
Februar 2008  
39. årgang 

Le Klan qui Rit havde lavet en rigtig flot 
mikrogolfbane, som blev flittigt afprøvet 
til forældredagen i januar. 



Lederne i gruppen 
Gruppelederne:  Grupperåd: 

       

Gruppeleder 
Lars Jensenius 
4826 1127 
LAJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 
Søren Jensenius 
4824 6608 
SOJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 
Per Hansen 
4825 4875 
PEH@megalip.dk 

Gruppeassistent 
Thomas  
Rasmussen 
5138 7421 
THR@megalip.dk 

 Formand 
Jesper V. Nielsen 
4825 5547 
JEN@megalip.dk 

Kasserer 
Grethe Marcher 
4826 5270 
GRM@megalip.dk 

Floklederne: 

       

Flokleder 
Annette Jensen 
2267 1669 
ANJ@megalip.dk 
”Baloo” 

Flokassistent 
Mie  
Christoffersen 
2177 2219 
MIC@megalip.dk 
”Messua” 

Flokassistent 
Søren  
Christoffersen 
4178 9740 
SOC@megalip.dk 
”Hathi” 

Flokassistent 
Jacob Reckeweg 
2814 1258 
JAR@megalip.dk 

 

Flokassistent 
Katrin Ehlers 
4828 5005 
KAE@megalip.dk 

 

Flokassistent 
Iben Carstensen 
2025 9585 
IBC@megalip.dk 

 

Juniortroplederne: 

       

Juniortropleder 
Thomas Olsen 
2291 6179 
THO@megalip.dk 

Juniortropassist. 
Charlotte Larsen 
2992 2861 
CHL@megalip.dk 

Juniortropassist. 
Andreas  
Jensenius 
3068 3078 
AND@megalip.dk 

Juniortropassist. 
Sebastian ”W” 
Weede 
3116 9407 
SEW@megalip.dk 

Juniortropassist 
Kristian Larsen 
5047 9764 

  

Troplederne 

       

Tropleder 
Mette Schondel-
Andersen 
2855 2665 
MES@megalip.dk 

Tropassistent 
Thomas Skjødt 
2091 2693 
THS@megalip.dk 

Tropassistent 
Michael Bentzen 
4015 8090 
MIB@megalip.dk 

Tropassistent 
Nina Pedersen 
4675 2872 
NIP@megalip.dk 

Tropassistent 
Jens Skjødt 
2993 7229 
JES@megalip.dk 

Tropassistent 
Mads Schondel-
Andersen 
2212 1078 
MAS@megalip.dk 

 

    
Fortsættes bagerst i bladet... 



 

Brugerundersøgelse 

Grupperådet har besluttet at undersøge, om tiden er løbet fra den 
”gammeldags” udgave af Megalipnyt. Vi har derfor planer om, at bladet 
kun skal udkomme elektronisk, dog skal det stadig være muligt for at 
få tilsendt bladet i papirform, hvis man ikke har mulighed for at modta-
ge det elektronisk. 
 
Dette initiativ skal ses som en mulighed for at 
nedbringe gruppens udgifter (ca. kr. 14.000 pr. 
år) og vi vil derfor gerne bede alle vores medlem-
mer og deres forældre om at tilkendegive, om I 
har mulighed for elektronisk modtagelse af bladet 
eller I forsat ønsker det i papirformat. 
 
Det er grupperådets håb, at rigtig mange vil delta-
ge i vores lille undersøgelse, da vi derigennem får 
mulighed for at tilpasse os jeres ønsker og behov 
samt ligeledes får muligheden for at tilpasse om-
kostningsniveauet. 
 
Udfyld derfor nedenstående slip og aflever den til dit barns ledere  
senest d. 20. februar. 

På grupperådets vegne 
Lars Jensenius 
Gruppeleder 

 

� Vil gerne modtage bladet elektronisk. 

� Vil gerne modtage bladet som nu – altså papirudgave. 
 
Barnets navn: ___________________________________________ 
 
Enhed:     _______________________ 
 
Forældres e-mail adresse:__________________________________ 
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Spejdere og knive 
Man har ikke kunne lukke op for en avis, radio eller fjernsynet, uden vi har hørt 
om totalt forbud af knive. Straks tænker jeg på, hvad så med os spejdere? 
Skal det forbydes, at vi har dolk med til spejder? Skal dolken til at være i spej-
derhuset fast eller hvad? Så jeg tog et smut ind på Politistationen for at høre 
om, hvordan reglerne egentlig er for os.  

Her jeg blev henvist til Præventiv afdeling, hvor de var meget behjælpelige. 

Jeg fik udleveret det, man kalder en Lovbekendtgørelse om Våbenloven. Hvis 

du gerne vil have den, kan du finde den på www.retsinformation.dk . Du skal 

søge på Lov nr. 316 fra 2007.   

Kort fortalt siger loven:   

At alle, også spejdere, gerne må gå med en foldekniv (lommekniv) med en 

klinge på højst 7 cm.  

At spejdere i uniform til spejdermøde, på spejdertur og lignende samt direkte 

på vej til og fra spejdermøde også gerne må have en dolk med en klinge på 

højst 12 cm.  

  

Men læg godt mærke til det med "uniform" og "direkte på vej til og fra spej-

der": Du må ikke tage din uniform + dolk med i skole og derfra direkte til spej-

der efter skoletid. Heller ikke, hvis du kan bevise, at du virkelig ikke kan nå 

hjem og hente dolken, som du absolut bare må have med til spejder. Loven er 

ret striks på det område - og hvem har da også lyst til at se en stor politimand 

gå af sted med ens kære spejderdolk, der har oplevet så mange gode ture? 
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Opslagstavlen 
Korpslodsedler 2008 

Så er det igen ved at være tid for KFUM-Spejdernes årlige 
Landslotteri. Udover fine præmier giver lotteriet også 
gruppen en god mulighed for at tjene nogle penge til  
vores arbejde med børn og unge. 
Hver lodseddel koster kr. 20 og for hver solgt lodseddel 
tjener gruppen kr. 14. Altså en rigtig god fortjeneste til 
gruppen. 
Vi har bestilt 1.500 lodsedler, som vi naturligvis håber, at 
gruppens medlemmer vil være i stand til at sælge alle 
sammen. For hvert bundt á 10 lodsedler som et medlem 
sælger, kan man deltage i en konkurrence om blandt  
andet rygsække og pandelamper. 
 
Derudover har gruppen sin egen konkurrence.  
Alle der sælger 50 lodsedler eller mere vinder et 
gavekort på kr. 100 til butikken Jensen i Slotsgade. 
 

Lotteriet starter den 2. februar og slutter 30. marts. 
 
 

GRUPPEKALENDERGRUPPEKALENDERGRUPPEKALENDERGRUPPEKALENDER    
Hvem er hvem: U = ulve, J = juniortroppen, SP = troppen,  
UK = ungklanen, R = rovere (klan), L = enhedsledere, G = hele gruppen, 
F = forældre, GR = grupperådet, GL = gruppeledelsen,  
FR  = forældrerepræsentanter 
 

HVORNÅR HVAD HVEM 
25.-27. jan. Ulvetur U 
2.-3. feb. Barskmandstur SP 
1. mar. Sct. Georg lederfest UK + R + L 
26.-27. apr. Wagadugo-løb SP 
27. apr. Sct. Georgsløb (de smås) U + J 
17. maj Visionsdag L + FR 
13.-14. sep. Sct. Gerogsløb (de stores) SP + UK + R + L 
Uge 28  Sommerlejr U + J 
Uge 31+32 National Jamboree Irland SP 
 

Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller 
hvis der er ændringer. 
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UNIFORM KØBES 
 

Str. 13 år 
 

Henvendelse til Mette 
tlf: 2855 2665 
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Kære alle ulve. 
 

”Fastelavn er mit navn boller vil jeg have, hvis jeg 
ingen boller får, laver jeg ballade”. 
Ja, som I sikkert har regnet ud skal vi slå katten 
af tønden, sende morsebeskeder til hinanden og 
som I kan se aflægge besøg på Falck stationen. 
 
Onsdag d. 6. Besøge Falck stationen  
    
   Vi mødes kl. 18.30 ved Falck  
   stationen på Heimdalsvej,   
   Hillerød. 
   Afhentning kl. 19.30 samme  
   sted 
 
 
 
 
Onsdag d. 13.  Vinterferie - intet møde  
Onsdag d. 20. Fastelavn - kom udklædt! 
Onsdag d. 27. Morse - husk lygte 
 

 
Stor ulvehilsen fra  

Lederne i ulveflokken 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 
 

I denne måned skal vi bl.a. lave bålkapper til vores tur i maj. Derfor 
har vi brug for nogle forældre, der har lyst og til at hjælpe med at 
klippe og sy. Så hvis du har mulighed for at hjælpe til et eller begge 
af møderne d. 19. og 26., så hører vi meget gerne fra dig. 
Ring til Thomas Olsen (2291 6179) hvis du kan komme og gi’ en hånd 
med. 

Program 
Tirsdag d. 5. Fakler og stearinbomber 
 
Tirsdag d. 12. Vinterferie - intet møde 
 
Tirsdag d. 19.  Bålkapper - medbring gerne dine forældre! 
 
Tirsdag d. 26. Bålkapper - medbring gerne dine forældre! 
 

Datoer til kalenderen: 
23. - 25. maj holder vi weekendtur 
Uge 28 holder vi sommerlejr sammen med flokken 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Juniortroplederen overvejer næste træk på  
klanens mikrogolfbane 

 
Med spejderhilsen 

 

Thomas, Sjarly, Andreas, Sebastian og Erik 

Program for februar 
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Troppen februar 2008 
 

Jakob har valgt at stoppe som tropassistent for at lægge 
sin energi i Ungklanen. Vi siger tak for godt samarbejde og 
mange hyggelige stunder. 
 
Lør/søn d. 2.-3. Barskmandstur 
   Start: Enghavehus kl. 10:00 
   Slut: Hillerød st. kl. 14:00 før frokost 
   Pris: kr. 125 som betales ved start 
 
Tirsdag d. 5.  Tropmøde - Praktisk førstehjælp  
 
Tirsdag d. 12.  Intet møde - Vinterferie 
 
Tirsdag d. 19.  Patruljemøde 
        
Tirsdag d. 26.  Patruljemøde 
 
 
 
Fødselsdage i troppen: 
Erik fylder 17 år d. 13. februar 
Michael fylder 43 år d. 27. februar 
 

  Stor spejderhilsen 
Tropstaben 
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Hej alle sammen.  
 
Også i Ungklanen blev klantinget afholdt efter deadline… 
 
 

Med spejderhilsen 
Redaktøren 

Kære leende rovere 

Klantinget nåede desværre ikke at blive afholdt inden deadline, 
så derfor må du ty til din indbakke, hvor du gerne skulle have 
modtaget et program for det næste halve år. Her i bladet kan vi 
dog alligevel løfte sløret for at det kommende halve år helt sik-
kert vil byde på et nyt og spændende projekt! Så bryd allerede 
nu ud i latter og glæd dig! ☺ 

 
Ho ho ha hi 

Birgitte, Susanne og Karin 



Redaktøren har ordet... 
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned   Oplag: 120 
 
 
Så blev det endelig tid til at lave et blad på ”hjemmebane”…  
Det betyder heldigvis, at maden var god og hjemme-
lavet og ingen mærkelige hollandske ”bliksøm”!! 
 
HUSK NU DEADLINE SENEST D. 10. FEBRUAR!!! 

 
Hilsen redaktøren 

Thomas 

Lederne i gruppen (fortsat): 
Ungklanlederne: 

       

Ungklanleder 
Martin Prag 
2629 7848 
MAP@megalip.dk 

Ungklanassistent 
Mikkel  
Mørkeberg 
3027 0066 
MIM@megalip.dk 

  Klanleder 
Karin W. Bruun 
2272 0215 
KAB@megalip.dk 

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

Klanassistent 
Birgitte Rose 
4825 3987 
BIR@megalip.dk 

Le Klan qui Rit lederne: 
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Der holdes styr på regnskabet under mikrogolfturneringen!! 



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 
 

ULVE  Annette Jensen   Solbakken 5, 3400 Hillerød 
   anj@megalip.dk   mobil 22 67 16 69 
 

JUNIOR  Thomas Olsen    Baldersvej 15B 
   tho@megalip.dk   3400 Hillerød / mob 22 91 61 79 
 

TROP  Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød 
   mes@megalip.dk   36 96 94 80 / mobil 28 55 26 65 
 

UNGKLAN  Martin Prag    Skovløbervej 4, 3.th. 2400 Kbh NV 
   map@megalip.dk   3510 4348 / mobil 2629 7848 
 

KLAN  Karin W. Bruun   Baldersvej 15B  
 kab@megalip.dk  3400 Hillerød 
       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)  Thomas Rasmussen  Selskovvej 20, 3400 Hillerød 
  thr@megalip.dk   36 96 94 80  
   redaktoer@megalip.dk  51 38 74 21 (mobil) 
 

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 


