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Lederne i gruppen:

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.
Gruppeassistent
Thomas
Rasmusen
26245696
THR@sp...dk

Juniortropassist
Kristian Raun
KRR@sp...dk

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”

Floklederne:

Juniortropassist
Thomas Olsen
21446179

Juniortropleder
Megalipnyt red.
Gruppeassistent
Thomas
Rasmusen
26245696
THR@sp...dk

Juniorlederne:

Bæverlederne:

Gruppelederne:



Redaktionen på Megalipnyt:
Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 150
Atter var vi tilbage med et stort blad og mange tekster der
skulle skrives, men det gik heldigvis udemærket.
Klokken er faktisk kun midnat så det er set meget værre i
tidens løb.
Plagiat italiensk er iøvrigt udemærket til at leve af sådan en
aften.

Lederne i gruppen (fortsat):

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
THR@sp...dk

Michael
MIB@sp...dk

Redaktionen

Klanassistent
Birgitte Rose
48253987
BIR@sp...dk

Spejdertroppen:

Skovklanen:



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)

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

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk
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Lørdag d. 8. marts
Kl. 10:00 - ??:??
på Frydenborg

Til lederne i alle enhederne:

Mød op og vær med til at præge gruppens fremtid.

Programmet for dagen vil bl.a. indeholde:
� Opfølgning på lederdag 2001.
� Ekstern foredragsholder.
� Gruppearbejde.
� Socialt samvær.

Dagen sluttes af med fælles middag og hygge.

Gruppeledelsen.
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Forældredagen var d. 25.
januar og det var samtidig
Skovklanens 25 års jubilæ-
um (d. 1.feb.).
I den anledning havde de
bagt denne meget flotte
kage, som blev præsen-
teret i starten.
Alle måtte dog nøjes med
at kigge, for den skulle
først spises tilsidst.
Den var rigtig lækker, men
det havde også taget Karin,
Susanne og Birgitte mange

timer aftenen før og sam-
me dag at forberede dette
mesterværk.
Held og lykke med de næ-
ste 25 år.

Se flere billeder på side 14-15.



Resten af forældredagens
program var mere traditio-
nelt. Gruppelederen bød
alle velkommen og herun-
der bliver juniortropleder
Thomas også udnævnt til
gruppeassistent.

Den ulveunge (Amanda)
der havde solgt flest rund-
skuehæfter fik en særlig
gave for den flotte indsats.
Det giver mange penge til
spejderarbejdet, så det er
vigtigt.

Herefter var der den sæd-
vanlige oprykning af dem
der nu var blevet "for gam-
le" til deres nuværende en-
hed og som derfor trængte
til nye udfordringer blandt
de lidt ældre.

Spejderne gik herefter ud
med deres ledere, mens
forældrene blev orienteret
om økonomien og afholdt
valg til grupperådet. Iver
Olesen og Jan Seehuusen
blev valgt. Redaktionen

3
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Bæverne har fået
en ny og meget flot
bæver-maskot.
Den skal hedde
"Muck".
På forsiden kan du
se alle bæverne
sammen med Muck
på den første tirs-
dag (4. februar)
hvor de mødte den.
"Muck" er skåret i
fuglekirsebær med
en motorsav.
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BÆVERE
Hej bævere !

Program
VIGTIGT: Fra starten af april måned vil bævermøder-
ne være om onsdagen istedet for tirsdag. Første mø-
de i april bliver derfor onsdag d. 2. Samtidig ændres
mødetiden til 17:15 - 18:45 (et kvarter senere end
normalt).

Tirsdag d. 4. Slå katten af tønden; I må gerne
være udklædt.

Tirsdag d. 11. Kirkemærke.
Tirsdag d. 18. Miniløb omkring "Norden" -

flagritualer.
Tirsdag d. 25. Overraskelsesløb og

underholdning.
Husk:

Sct.Georgsløb 27.april
Sverigestur 9-11.maj med over-
natning i shelter.

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

2003
3. mar. Sct.G. Spejderlederaften R + L
8. mar. Lederdag/-aften L
14.-15. mar. Ulvetur på Frydenborg U
27. mar. Grupperåds-/ledermøde GR + L
29.-30. mar. Junior-Columbus-tur J
27. apr. Sct. Georgsløb B + U + J
9.-11. maj Tur til Söderåsen B + U + J
Uge 31 Sommerlejr G
20.-21. sep. Sct. Georgsløb Sp + R + L
6.-7. dec. RæveHaleFejde '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

Spejderlederaften.

Til ledere og rovere:

Husk spejderlederaften mandag d. 3. marts i
Dragehytten. Se tilmelding i februar nummer af

Megalipnyt.

Senest tilmelding til Lis på 48240271 senest d. 24/2 -
så skynd dig !!!
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Program for marts
Så nåede vi til marts måned. I denne pragtfulde
"næsten" forårsmåned skal vi prøve at lære at gå
lidt efter kort samt afslutte vores internationale
spor med et løb.

Onsdag d. 5. Sporløb.
Onsdag d. 12. Fuldmånemøde.
Ulvetur d. 14.-15. marts på Frydenborg.
Nærmere information følger pr. brev.

Onsdag d. 19. Hvad betyder tingene på et
kort (-møde) !

Onsdag d. 26. En tur i skoven efter kort.
HUSK lommelygte...........

Husk fortsat at alle vores møder primært vil
foregå udendørs, så derfor skal I stadig have
praktisk tøj på.

Tillykke med fødselsdagen til:

Simone der bliver 10 år d. 9.
Christina Lüthje der bliver 10 år d. 23.
Oliver der bliver 9 år d. 27.
Thomas der bliver 9 år d. 29.
Carsten der bliver ... år d. 21.
Annette der bliver ... år d. 6.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao og Akela.
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Efter en hyggelig tur i sko-
ven med nogle små indlag-
te opgaver stod menuen på
hjemmelavet lasagne.

Da madlavningen og op-
vasken var vel overstået

stod resten af aftenens
program på hygge og lejr-

bål foran pejsen.

Tak for en hyggelig dag. Vi
håber, at de nyoprykkede
kommer til at nyde deres
tid i juniortroppen.
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JUNIORTROPPEN

Marts 2003
Denne måned byder på mange spændende aktiviteter, bl.a.
møde med brandslukning og et spændende O-løb i skoven.
Vi skal også på junior-tur på Frydenborg d. 29.-30. marts.
Nærmere information følger efter tilmelding.

Program
Tirsdag d. 4. Brandmandsmøde sammen med troppen.
Tirsdag d. 11. Orienteringsmøde. Vi skal lære at håndtere

kort og kompas.
Tirsdag d. 18. Orienteringsløb i skoven. Husk lygte, varmt

tøj og godt fodtøj.
Tirsdag d. 25. Førstehjælp og optakt til Columbus-tur.
Lør/Søn 29./30. Columbus-tur på Frydenborg.

Start på Frydenborg: 10:00
Slut på Frydenborg: 13:00 (før frokost)
Brug tilmelding bagerst på side 16.
Nærmere information følger efter tilmelding.

Med junior hilsen
Thomas R. (2624 5696), Kristian R. (????????),
John (4828 6665) og Thomas O. (2144 6179)
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Den 1.-2. februar skulle trop-
pen afsted på den årlige
barskmandstur. I år gik turen
over de nordsjællanske step-
per til Tisvilde. På Hillerød
station og undervejs i toget,
blev der løst opgaver og ko-
der.

Vel ankommet til Godhavn
station startede vi på turen
gennem Tisvilde Hegn, der
skulle bringe os til Asserbo
Slotsruin. Undervejs var der
opgaver som måling af højde

på træ og korttegning af tidli-
gere gået rute.

Ved Asserbo Slotsruin skulle
de måle dybden på voldgra-
ven - præcis på midten. Hvor-
dan gør man det, når isen er
10cm tyk ? Det havde lederne
heller ikke troet, den var, så
det blev hurtigt lavet om til at
måle bredden af voldgraven !

Senere skulle der afstandsbe-
dømmes, inden de nåede
frem til vandet. Sandsække
skulle fyldes hurtigst muligt,
og patruljen skulle derefter
lave den højeste top af det
indsamlede sand.

Derefter gik det afsted over
"Djævlebakkerne" - en lang
række bakker langs med kys-
ten på vej mod Tisvildeleje.
Det var vistnok en hård tur
med rygsæk på. Lørdagens
sidste post var også en af de
større. Med kommando-kravl
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skulle de passere et ud-
spændt tov i 3m højde. Der
var naturligvis seler og sik-
kerhedsreb ovenover.

En særlig ting ved barsk-
mandsturen er også, at der
skal være tid til hygge og
morskab.

Om aftenen var der efter ma-
den (som lederne lavede) for-
skellige spil, og senere endnu
var der lege udendørs (istedet
for natløb).

Næste morgen blev der ser-
veret fin morgenmad med
pølser, bacon, røræg og pan-
dekager.

Efter morgenmaden gik turen
til Helsinge med toget, hvor-
efter spejderne skulle på et
byløb. Her skulle de bl.a. finde
hemmelige koder i tebirkes
købt hos bageren og få beske-
der på en tankstation.

Tilsidst drog vi mod Hillerød
og sluttede der.

Michael
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I troppen stod optagelses
programmet på bl.a. byg-
ning af et spisebord og
madlavning over bål. Her
ses en kartoffel-/gulerods-
skrælle stafet som gjorde
dette ellers lidt trivelle ar-
bejde mere underhol-
dende.

Selve optagelses- ceremo-
nien fandt sted ved lejrbå-

let som her åbnes som
optakt til optagelsen af de
3 nyoprykkede spejdere.

Flot ser det ud !

Her optages en af de nye i
Ørnene. Patruljelederen
læser spejderloven for den
nye som derefter skal hilse
på alle de øvrige spejdere
og ledere.

Efter lejrbålet var det så
slut.



13

PROGRAM
Selv om det nok stadig er koldt i denne måned så vil der dog også være
visse "hotte" emner - f.eks. tropmødet som forhåbentlig bliver
"brand"-godt.
Tirsdag d. 4. Tropmøde 19:00-20:30. (BEMÆRK TIDEN !!!)

Vi har slået dette møde sammen med juniortroppen
og skal øve "Brandslukning".

Tirsdag d. 4. Stabspatruljemøde 20:30-21:30 efter TM.
Tirsdag d. 11. Patruljemøde.
Tirsdag d. 18. Patruljemøde.
Tirsdag d. 25. Patruljemøde.

Med spejder hilsen
Tropstaben
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Referat af klanting d. 2. feb. 2003

KLANTING

Genvalg af KL (Karin), KA'er (Susanne og Birgitte) samt
kasserer (Susanne).
Kassebeholdning ca. 2600,- intet regnskab, da Susanne
først har modtaget "kassen" fra Thomas i sidste uge.
Tilbud til klanen - læs mere om arrangementerne på
klanens hjemmeside.

3/3 Spejderlederaften -
Tilmelding til Lis 48240271

7-9/3 Tvejetræf
21-23/3 Scout challenge (H.O.)
14-20/4 ULK (17-20 årige) Kursus
Påsken IMWe (Tyskland)
28-29/6 Hærvejsmarch
2-4/5 Vårhike
31/7-11/8 Roverway (16-22 år)
5-10/8 Nordjamb (Island)

Karin sender en text-mail for at se, hvor lang tid der går,
inden vi tjekker vores mails.
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Program for det næste halve år

Torsdag d. 13/3 Turbo-matador - medbring andre spil og
lege; måske kan vi selv opfinde nogle
spil ?

Torsdag d. 24/4 Kristian, Mie og Peter vil arrangere ????
2.-4. maj Vårhike - træningstur til hærvejsmarch.

Tilmelding til Karin senest 1/4. Karin
sender mail ud 10 dage før.

Lørdag d. 14/6 Hike til København.
Søndag d. 15/6 Valdemarsdag.
28.-29. juni Hærvejsmarch - klanens sommerlejr.

Tilmelding til Karin senest d. 28/5.
Karin sender mail ud 10 dage før.

Torsdag d. 28/8 Vi fejrer Prins Nikolais fødselsdag -
klanting og grill - Birgitte køber ind -
Jacob laver bål - vi tager selv kød med.

Med løftet tveje !
Karin, Susanne og Birgitte
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tilmeldingskupon:

Junior-Columbus-tur
29.-30. marts

Navn: ___________________________

Afleveres senest tirsdag d. 25. marts til din leder
sammen med Kr. 40,-.

�——-———————————————————————-


