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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

Flokassistent
Søren
Christoffersen
51789740
SOC@megalip.dk
“Hathi”

Juniortropleder
Gruppeassistent
Thomas
Rasmussen
51387421
THR@megalip.dk

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

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

Floklederne:

Juniortropassist
Thomas Olsen
21446179
THO@megalip.dk

Juniortropleder
Gruppeassistent
Thomas
Rasmussen
51387421
THR@megalip.dk

Juniorlederne:

Bæverlederne:

Gruppelederne:

Flokassistent
Mie
Christoffersen
21772219
MIC@megalip.dk
“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
20259585
IBC@megalip.dk
“Baghera”

Bæverleder
Lars Madsen
40274584
LAM@megalip.dk



Redaktionen på Megalipnyt:

Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 140

Så er klokken halv-midnat og vi er netop blevet færdige
med endnu et blad (teksten taget fra sidste måned og er
nøjagtig magen til - pudsigt ;-) ).
Italiensk lasaaaaaagne og hvidløgsflûte. Mums :)
Denne gang skal man især lægge mærke til klanens nye
navn og logo. Det er et projekt, som har været længe
undervejs og nu er det her. Ellers er aftenen gået okay. Kun
et par enkelte hygge-nedbrud, men ellers ok. Vi håber bare
på at komme bedre hjem end sidst. Der tog det Charlotte 5
timer i snestormen og hun var hjemme
5:15 om morgenen. Det er vist rekorden
for en bladaften. Heldigvis sner det ikke
nu...
Hilsen Redaktionen
NÆSTE DEADLINE: 10. APRIL 2007

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
20912693
THS@megalip.dk

Tropassistent
Martin "Pierre"
Prag
26297848
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 Lars Madsen Nødebohave 98, 3480 Fredensborg

lam@megalip.dk 48 47 17 90 / mobil 40 27 45 84
ULVE Annette Jensen Solbakken 5, 3400 Hillerød

anj@megalip.dk mobil 22 67 16 69
JUNIOR Thomas Rasmussen Selskovvej 20, 3400 Hillerød

thr@megalip.dk 36 96 94 80 / mobil 51 38 74 21
TROP Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød

mes@megalip.dk 36 96 94 80 / mobil 28 55 26 65
KLAN Karin W. Bruun Aldershvilevej 99, 1.mf.

kab@megalip.dk 2880 Bagsværd
22 72 02 15

HYTTE Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød
RESERVATION hytter@megalip.dk 36 96 94 80
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 Møllebakken 18,
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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Lørdag den 28. april 2007

arrangerer grupperådet arbejdsdag på Frydenborg.
Vi skal have gået begger vores hytter igennem og ryd-
det op - både ude og inde.
Vi skal blandt andet male, sætte sternbrædder op, va-
ske skabe, køleskabe og komfurer af i køkkenerne,
generel oprydning ude & inde samt mange andre ting.
Derfor har vi brug for DIN hjælp.
Brug tilmeldingsskemaet nederst på siden eller send en
email til Lars på laj@megalip.dk, medbring eventuelt
din værktøjskasse, bore- & skruemaskine, en spade,
rive, trillebør, trailer eller blot mød op.
Grupperådet sørger for indkøb af materialer samt mad
og drikke til frokost og aftensmaden hvor vi griller.
Vi håber at se rigtig mange forældre, ledere og ikke
mindst spejdere.

Venlig hilsen
Grupperådet

Arbejdsdag lørdag d. 28.april. Antal voksne Antal børn
Kl. 10:30 - 12:30
Kl. 13:00 - 17:00
Kl. 10:30 - 17:00
Aftensmad ca. kl. 18:00
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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

14.-15.apr Forårstur Sp
22.apr. De smås Sct.Georgsløb B + U + J
28.apr. Arbejdsdag på Frydenborg ALLE
11.-13.maj Gillastig tur med Sct.G L+R
24.maj Bålaften på Frydenborg ALLE
1.-3.jun Gruppe weekend ALLE
3.jun Sæbekasseløb Sp
3.jun Arbejdsdag på FB Frydenborgudvalget
6.jun Friluftsgudstjeneste ALLE
Uge 27 Sommerlejr J + Sp
1.aug. Sunrise - 100 år ALLE
Uge 32 Sommerlejr B + U
25.aug. Reload '07 i Roskilde ALLE
22.-23.sep. De stores Sct.Georgsløb Sp + R + L
BEMÆRK: Nyheder eller rettelser vil stå med fed-skrift første gang de
medtages i kalenderen.

Opslagstavlen

Opslagstavlen!!!

Er der noget du skal gøre opmærksom på!
Oplyse om! Huske på! En uniform du skal

sælge/købe!

Så er opslagstavlen stedet :)

Skriv til megalipnyt@megalip.dk
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Sne og kulde, bæverne skulle på
tur. Efter et par dage, med mas-
ser af snestorm, drog bæverne i
samlet flok til Egebjerghytten.
Jo, det var den som gemte sig
bag sneen. Hytten gemte sig bag
snedriver, men det gjorde ikke
noget, for sne er en rigtig dejlig
legekammerat. Så da skovlene
var fundet, blev der gravet huler
i snedriverne, bygget snemænd
og ellers leget i sneen. Så meget,
at da vi havde fået tændt op i
brændeovnen, måtte der tørres
tøj for alle bæverne.
Der var jo noget med nogle piña-
ta’er, som vi skulle havde samlet
og malet. Men først skulle de
skæres op, så der kunne komme
slik i, inden de blev malet. Der
var vist noget med en enkel trøje
eller 2 og et gulv, som også fik et
par dråber.
Da der var mange som var med
på deres første bævertur, skulle
de sy et mærke på uniformen
selv. Det klarede alle rigtigt fint,
så nu kan de selv sy mærker på
uniformen. Så var det tid til
kage. Ja der var kage med ma-
den, så alle fik chokoladekage og
varm kakao.
Uden mad og drikke duer bævere
ikke, så der skulle laves mad.
Det der med at pille og snitte løg
er bævere rigtig dygtige til, så
der kom masser af løg i kødsov-
sen. Salaten blev også snittet.
Og alle fik prøvet at vaske op i lø-
bet af weekenden.

Selv bævere bliver trætte og
med alt den sne, var det tid til at
komme til køjs tidligt om af-
tenen. Alle bæverne sov sam-
men med Vimmer. Vimmer bor i
Egegjerghytten og han syntes
det var dejligt at der kom nogle
bævere og legede med ham.
Søndag kom, og der var jo noget
med de der piñata’er som skulle
slås af. De ville dog ikke rigtigt
hænge, men så er det jo godt at
de kan klares på jorden også.
Slikket kom ud af dem, og blev
spist. Så manglede der jo det ke-
delige - rengøringen. Men alle
bæverne var flinke til at hjælpe
til, så pludseligt var hytten pæ-
nere end da vi kom - sagde Vim-
mer.
Vi som var med som ledere og
hjælpere syntes det var en rigtig
hyggelig tur med en masse glade
børn. Det var jo dejligt at se,
hvordan de legede i sneen alle
sammen og fik nye venner. Vi
glæder os allerede til næste tur.

Lars, Sanne, John og Bo.
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Så er tiden snart kommet, hvor bæverflokken drager på den store
sommerekspedition til Særløse overdrev, som ligger ved Hvalsø
mellem Ringsted og Roskilde. Ekspeditionen vil føre til mange
spændende oplevelser, ture inde i den store skov, leg med de an-
dre bævere, hulebygning, temadag, mad over bål og mange an-
dre spændende bæverting. Jeg har fra ekspeditionsledelsen hørt,
at der et eller andet sted i skoven skulle køre nogle sporvogne
rundt. Måske vi kan finde dem. I skoven er der mange spænden-
de planter som vi skal havde lært at kende. Det bliver en uge
med masser af spændende bæveraktiviteter. Mange flere end
dem som der er skrevet om her.

Vi mødes ved Særløselejren ved Hvalsø kl. 13.00 d. 4. august og
slutter samme sted d. 9. august kl. 17.00. Turen koster 800 kr.
pr. bæversnue som indsættes på gruppens konto 3543
3543-086924, husk at mærke indbetalingen Bæversommerlejr og
navn. Bæverne får ikke mulighed for at bruge ret mange lomme-
penge, da der ikke vil være nogen slik bod. Men vi skal nok sørge
for lidt slik alligevel.

Du skal medbringe.

Skiftetøj. Shorts. Bukser. T-shirt.
Undertøj.Sovepose. Nattøj. Sovedyr.
Liggeunderlag. Regntøj. Gode
gå-sko. En lille rygsæk til at havde
med på tur. Spejderuniform. Sygesi-
kringsbevis. Gummistøvler. Indesko.
Lommepenge – 40 kr. Vi laver en
lejrbank.

Mærk gerne tingene med navn.

Lejrens adresse, som også meget ger-
ne modtager post til Bæverne.

Særløselejren
Glædesbjergvej 3, Særløse
4330 Hvalsø

Vel mødt på sommerlejren.

Bæverhilsen

Lars, Jacob, Jon, Bo, Sanne, John og Karin.
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BÆVERE
Hej bævere

Så står foråret for ødren, fuglene begynder at synge og skoven
grønnes. Nu skal bæverne til at gå på opdagelse i skoven og se
om de kan lære at kende træerne.
Sommerlejren bliver som tidligere beskrevet i uge 32. Se
tilmeldingen på side 12 og beskrivelsen på side 4. På
sommerlejren har Karin lovet at hjælpe et par dage. Karin er
klanleder. Klanen er for de største spejdere.
Onsdag d. 4. Desværre intet bævermøde, da det er påske.
Onsdag d. 11. Hemmelige tegninger.

Husk at aflevere tilmelding til
Sct.Georgsløbet.

Onsdag d. 18. Klar, parat til løb!
Søndag d. 22. Sct.Georgsløb.
Onsdag d. 25. Er foråret kommet til skove?
Lørdag d. 28. Arbejdsdag - se side 1.

Med bæverhilsen
Lars (4027 4584)
Jacob (2814 1258)
Sanne, Jon, Bo og John

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

Hej Ulve.

I denne måned skal vi på Sct.Georgsløb, hvor vi
forhåbentlig vinder over de andre spejdere i Hil-
lerød. Derfor skal vi "træne" nogle gamle spejder-
færdigheder på nogle af møderne.
Onsdag d. 4. Påske - intet møde.
Onsdag d. 11. Pionering med rafter -

HUSK TILMELDING TIL
SCT.GEORGSLØB !!!! Se side 12.

Onsdag d. 18. Vi gør os "kamp-klar" til årets Sct.
Georgsløb.

SØNDAG d.22.Sct.Georgsløb. Se side 4-5 i marts
nummeret af Megalipnyt.

Onsdag d. 25. I dyrenes verden.
Lørdag d. 28. Arbejdsdag - se side 1.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Baghera og Messua.
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Hej juniorer.

Så blev det endeligt forår og påsken står for døren. Derfor skal
vi også i denne lære lidt om kristendommen og hvorfor det er
påske. Derudover skal vi en tur på politistationen og se hvad
de laver. Og så er der jo Sct. Georgsløbet d. 22., som I alle
sammen selvfølgelig skal med til – ik? Tilmeldingen finder i på
s. 12.

D. 17. skal I alle sammen huske at have cykel med til mødet,
da vi skal have et lille cykelløb.

Husk stadig tøj til at være udendørs, og selvfølgelig at være
beredte og reglementeret påklædt.

Samtidig er sommertiden begyndt, så møderne varer nu 2 ti-
mer – altså fra kl. 19-21.

Vi i juniortroppen ønsker alle juniorer og deres familier en glæ-
delig påske.

Program
Tirsdag d. 3. Påske - intet møde.
Tirsdag d. 10. Påske- / kristendomsmøde.
Tirsdag d. 17. Cykelløb - HUSK CYKEL!
Søndag d. 22. Sct.Georgsløb - se side 4-5 i

marts Megalipnyt.
Tirsdag d. 24. På politistationen. Vi mødes på hovedind-

gangen kl. 19:00 og slutter samme sted kl.
21:00

Lørdag d. 28. Arbejdsdag - se side 1.
HUSK: MØDERNE ER NU FRA 19:00 - 21:00

Med junior-påske-hilsen

Charlotte Langfredag, Johanne Bøn,
Thomas Opstandelse og Thomas Røgelse

Normal mødetid: Tirsdage 19:00-21:00 i Megaliphytten.
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Se også mere på:
www.123hjemmeside.dk/svaler

3. Påskeferie - intet møde
4. Koncert i Café Slotsbio
10. Tropmøde
17. Knob + kage-/oprydningsmøde
24. Knob + kompasrose
28. Arbejdsdag - se side 1

Se også mere på:
www.123hjemmeside.dk/bjoerne

3. Påskeferie - intet møde
10. Tropmøde
17. Patruljemøde
24. Patruljemøde
28. Arbejdsdag - se side 1
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Troppen april 2007

Tirsdag d. 3.: Påskeferie - intet møde

Tirsdag d. 10.: Tropmøde

Bygning af sæbekassebiler.

Lør/Søn 14.-15.:Forårstur:

Vi skal på cykeltur til Stevns. Se udleverede
seddel for mere information.

Tirsdag d. 17.: Patruljemøde

Tirsdag d. 24.: Patruljemøde

Lørdag d. 28.: Arbejdsdag på Frydenborg. Se side 1

Konfirmationer i troppen:
Elizabeth d. 29.april i Slotskirken kl. 9:30.

Stor spejderhilsen
Tropstaben

Normal mødetid: Tirsdage 19:00-21:00 i Gribbereden.
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Kære rovere
Velkommen til en ny og moderne udgave
af det, der tidligere var kendt som Skov-
klanen.
Man må jo forny sig engang imellem, og
da branding (i spejdersammehænge
kendt under betegegnelsen "patrulje-
særpræg") er så meget oppe i tiden, så
har vi besluttet at forny vores gamle og
lidt støvede navn og logo.
Det er blevet til et lidt friskere, franskere
og mere sprudlende navn sammen med
de traditionelle gevirer.
Så når I fremover hører nogen le en
torsdag aften i Gribbereden, så ved I
hvem det er...:

Le klan qui rit (den leende klan).Le klan qui rit (den leende klan).

Program for april

Torsdag d. 19. kl. 19:30: MGBB
Lørdag d. 28.: Arbejdsdag - se side 1

Med løftet tveje
Susanne, Birgitte og Karin
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tilmeldingskuponer:

Sommerlejr - Bævere
4.-9. august

Tilmelding til Bævernes sommerekspedition.

Ja, Navn: ______________________ kommer
med på bævernes sommerekspedition.

Særlige hensyn: ___________________________

_________________________________________

Forældres underskrift: ______________________
Sidste tilmelding og betaling (Kr.800,-) er d.
13-06-2007

Sct.Georgsløb for
bævere, ulve og junior

22.april

Navn: ______________________
Tilmelding afleveres senest d. 10.-11. april til din
leder. Løbet er gratis.
Forældres underskrift: ______________________

�——-———————————————————————-


