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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

Juniortropas
sist
Megalipnyt
red.
Charlotte
"Sjarly"
Hinsch

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

Denne gang var bladet dobbelt så stort som sidste gang.
Det siger nu nok mere om sidste blad end dette, for det er
gået meget fint og disse linier skrives før midnat.
Det er nok også Charlottes sidste blad i et stykke tid, da
hun forventer at få en lille :-) inden næste blad. Jamen så
kan hun da godt komme alligevel, hvis det er overstået...?
Nej - en meget lille barselsorlov er nok i orden og Annette
har lovet at komme tilbage og vikariere.
Pizza var endnu engang på menuen. Oksefilet og bearnaise
sooovs. Sådan kan det jo gå for selv den
bedste.
Næste deadline: 10. marts.....
Husk det nu!
Og held og lykke Charlotte !!!

Lederne i gruppen (fortsat):

Tropassistent
Mads Schondel-
Andersen
22121078
MAS@megalip.dk

Tropassistent
Nina Pedersen
46752872
NIP@megalip.dk

Tropleder
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 Mette Schondel-Andersen Frederikssundsvej 47, 5.tv.

mes@megalip.dk 2400 København NV,
38 86 22 42 / mobil 28 55 26 65

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

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

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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Traditionen tro var hele gruppen
og alle forældrene indkaldt til
vores første halvårlige forældre-
dag. Alle var sat i stævne i Dra-
gehytten kl. 14.
Efter en kort velkomst og efter-
følgende andagt, gik Gruppele-
der Lars Jensenius over til næste
punkt på programmet, som var
udeling af årsstjerner. I første
halvdel af 2006 har Flokassisten-
terne Mie Christoffersen og
Søren Christoffersen 15 års jubi-
læum ligesom Tropassistent Mi-
chael Bentzen kan fejre sit 35 års
jubilæum. Et stort tillykke til alle
3 og tak for indsatsen i mange
år. Vi håber naturligvis, at I sta-
dig har lyst til at fortsætte det
gode arbejde.

Næste punkt var en kort orien-
tering fra de enklte enheder. Her
præsenterede en leder fra hver
enhed hovedtrækkene i halv-
årets program. Det byder blandt
andet på en tur til Sverige for
Bæverne, Ulvene og Juniortrop-
pen ligesom disse enheder også

skal deltage i Sct. Georgsløb i
april måned.
Foråret for Troppen betyder at
det er tid for den årlige Barsk-
mands-tur i februar og i år skal
de også deltage i kvalifikations-
turneringen til DM i Spejder 2006
i april måned.

Vi gik videre til oprykningen,
hvor der blot var 3 Juniorspej-
dere der skulle sige farvel til de-
res gamle venner og goddag til
nogle nye i Troppen. Vi håber at
Jeres tid i Troppen bliver mindst
ligeså spændende og udfordrene
som tiden i Juniortroppen.
Endelig blev det tid til kaffe, the,
sodavand og kage. Herefter gik
enhederne udendørs for at lave
forskellige aktiviteter. Tak til
Troppen for at tage sig af alle de
fremmødte børn, uanset hvilken
enhed de kom fra!
Forældrene og gruppeledelsen
blev tilbage og Gruppeassistent
Søren Jensenius præsenterede
det foreløbige regnskab samt

fortsættes side 14
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Opslagstavlen
Sommerlejr

På side 16 finder du en forhåndstilmelding til årets
sommerlejr.

Denne gælder for

bævere,
ulve,

juniorspejdere
og spejdere.

Der betales Kr 500,- på konto

3543 3543-086924

ved forhåndstilmeldingen og resten forfalder se-
nere.

Den endelig pris bliver udmeldt snarest og forven-
tes at ligge mellem Kr. 750 og Kr. 900

Tilmeldingskuponen afleveres senest 30.april til
din enhedsleder.

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

2.mar Spejderlederaften L + R
24.-26.mar Forårstur til Sverige 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
19.-21.maj Tur til Sverige B+U+J
19.-21.maj Gillastig, Sct.Georg Ledere+deres familie
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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Igen i år afholder Sct. Georgsgilderne, for alle
spejdergrupper i Hillerød, et løb for de mindste
enheder, altså bævere, ulve og juniorer.

Spejderløbet foregår søndag den 23. april
fra kl. 9.30 –14.00. Løbet vil komme til at
foregå ved Naturskolen i Rude Skov.

Alle børn i disse tre enheder vil på et af de
kommende møder i marts få en indbydelse
med hjem. Her vil der være mere information
omkring løbet - bl.a. en kørselsvejledning -
samt en tilmeldingsblanket, som skal afleveres
til lederne i hver enhed.

Håber mange har lyst til at deltage, da vi gerne
endnu engang, skulle blive bedste gruppe.
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BÆVERE
Hej bævere

Onsdag d. 1. Fastelavn! Nu skal vi knalde piñataerne!
Kom gerne udklædt.

Onsdag d. 8. Opgaveløb.
Onsdag d. 15. Sjov i Ulvekløften.
Onsdag d. 22. Bævertema og mærke.
Onsdag d. 29. Forårstur i skoven.
Sæt kryds i kalenderen 23/4 St. Georgsløb i
Rudeskov. Vi har to trofæer at forsvare.
Og kryds ved 19-21/5, hvor vi tager til
Sverige med ulvene og juniorne. Og selv-
følgelig i uge 31: Sommerlejren.

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

Normal mødetid: Onsdage 17:15-18:45 i Megaliphytten.
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Normal mødetid: Onsdage 19:00-20:30 i Megaliphytten.

Hej Ulve.

Nu er de første forårstegn endelig kommet. Dagene bliver
lysere, fuglene begynder at synge og anemonerne titter
snart frem fra skovbunden. Vi er stadig ude på hvert
møde, så husk tøj derefter.

Onsdag d. 1. Lagkageløbe med konsekvens....
Onsdag d. 8. Fuldmånemøde.

Onsdag d. 15. Løs koden.
Onsdag d. 22. Skattejagt.
Onsdag d. 29. Teambuilding for ulve.

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

Hej juniorer.

Denne måned skal vi prøve at arbejde lidt utraditionelt - vi
skal nemlig lave en lille video omkring det at være juniorspej-
der i Hillerød.... Det betyder, at I selv skal indspille og medvir-
ke i en kort video, så vi kan fortælle andre, hvordan det er at
være spejder.

Der bliver også tid til en tur i skøjtehallen i Hørsholm - be-
mærk at dette er på en torsdag.

Program
Tirsdag d. 7. Opstart af video-projekt.
Tirsdag d. 14. Førstehjælp.
Torsdag d. 23. Skøjtehal - vi mødes kl. 19:00 på Frydenborg

og slutter samme sted kl. 21:00. Medbring
15 kroner til entréen og 20 kr extra hvis du
skal leje skøjter.

Tirsdag d. 28. Video-projekt (bemærk 19:00-21:00).
Bemærk: Herefter er det sommertid og møderne vil fremover
være fra 19:00 - 21:00.

Med juniorhilsen

Kristian, Thomas O., HH og Thomas R.
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Hej Allesammen!
Tirsdag 7. Tropmøde

BP-tema. Vi skal genfinde den gode, gamle
spejderånd. Vær beredt!!

Tirsdag 14. Patruljemøde (se side 11)

Tirsdag 21. Patruljemøde (Se side 11)

Fre/søn 24.-26 Forårstur. Vandretur på Söderåsen

Vi mødes på Frydenborg fredag kl. 17, hvor vi
pakker fælles udrustning. Vi skal sove i bivuak,
så husk en god, varm sovepose. Suppler evt.
med en fleece-pose indeni soveposen. Husk
også madpakke til fredag aften!!. Evt. kan
patruljen blive enige om at lave fælles mad
over trangia. Det skal I selv arrangere.
Vi er tilbage på Frydenborg søndag kl. ca. 15.
Vi giver nærmere besked, når vi nærmer os.
Pris Kr. 250,-
Tilmelding senest 15. marts til Mette.

Tirsdag d. 28. Patruljemøde (se side 11)

Fødselsdage: Simone fylder 13 år d. 9.marts.
Mette fylder 26 år d. 9.marts.
Martin fylder 27 år d. 22.marts.

Læs også siderne 10-13.

Spejderhilsen
Tropstaben

Normal mødetid: Tirsdage 19:00-21:00 i Gribbereden.
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Engang i det forrige årtusinde
var der en ung knægt der blev
tropleder. Det var i 1997 og han
har vel været 21 dengang, ja
faktisk begyndte historien allere-
de i 1993 da han blev tropassi-
stent, eller endnu nærmere i
1984 hvor Mads Schondel-An-
dersen blev spejder hos KFUM
spejderne i Hillerød. Nu skriver vi
2006 og Mads har egentlig været
tropleder de sidste 8-9 år. Med
ansvaret for de store børn fra
12-17 år. Der har været mange
gode oplevelser i den tid og Mads
har altid stået i spidsen for at
give børnene en god spejderud-
dannelse samt en masse spæn-
dende og sjove oplevelser oven i
hatten.
Af arbejdsmæssige årsager har
Mads dog nu valgt at trække sig
tilbage som tropleder med virk-
ning per marts i år. En stilling
venter i det asiatiske med tiltræ-
delse til sommer, men historien
stopper dog ikke der. Mads vil
indtil sin afrejse stadig deltage i
troppens arbejde som tropassi-
stent og vi forventer også at han
nok vender tilbage til troppen ef-
ter nogen år i det udenlandske.

Og hvad gør vi så?
Der er også en anden historie der
starter i det forrige årtusinde. I
en alder af 8 år i 1988 startede
Mette som ulveunge hos KFUM
spejderne i Hillerød. Mettes mor
havde også været spejder i man-
ge år og hendes storebror ligeså.
Ja faktisk har Mettes mor været
grupperådsformand hos KFUM
spejderne i Hillerød i 16 år, da
hun stoppede for ikke så få år si-
den. Mette var både ulveunge,
juniorspejder, tropspejder og til
sidst seniorspejder i 2 år før hun i
en alder af 18 år rykkede op i kla-
nen og samtidig startede som
tropassistent i 1998.
Som spejder har Mette også ud-
forsket verden ved at tage til
Moot i Mexico – en jamboree for
18-25 årige samt ved rolandkur-
sus i Namibia, en af de største
oplevelser Mette har haft hos
spejderne.
Herhjemme har Mette været
med til at arrangere Rolandkur-
sus – et kursus for de ældste
tropspejdere generelt, men ikke
mindst har Mette været med til
at lave og gennemføre et utal af
møder og ture hos os i Megalip-
perne: Natteravnen, Dis-
triktsturnering, Rævehalefejden,
Sommerlejre, Barskmandsture,
PL-PA kurser etc. Alt hvad der
har været igennem de snart 8 år
Mette har fungeret som tropassi-
stent og hvor hun har trukket et
stort læs samtidig med at det har
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7. Tropmøde
14. Almén viden - husk tøj til at være

ude!
21. Knob - husk knobpapir!
28. Løb i skoven - husk tøj til at være

ude samt lygte!
(Der er tur 1.-2./4 - besked senere!)

7. Tropmøde
14. Patruljemøde
21. Patruljemøde
28. Patruljemøde

givet Mette en meget stor er-
faring.
Mette forventer at blive færdig
med sin uddannelse som tandlæ-
ge nu til sommer og derudover
bliver det så Mettes tur til nu at
prøve kræfter med troplederjob-
bet. Ved tropmødet i marts 2006
vil Mette overtage troppen – med
i alt 16 meget aktive spejdere og
6 assistenter til at hjælpe. Mette
hedder i øvrigt pudsigt nok også
Schondel-Andersen til efternavn,
men det er nu ikke så mærkeligt,

for det er nemlig Mads der er
hendes storebror.

Velkommen som tropleder Mette
og held og lykke!

mib
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Allerede tilbage på tropmødet d.
2.februar mødte spejderne Phi-
llias Fogg i Reformklubben i Lon-
don. De overværede det
væddemål som der blev indgået
mellem ham og Mr. Stuart. For-
manden for Reformklubben. Kan
man rejse jorden rundt på 80
dage? Ja - det kan man godt
mente Phillias Fogg og så be-
gyndte rejsen.
Lørdag morgen var spejderne -
således i skikkelse af Phillias
Fogg og hans selskab - nået til
Paris. For at komme videre her-
fra var det nødvendigt at bygge
en varmluftballon. Med stor en-
tusiame gik de i gang, men med
noget mindre held kom den i luf-
ten. Det skal man dog ikke slå sig
ud af og da rejsen nåede sy-
deuropa tog man en båd til Indi-
en. Sejladsen foregik med "blåt
vand" udenomkring som det ses
herunder.

På deres videre færd igennem
Indien mødte de bl.a. prinsesse
Aouda. Prinsessens mand - Ra-
hjaen - var netop død og da en-

kebrænding er en udbredt skik
skulle Aouda brændes.
Fast bundet til en stolpe og med
et godt bål omkring sig stod hun
godt bevogtet, men som en ægte
engelsk gentleman kan Phillias
ikke lade det ske og en plan bli-
ver udtænkt, hvor vagternes op-
mærksomhed afledes mens
prinsessen befries.

Rejsen østover fortsætter og i Hi-
malayas bjerge skal de hjælpe
hans Højhed Bayinnaong af Bur-
ma op af bjergsiderne. Han var
nemlig kommet galt afsted med
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benet. Derfor modtager de også
en klækkelig belønning.
Da selskabet kommer frem til
den kinesiske mur må de forcere
den med en hjemmelavet rebsti-
ge.

Lige efter Kina ligger Japan og de
er så heldige at få foretræde for
den japanske kejser. Kejseren
(eller nærmere kejserinden) er
dog meget ulykkelig. Hendes
spisepind er knækket og efter at
have lavet et sæt nye pinde ny-
des et stort fad med sushi.

Efter en sejltur mere kommer de
nu til San Francisco, hvor de
straks tager toget øst på. Midt i

det vilde vesten bliver de dog
overfaldet er Jesse James og må
finde en farm, hvor de kan over-
natte. Heldigvis er der et høloft
men det er meget koldt. Faktisk
så koldt at efter indtagelse af af-
tensmaden går de fleste i poser-
ne. Der er dog et bål at varme sig
ved som man kan se på forsiden.
Næste dag når de et tog til New
York. En cowboy skal først hjæl-
pes med at fange sit kvæg og i
havnen lykkes det dem at købe
et skib for deres penge.
Tiden nærmer sig kraftigt da de
når Liverpol. Ja faktisk kommer
de for sent til London. De må slu-
kørede tage toget hjem, men bli-
ver opmærksomme på den
ekstra dag man vinder når man
rejser jorden rundt østover og
når alligevel tilbage til reform-
klubben i sidste øjeblik til at vin-
de væddemålet.

Det var en meget kold, men også
en meget smuk tur i solskin som
man kan se af billederne.

Michael
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hvordan gruppen økonomi hæn-
ger sammen. Gruppen havde et
overskud på kr. 24.500 og havde
blot budgetteret med et over-
skud på kr. 9.000. Den samlede
omsætning beløb sig til ca. kr.
320.000.

Herefter lavede Gruppeleder
Lars Jensenius en præsentation
af de overordnede pricipper for
spejderarbejdet hos Megalipper-
ne inden det blev tid til valg af
nye grupperådsmedlemmer.

Lilian Jensen udtrådte af grup-
perådet efter 15-16 års indsats.
Tusind tak for hjælpen i alle åre-
ne og for dit tilbud om fortsat, at
være til rådighed ved kommende
arrangementer.
Genvalgt blev grupperådsfor-
mand Jesper Nielsen og grup-
perådsmedlem Jan Seehuusen
og nyvalgt blev Søren Gade Han-
sen ( far til Emil hos ulvnene ) og
Kennet Helmer-Jensen ( far til
Jacob hos ulvene ). Tillyke med
valget til Jer alle 4.
Vi kunne herefter vi afslutte en
god dag, hvor der meget skuf-
fende kun var mødt 4 forældre
og ca. 20 børn frem.
Vi håber dog, at årsagen skal fin-
des i konkurrencen fra den den
royale barnedåb og at det ikke er
fordi forældrene ikke er interes-
seret i at deltage i disse
forældredage.

Gruppeledelsen

fortsat fra side 1

En spejderleder fra DDS er ved retten i Glostrup blevet idømt en
bøde på Kr. 5.000,- eller 8 dages fængsel.
Spejderlederen var på vej til et spejdermøde i bil og blev stoppet af
politiet. Med sig havde han sin kniv på 14 cm og han bar ikke uni-
form.
Våbenloven foreskriver, at det er forbudt at bære kniv på offentlige
steder, herunder i sin bil. Dog er der en undtagelse for spejdere,
som gerne må bære kniv op til 12 cm forudsat de er til et møde eller
på vej til eller fra.
Spejderlederens kniv var således for stor og da han ikke bar uni-
form kunne det ikke bevises, at han skulle til spejdermøde.
Derfor: Bær altid uniform når du tager din kniv med til møde.
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Klanens program

Lad os starte med at ønske et stort tillykke til
os selv med vores flotte placering i ScoutZone-
Løbet på spejdernet i slutningen af januar.
Så snart der bliver annonceret en dato for næ-
ste ScoutZoneLøb, vil det selvfølgelig blive lagt
ind i vores program, så vi endnu engang kan
prøve kræfter med de sjove opgaver. Indtil da
vil vi i stedet kaste os over vores egne sjove
programpunkter:
Torsdag d. 16. marts kl. 19.30: Mikrogolfba-
nebygning. Vi starter et nyt projekt i lidt min-
dre skala end det sidste og kaster os denne
gang over glofbanebygningens udfordringer.
Medbring gode ideer og hvad som helst, du på
nogen måde kunne forestille dig kunne indgå i
en mikrogolfbane.

Med løftet tveje
Susanne, Birgitte og Karin
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tilmeldingskupon:

Sommerlejr

Forhåndstilmelding

Navn: ______________________
Enhed: _______________

Afleveres til din enhedsleder senest 30. april 2006.
Kr. 500,- kan indbetales på

konto 3543 3543-086924
Se også opslagstavlen på side 2 for mere
information.
Den endelige totale pris forventes at ligge på Kr.
750-900 og det oplyses så snart det foreligger.
Sommerlejren ligger i uge 31.

�——-———————————————————————-


