døde. Efter lidt kompas-
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gang med 0m afvisning endte vi
så på en førstehjælpspost med et
brækket ben og en lettere sind-
forvirret mandsperson med en
æske tændstikker. Uheldig situa-
tion som skulle løses og ben der
skulle fikses. Dette bragte og til
nogle orker der bevogtede et
hemmeligt kort over orkernes
hære. Først skulle vi dog snige os
ind på dem og fange den ene i
vores medbragte fælde (det vir-
kede!), og derefter aflede den
anden for at komme tæt nok på
til at stjæle kortet og noget ka-
mouflage-sminke, som vi skulle
bruge til at sminke os som orker.
Nu kunne vi snige os ubemærket
ind på orkerne, og på den første
post derefter blev vi sat til at
bygge en bro over en å til
orke-hæren af rafter og reb. Næ-
ste sted skulle vi først fange no-
gen ”stålfisk” med en ”magnet-
krog” og derefter ud og finde
Gollum, som var stukket af. Han
havde efterladt et spor, som vi
ikke vil beskrive her. Fundet og

lokket med fisk fik vi dog en vig-
tig information ud af ham. Søren
– bortset fra Andy Serkis’s udga-
ve af Gollum, så er du den bedste
jeg har set. Man havde jo næ-
sten lyst til at give dig ”din dyre-
bare”. Efter at have løst en elver
fra et edderkoppespind med ma-
giske knob på sytråd (som vi
skulle genkende og de er altså
små, selv med luppen) gik turen
mod Helsinge Station i Mordor,
hvor ringen skulle tilintetgøres.
Gad vide om de ved i Helsinge at
de bor i Mordor. Vi kastede den
ned i ”spalten” og smeltet var
den. Missionen var fuldført.

Til holdet bag: Det var en rigtig
god tur som I havde ”brygget”
sammen og selvom vi var trætte
søndag eftermiddag og det blev
lidt forsinket havde vi haft det
super hyggeligt og sjovt. Håber I
havde det ligeså sjovt, selvom
det jo altid er koldt at stå på
post. Tak for indsatsen.

Michael, HobbiTroppen.
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Program for januar

15. jan. Kl 19:00 i Gribbereden.

Klanting og fortsættelse af vores
hemmelige projekt.

Det er igen blevet tid til at få plan-
lagt det næste halve års aktiviteter
og ikke mindst at få overvejet kla-
nens sommerlejr (hvis vi skal have
sådan en). Desuden arbejder vi vi-
dere på vores hemmelige projekt,
som gerne skulle til at tage lidt mere
konkret form hen over foråret. Mød
op og vær med !

Med løftet tveje !
Susanne


