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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
Kirsten Nielsen
48264442
KIN@megalip.dk

Bæverassistent
Katrin Ehlers
48285005
KAE@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



Redaktionen på Megalipnyt:
Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 170
Sikke et blad. Man skulle næsten tro det havde været
sommerlejr. 16 sider plus tillæg er ikke noget vi plejer,
men med brug af overdreven koncentration og utrolig
stor vilje lykkedes det dog at blive næsten færdig inden
midnat. Der er kun et par timer endnu (tillægget
mangler).
Menuen: Pitabrød fra Ullerød Pizzaria. Vi burde
egentlig have reklamepenge hver gang vi skriver
dette her - eller endnu bedre: få maden gratis! Vi
er egentlig begyndt at glæde os til et "lille" blad -
så vi kan nå at få noget andet at spise. Vi kan jo
snart menukortet udenad ;-)
God påske til alle jer fra alle os (to) !

Redaktionen
PS: Annette har lige lavet sit 8. blad og ifølge
redaktionens urgamle regler er man hermed fast
medlem med 10 års opsigelsesfrist.......he-he!
Det vidste du vel ikke Annette? Ikke mere prøvetid!

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:

Kasserer
Grethe Marcher
48265270
GRM@megalip.dk

Formand
Jesper V Nielsen
48255547
JEN@megalip.dk

Grupperåd:



GRUPPEN Lars Jensenius Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
laj@megalip.dk 48 26 11 27

GRUPPERÅD Jesper Vesterager Nielsen Ullerødvej 14, 3400 Hillerød
FORMAND jen@megalip.dk 48 25 55 47
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 Aldershvilevej 99, 1.mf.

kab@megalip.dk 2880 Bagsværd
22 72 02 15

HYTTE Jette Kjær Jensen Præstevænget 19, 3400 Hillerød
RESERVATION 48 26 70 93
HYTTE Hytteudvalget
VEDLIGEHOLD. vedligeholdelse@megalip.dk

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
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
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Som mange af jer sikkert al-
lerede ved, har Per Præst fra
Ullerød Kirke i gennem mange
år været “vores” præst, ja fak-
tisk lige siden han tiltrådte som
præst her i Hillerød.

Per har gennem de senere år
været plaget af sygdom og
kombineret med udsigten til at
skulle få et sogn der er dobbelt
så stort som idag og med dob-
belt så mange sognebørn, har
Per besluttet at stoppe som
præst.

Per afholder sin sidste gudstje-
neste i Ullerød Kirke søndag
den 6. juni 2004.

Jeg vil gerne bede alle enhe-
derne og lederene om at delta-
ge i denne gudstjeneste
sammen med børnene fra en-
hederne og vores faner. Så sæt
derfor allerede nu kryds i ka-
lenderen og mød talstærkt op.

Igennem mange år har vi deltaget i
spejdergudstjenesten i november
måned. Her blev der ofte af ulvene
opført en nu "klassisk" udgave af
den barmhjertige samaritan.
�
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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

18. apr Arb.dag på Frydenborg ALLE
23.-25. apr Söderås vandretur Sp
25. apr Sct.Georgsløb B+U+J
29. apr Grupperådsmøde L+GL+FR
3. maj Distriktrådsmøde GL+GA
13. maj Ledermøde L+GL
15.-16. maj Landsmøde 2 repr. fra gruppen
22.-23.maj LPK 2.del (måske) Sp
26. maj Bålaften Frydenborg ALLE (også forældre)
27. maj Distriktsledermøde L
6. juni Per Præst i Ullerød Kirke ALLE
6. jun (formid.) Bæver & ulve ideer kursus (B+U ledere)
6. jun (efterm.) Hemmelig skrift kursus L
12. jun Dragebådssejlads Alle
Uge 26 Junglelejr - Houens Odde U

Ons 23/6 � lør 26/6
Uge 26 Sommerlejr (3 overnat.) B
Uge 31 Sommerlejr 24/7�31/7 J + Sp
Uge 35 Kræmmermarked ALLE
1. sep Distriktrådsmøde i GL+GA

Ramløse/Annisse
10.-12. sep Tur til Gillastugan,Sverige B+U
10.-12. sep Landstræf L
2.-3. okt Distriktsturnering J+S
3. okt Distriktsturnering B+U
18.-19.sep Sct.Georgsløb Sp+R+L
16. nov. Distriktrådsmøde i GL+GA

Ramløse/Annisse
30. nov. Optakt RHF Sp+R+L+FR?
4.-5. dec RHF Sp+R+L+FR?
2005
16. jan Distriktsledermøde L
16.-24. jul Korpslejr på Falster G

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

Mange tak for den fine Holme-
gårdsvase med det nye logo på
og den meget smukke buket

blomser, som i øvrigt holdt i næ-
sten 14 dage. Også tak for rødvin

og de pæne ord.

Med stor spejderhilsen

Mona Schondel

Grupperådsmøde

29. april kl. 19:00
i Gribbereden for

L+GL+FR

Ledermøde

13. maj kl. 19:00
i Gribbereden for

L+GL
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Kære forældre og ledere,
Søndag den 18. april 2004 kl.10-15 indbyder Grupperå-
det til arbejdsdag på Frydenborg. Nedenfor kan du se
nogle af de opgaver der skal laves i, på eller ved vores
hytter.
Så har du tid og lyst til at komme og hjælpe med at gøre
hytterne i god stand, er du meget velkommen. Grup-
perådet vil sørge for frokost og lidt at drikke i dagens løb.
Du må gerne medbringe værktøj, som du mener
kan/skal bruges i forbindelse med de forskellige arbejds-
opgaver herunder.
Ting som der skal laves: Opsætning af røgalarmer og
brandtæpper, sætte kroge op, oprydning i skure, be-
plantning omkring hytter, oprydning i pæle til kræm-
mermarked, skraldespandsstativ, reparere skuffer i
Gribbereden, opsætte lys i køkkenet i Megaliphytten,
lave hylder til telte i Gribbereden, kontrollere inddæk-
ninger, lave bæver patruljekasse, lave aflåst rum i
skuret til bævere og ulve, larmende elektrisk urstyring
skiftes og så er der garanteret også nogle flere småting
som kunne trænge til at blive kigget på.
Af hensyn til indkøb, bedes du venligst tilmelde dig til
gruppeleder Lars Jensenius, enten på tlf 4826 1127 eller
på e-mail laj@megalip.dk

Vi glæder os til at se dig!
Grupperådet
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TIL ALLE KREATIVE SPEJDERE
OG DERES FORÆLDRE.

I forbindelse med spejdergudstjenesten i november må-
ned plejer vi at afholde en lille julebazar, hvorfra der
sælges en række meget fine juleting og -pynt. Alle disse
fine ting er naturligvis håndlavet af mange dygtige for-
ældre i løbet af året.

Mandag den 19. april kl. 19:30 mødes vi første gang i år
til et "summemøde" angående julebazaren. Skal vi blive
ved, og hvis vi skal: hvordan skal vi så organisere det?
Hvad skal vi lave osv.?
Ring og sig om du kommer. Måske er der hjemmebagt
kage...

Det er på Skovduevej 7 i Hillerød, at vi mødes.
Mvh. Birgitte Brender

Telf.: 4825 4875



Onsdag d. 25. feb. var det
fastelavn. De fleste var
klædt ud og vi havde selv
lavet vores piñata-tønder.
Den ene forestillede en sort
hund og den anden en bæ-
ver. Begge lavet af pap-
maché.
De var rimelig holdbare og
kunne klare flere slag af
alle børnene. Tilsidst fløj
det ud med slik og bagefter
hyggede vi os inde i var-
men.

6
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BÆVERE
Hej bævere

Onsdag d. 7. Påskeferie - intet møde.
Onsdag d. 14. Løb efter spor.
Onsdag d. 21. Forhindringsløb i Ulvekløften.
Lørdag d. 25. Sct. Georgsløb. Se side 9.

Tilmeldingskupon findes på side 16 og
sidste tilmelding er onsdag d. 14.
Deltagelse er gratis.

Onsdag d. 28. Bævermad.
HUSK !!!!! tilmelding til sommerlejren, som
I har fået udleveret tidligere.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Kirsten (4826 4442)
Katrin (4828 5005)
Jacob (2814 1258)
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Program for APRIL
Nu er foråret atter på vej og derfor skal vi være en
del udenfor. I denne måned skal vi prøve at blive
nogle flere ulveunger. Derfor får I alle en invitation
med hjem som I skal give til en af jeres venner.
Onsdag d. 7. Påskeferie - intet møde.
Onsdag d. 14. Hænge fuglekasser op.
Onsdag d. 21. Bålmad.

Bemærk: Kl. 18:00-20:30
Søndag d. 25. Sct. Georgsløb - se side 9 og til-

melding side 16. Tilmeld senest
onsdag d. 14. april.

Onsdag d. 28. "Tag en ven med".

Tilmelding til årets sommerlejr

Datoen er nu endelig fastsat. Vi starter onsdag d.
23. juni og slutter lørdag d. 26. juni. Som I sikkert
ved går turen til Houens Odde spejdercenter som
ligger ved Kolding.
Tilmeldingen som I finder på side 16 er bindende
og sidste tilmeldingsfrist er den 28. april og prisen
bliver Kr. 600,- som betales sammen med tilmel-

dingen. Yderligere information om sommerlejren
pakkeliste, transport etc. følger senere.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Messua og Akela.
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JUNIORTROPPEN

April 2004
Hej Juniorer.
Så er vi skiftet over til sommertid, hvilket betyder, at alle mø-
der fra nu af er fra 19:00 til 21:00.

Vi skal (som sædvanlig) være udendørs til de fleste møder, så
husk stadig påklædning efter vejret.
Vi ser meget gerne at rigtig mange af jer har mulighed for at
deltage i sommerlejren, som i år går til Bornholm. I kan læse
meget mere i tillægget om lejren, som er årets højdepunkt.
Hvis I har nogen spørgsmål, så er I naturligvis meget velkom-
ne til at kontakte os.

Program
Tirsdag d. 6. Påskeferie - intet møde.

Tirsdag d. 13. Førstehjælp. Vi skal afprøve teorien i praksis !!!

Tirsdag d. 20. Storpionering. Vi skal bygge et STORT bygnings-
værk.

Søndag d. 25. Sct. Georgsløb - se side 9 og side 16.
Tilmelding senest tirsdag d. 13. april.

Tirsdag d. 27. Løb i skoven.

Med spejderhilsen

Thomas R.(2624 5696), Kristian (6011 6333), John (4828 6665),
Thomas O. (2144 6179) og Johanne (3022 0237)
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Atter blev det nu forår, lige så godt som sidste år, det er længe
siden, men nu kommer tiden, ingen møder i et skur, nu skal vi
på VANDRETUR ! (Forfatteren ukendt - heldigvis!)

Bortset fra det, så skal vi på vandretur. Årets forårstur går til
Söderåsen i Sverige (eller en anden ås i området). De nærmere
detaljer følger senere. De er ikke fastlagt endeligt. Afgang og
slut bliver dog nogenlunde som beskrevet herunder.

Tirsdag d. 6. Aflyst pga. påsken, medmindre der afholdes
patruljeprogram.

Tirsdag d. 13. Tropmøde 19:00-21:00.
Hinderbahnen à la tvekampfen aller nicht wahr?
Stabspatruljemøde 21:00-21:15

Søndag d. 18. Arbejdsdag på Frydenborg 10-15. Se side 4
Tirsdag d. 20. Patruljemøde:

Ørne: Løb på ulveruten.
Tema hemmeligt.

Svaler/Glenter: Patruljemøde

Fre/Søn 23./25. Forårstur. En vandretur i det sydsvenske med
2 overnatninger. Formentlig i bivuak eller
shelter. Fantastisk natur. Skal opleves !!!
Start: Frydenborg fredag kl. 17:30
Slut: Frydenborg søndag kl. 15-16 stykker.
Intet 100% fast endnu. Nærmere følger!

Tirsdag d. 27 Patruljemøde:
Ørne: Vi øver os i at lave stramme knob. Vi
laver 3-bukke og A-bukke indtil optimal
opstramning er opnået.
Svaler/Glenter: Patruljemøde

Med spejderhilsen
Tropstaben
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Det er februar ......

det er bidende

hundekoldt ......

Nu ta'r de sejeste på

BARSKMANDSTUR

Dette er en tur der ikke er for
små søskende, forældre, pedel-
ler og togkonduktører. Ej heller
for blå og gule spejdere. Det er
kun de sejeste der gennem års
flid endelig er kommet i troppen.
Det hele startede en mørk og
regnfuld lørdag formiddag på Al-
lerød Station.
Dvs. det var nu ikke så mørkt for
solen skinnede - og så regnede
det vist heller ikke, men det lyder

godt når man siger det på den
måde.
Vi startede nu med et byløb i
downtown Allerød. Der var ikke
det der skulle findes ud af og
man skulle både på posthuset og
hente noget ligesom i utal af an-
dre butikker efter oplysninger.
Efter byløbet begav vi os ud i
vores rette element. Naturen.
Nogen siger, at det er noget op-
reklameret stads, men den dag
var det nu meget fint. Vi startede
med at lave frokost. Der var en
time til fri frokost. Trangiaer kom
frem. Menuerne var meget vari-
eret. Nogen havde madpakker,
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andre pastaretter, forloren skild-
padde og endelig burgere. Fan-
tastisk hvad der kan lade sig
gøre. Eftermiddagens opgaver
var i skoven og bestod af nive-
lering af skovtop, højdemåling af
træer, raftebowling (kongespil),
pandekagestegning og morse.

Da dagen gik på hæld nåede de
frem til Hotel Olsen. En hytte i Al-
lerød. De oversøde ledere havde
i mellemtiden lave Chili con car-
ne (med det hele) til alle mand
(samt piger, damer og drenge).
Det er en af de barske ting. Re-
sten af aftenen gik med ren rå-
hhygge. En nyinvestering i et
UNO-spil blev heftigt brugt. Le-
derne (og enkelte børn) hyggede
sig iøvrigt med lidt husflid - frem-
stilling af besnøringsreb med
spansk takling og øjesplejsning.
Det er simpelthen den bedste
måde at hygge sig på.

Natten kom, og endelig
var det blevet mørkt og
regnfuldt som vi egent-
lig lovede i starten,
men der sov de alle.

Søndag morgen på en barsk-
mandstur er altid noget særligt -
for spejderne altså. Morgenma-
den er det helt store udstyrs-
stykke. Lederne havde været
meget tidligt oppe og der var
friskbagte boller, pandekager,
frisk frugt, pølser, røreæg, bacon
- simpelthen alt hvad der kan
høre til sådan et morgenmord.
Mums! Formiddagen gik derefter
med storpionering. Tower Bridge
med 3 brotårne blev bygget i en
trekant og alle 3 broelementer
gik fint både op og i.
Alt ialt en barsk oplevelse..... ;-)

Michael
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Kære gruppeleder. Troppens ledere ønsker sig nyt ud-
styr til lejrlivet. Kan det komme med på budgettet ?



15

Skovklanens program

Tors 01.04: HP Vestas
Tors 15.04: HP-CH3
Tors 29.04: HP Cool
1-2.maj IHP Vårhike

Med løftet tveje !
HP-teamet.
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Tilmeldingskuponer:

Sommerlejr Ulveflok
23. juni - 26. juni

Navn: ___________________________________

Underskrift: _______________________________
Prisen er Kr. 600,- som skal afleveres sammen
med denne tilmelding senest onsdag d. 28. april.

�——-———————————————————————-

Sct. Georgsløb
Bæver / ulve / junior
søndag d. 25. april

Navn: ___________________________________
Afleveres senest tirsdag d. 13. april eller onsdag d.
14. april.

�——-———————————————————————-





Klip dette tillæg over på midten. Udfyld tilmeldingskuponen
og afleverer den. Behold den modstående side til information
om sommerlejren.

�



�



Spejderhytten Aadalen

Bornholms-

trafikken


