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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
Simon
Bjerregaard
38107025
SIB@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
51387421
THR@megalip.dk

Juniortropassist
Kristian Raun
60116333
KRR@megalip.dk

fortsættes bagerst i bladet.....
@megalip.dk = @spejderhilleroed.dk

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

Floklederne:

Juniortropassist
Thomas Olsen
21446179
THO@megalip.dk

Juniortropleder
Gruppeassistent
Thomas
Rasmusen
51387421
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
Megalipnyt red.
Charlotte
"Sjarly" Hinsch
Larsen
29922861
CHL@megalip.dk

Kasserer
Grethe Marcher
48265270
GRM@megalip.dk

Formand
Jesper V Nielsen
48255547
JEN@megalip.dk

Grupperåd:

Flokassistent
Iben Carstensen
28853805
IBC@megalip.dk
“Baghera”

Flokassistent
Lars Madsen
40274584
LAM@megalip.dk

Juniortropassist.
Hans Henrik
Hansen "HH"
21494243
HAH@megalip.dk



Redaktionen på Megalipnyt:

Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 160

Hej allesammen og rigtig godt nytår. Så er redaktionen
vendt tilbage fra Sabu Kvaba. Det var en herlig juleferie
med masser af nisseøl.
Det er altid godt at starte året med en pizza, så det gjorde
vi. En med bacon og chili og en med gorgonzola og parma.
Ja vi kan lige så godt indrømme det, for vi blev åbenbart
udspioneret af en fra gruppeledelsen, mens vi stod på
pizzariaet.
Ellers er det gået fint. Klokken er FØR midnat (endnu), men
vi venter på nogle billeder til sidste side.
Redaktionen
Næste deadline: 10. januar.....
Husk det nu!

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
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

@megalip.dk = @spejderhilleroed.dk

Klanassistent
Susanne
W.Bruun
2624 4915
SUB@megalip.dk

Michael
MIB@megalip.dk

Klanassistent
Birgitte Rose
48253987
BIR@megalip.dk

Spejdertroppen:

Skovklanen:

Tropassistent
Jakob
Vesterager
Nielsen
28124146
JAN@megalip.dk

Charlotte
CHL@megalip.dk



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 Vermlandsgade 80, 3.sal,

pej@megalip.dk 2300 København S
mobil 28 19 90 49

JUNIOR Thomas Rasmussen Frederikssundsvej 47, 5.tv.,
thr@megalip.dk 2400 København NV,

38 86 22 42 / mobil 51 38 74 21
TROP Mads Schondel-Andersen Søborg Hovedgade 46, 4.tv.

mas@megalip.dk 2860 Søborg,
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 (red.ass.) Charlotte Hinsch Larsen Valbyvej 18B,
chl@megalip.dk 3230 Græsted

29 92 28 61
KASSERER Grethe Marcher Åhøjen 2, 3400 Hillerød

grm@megalip.dk 48 26 52 70
FRYDENBORG Boksen på skuret 48 24 24 43

KROPSET 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

Har man lyst at prøve en uniform inden man køber, kan man også besøge:

Bispebjerg Søren P.Sko Søborg Hovedgade 62A
Spejdershop Tlf.: 39 67 11 20 2860 Søborg

HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk (Alias: www.megalip.dk)
EMAIL: Se email til alle på www.spejderhilleroed.dk/email

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk
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Lørdag den 21. januar 2006 inviteres alle Megalipper og
især deres forældre til vores 1. halvårlige forældre-
dag. Vi mødes i Dragehytten kl. 14 og forventer at slutte
omkring kl. 15.30.
Troppen har dog et program der fort-
sætter bagefter. De vil først være
færdige kl. 21:00 efter deres opryk-
ningsceremoni. Dette gælder (natur-
ligvis og især) også for de juniorspej-
dere der rykker op til troppen.
Denne dag vil de enkelte enhedsledere fortælle om de
aktiviteter, som de laver med børnene ligesom forældre-
ne har mulighed for tale med lederne.
Gruppeledelsen vil gennemgå det foreløbige regnskab,
så forældrene kan få et indtryk af, hvordan gruppens
økonomi ser ud og vi skal også have valg til Grupperå-
det.

Grupperådet er gruppens ”be-
styrelse” og mødet 3-4 gange om-
året. Hvis du skulle have lyst til at
deltage i dette arbejde, så kontakt
enten grupperådsformand Jesper
Nielsen på e-mail jen@megalip.dk
eller tlf. 4825 5547 eller gruppele-
der Lars Jensenius på e-mail
laj@megalip.dk eller tlf. 4826
1127 for flere oplysninger.

Det endelig program for dagen vil blive uddelt lørdag den
21. januar 2006
Vi glæder os til at se Jer allesammen.

Gruppeledelsen
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Opslagstavlen

DM i Spejder 2006

DM i Spejder er en konkurrence, hvor alle grønne spejdere
(12-18 år) fra hele landet konkurrerer om at blive kåret til

den bedste patrulje.

Konkurrencen er delt i 2 afdelinger - indledende og finale.

Vores indledende runde bliver sammen med distrikterne i
Nord/Øst: Hjorte, Bastrup, Ærmelunden, Hafnia, Bornholm og

Ole Rømer.

Tid: 21. - 23. april 2006.

Sted: Ukendt indtil videre..

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

3.-4.feb Barskmandstur SP
2.mar Spejderlederaften L + R
24.-26.mar Forårstur Sp
21.-23.apr DM i Spejder 1.del Sp
23.apr Sct.Georgsløb (de smås) B+U+J
28.-30.apr Wagadugo (måske) SP
7.maj Distriktsturnering B+U+J
18.maj Bålaften - De Gule i Nødebo ALLE
29.jul-5.aug Gruppesommerlejr uge 31 ALLE
23.-24.sep Sct.Georgsløb (de stores) Sp + L + R
BEMÆRK: Nyheder eller rettelser vil stå med fed-skrift første gang de
medtages i kalenderen.
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Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Herrens år med vor Guds velbehag

nu bringer os glæde hver Herrens dag!

Velkommen, nytår, og velkommen her!

Med 4. vers fra Grundtvigs salme vil gruppeledelsen øn-
ske alle vores medlemmer og deres familer et rigtigt
godt og lykkebringende nytår.
Vi tror, at vi godt kan love et spændende og udfordrende
spejderår med mange nye oplevelser. Vi håber, at vi kan
være med til at styrke kammeratskabet og sammenhol-
det i gruppen og derigennem bidrage til en fornyet lyst til
spejderarbejdet.

Godt nytår
Gruppeledelsen
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BÆVERE
Hej bævere

Hej.
Vi håber, at I har haft en rigtig god jul allesammen og er
kommet godt ind i 2006.
I denne måned skal I huske varmt tøj og lygte til alle
møderne.
Onsdag d. 4. Januar-møde

Onsdag d. 11. Vinter-møde

Onsdag d. 18. Mørke-møde

Lørdag d. 21. Forældredag - se side 1
Onsdag d. 25. Sne-møde

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Simon (4826 8393)
Jacob (2814 1258)

Normal mødetid: Onsdage 17:15-18:45 i Megaliphytten.
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Den 14. december var vi
alle atter samlet til årets ju-
legruppemøde. En fælles
afslutning og rigtig hygge-
lig. Alle børnene blev ind-
delt i 10 hold og gik rundt
for at løse forskellige kon-
kurrencer (i rigtig spejder-
løbs stil), hvor de
kæmpede mod hinanden
på skift.

Efter at have danset om ju-
letræet udenfor og sunget
et par julesange, samledes
vi alle i Dragehytten til
æbleskiver og cacao. Her
var det også tid til at over-
række en række gaver til
de spejdere der havde solgt
flest rundskuehæfter i au-
gust måned samt til dem
der havde solgt 100 eller
derover. Jacob HJ, Thomas
K., Sofie, Christian W., og

Maria var dem der skulle
have gaver.
Efter denne hyggelige af-
slutning gik børnene hjem
og lederne samt
grupperådet samledes til
endnu en lille afslutning
over "et stykke mad", hvil-
ket også er en rigtig hygge-
lig tradition.
Tak til alle, spejdere og le-
dere, for et godt 2005.



6

Normal mødetid: Onsdage 19:00-20:30 i Megaliphytten.

Hej Ulve.

Så skriver vi 2006, og vi håber, at I og jeres familier har
haft en god jul og er kommet vel ind i det nye år. Denne
måned kommer til at handle om det at være sund spejder.
Vi skal lave en masse aktive og spændende ting samt
kokkerere sundt og dejlig mad på trangia (slags køkken).
Husk der er forældredag lørdag den 21. januar. Se mere
herom på side 1.

Onsdag d. 4. Stadig juleferie
Onsdag d. 11. Sund spejder
Onsdag d. 18. Endnu mere sund spejder

Lørdag d. 21. Forældredag - se side 1
Onsdag d. 25. Hvad kan man lave på et Trangia?

Vi mødes kl. 18:00. Slut 20:30

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Baghera, Messua og Akela.
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Normal mødetid: Tirsdage 19:00-20:30 i Megaliphytten.

Hej juniorer.

Godt nytår til jer alle og jeres familier. Så tager vi hul på et
nyt og spændende år. Og husk - selvom det endnu er mørkt
og koldt udenfor, så går vi lysere tider i møder! I denne må-
ned skal vi bl.a. sige farvel til 3 juniorer (Elisabeth, Julie og
Jeppe), og vi får desværre ikke nogle ulve op i denne omgang.
Husk stadig varmt tøj til alle møderne.

Program
Tirsdag d. 10. 1. møde i det nye år.
Tirsdag d. 17. 2. møde i det nye år.
Lørdag d. 21. Forældredag - se side 1

(De 3 der rykker op - se også troppens
program!)

Tirsdag d. 24. 3. møde i det nye år.
Tirsdag d. 31. 4. møde i det nye år.

Med juniorhilsen

Sjarly, Kristian, Thomas O., HH og Thomas R.
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Der har netop været en
frygtelig krize i rummet.
De frygtelige Canogger
havde erobet planeten Xe-
nan og taget kommand-
øren Kaptajn Zoeleszquatt
til fange.
Det var Canoggernez Kong
Wolxom der stod bag
denne zkrækkelige hæn-
delze.
Vi Zigoer, zom jo er gode
venner med mennezkene,
måtte hjælpe dem under-
vejz.

Herover zer I en af mine med-Zigoer
zammen med nogen af de meget
dygtige, men ogzå meget grimme
mennezker.

Det var en hel flok nyud-
klækkede flådeofficerer fra
jorden der var blevet zendt
afzted for at løze denne

ztore opgave, men inden
de kunne zendez afzted var
det vigtigt, at de førzt be-
ztod en indledende prøve.
For at klare denne ztore op-
gave måtte de nye flådeof-
ficerer undervejz zkaffe en
mazze ting, bl.a. energi-
frugter.

Herover zer I Kong Wolxom sammen
med den tilfangetagne Kaptajn Zoe-
lezquatt under den afzluttende køb-
zlåen om frigivelzen.

Da de endelig nåede frem
til Xenan var kommand-
øren Kaptajn Zoelesquatt
dezværre blevet taget til
fange af Kong Wolxom. Ca-
noggernez konge.
Som I kan ze zer Canog-
gerne lige zå zkrækkelige
ud zom mennezker. Den
enezte forzkel er, at de har
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en zølvfarvet prik i nakken.
Derfor zkal man helt tæt på
for at ze forzkel. Det lærte
de ogzå allezammen, da
det vizte zig at Canoggerne
fik fuppet alle pengene fra
flådeofficererne uden at
blive afzløret.

Herover hyldez det bedzte hold af
flådeofficerne. De blev vizt kaldt
Zvaler.

Efter at have fulgt zporene
af Canoggernez flugt lykke-

dez det tilzidzt at finde
Kong Wolzom og det lykke-
dez ogzå at købe Kaptajn
Zoelezquatt fri.
I det hele taget en meget
vellykket mizzion af de me-
get nye flådeofficerer.

Her zer i mig ved ziden af endnu et af
de frygtelige mennezker. (Det er
mennezket til højre.)

Zigo
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Hej Allesammen!
Vi håber, at I har haft en rigtig god jul og er kommet godt (og
sikkert) ind i det nye år. Rigtig godt nytår!
Så tager vi hul på endnu et år. Vi kan godt love jer, at der vil
være masser af spændende ture og oplevelser til jer alle. Flere
ting er allerede i støbeskeen. Allerede d. 4.-5. februar vil vi be-
give os afsted på barskmandstur. En vinter-vandre-tur, hvor vi
alle (både spejderne og lederne) tager en weekend i skoven med
rygsæk. Det er en tema(light)-tur og måske kan I gætte det når
I læser om tropmødet herunder. Det er en rigtig hyggelig tur. De
fleste "gamle" kan måske huske sidste års tur, hvis vi siger
"hjemmeværn" og "køre bag på en lastbil".
Midt i januar vil der også være oprykning. Her får vi nogle nye
spejdere der rykker op fra juniortroppen og der vil også ske no-
get med patruljerne for at få "det store regnestykke" til at gå
op.
Tirsdag d. 10. Tropmøde

Møde i "Reform-klubben" med Philleas Fogg.
Tirsdag d. 17. Patruljemøde (vi vil meget gerne vide her om

I planlægger at deltage i oprykningen og cere
monien - aht. indkøb af mad).

Lørdag d. 21. Oprykning og forældredag - se side 1.
Troppens program slutter først kl. 21:00 efter
aftensmad og vores oprykningsceremoni.

Tirsdag d. 24. Patruljemøde

Tirsdag d. 31. Patruljemøde (også sidste tilmeldingsdato til
barskmandsturen d. 4.-5. februar til Michael på
mib@megalip.dk eller 4015 8090. Pris Kr.80,-)
Brug tilmeldingen på side 12.

Spejderhilsen
Tropstaben

Normal mødetid: Tirsdage 19:00-21:00 i Gribbereden.
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Klanens program
D. 12. januar kl. 19:30: Klanting i Gribbereden. Lad os komme
godt ind i det nye år og få lagt masser af planer for sommerlejr og
spændende møder.

Med løftet tveje
Susanne, Birgitte og Karin

I forbindelse med nytåret forlyder det, at vi i frem-
tiden skal forsøge at vække interessen for spejder-
arbejdet blandt de aller mindste.
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tilmeldingskupon:

Barskmandstur (trop)

Navn: ______________________
Afleveres senest tirsdag d. 31. januar til din leder eller patrul-
jeleder.

Prisen på Kr. 80,- betales ved starten på turen.

�——-———————————————————————-

De sidste par år har troppen sluttet året af med en jule olympiade og
dette år var ingen undtagelse. Små sjove konkurrencer såsom
brunkage-curling som ses herover. Glenter ses også med den
nyindstiftede jule-vandrepokal som de efter en hård kamp vandt.


