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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 
Charlotte 
Larsen 
2992 2861 
CHL@megalip.dk 

Flokleder 
Christine Thue 
Poulsen 
6016 8546 
CHP@megalip.dk 

Flokassistent 
Iben Carsten-
sen 
2025 9585 
IBC@megalip.dk 

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

Flokassistent 
Mads V. Niel-
sen 
4825 5547 
MAN@megalip.dk 
 

  

Juniortroplederne: 

       

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

Juniortropassist. 
Thomas  
Rasmussen 
3079 8320 
THR@megalip.dk 

Juniortropassist. 
Andreas  
Jensenius 
3068 3078 
AND@megalip.dk 

Juniortropassist. 
Annette Jensen 
2267 1669 
ANJ@megalip.dk 

   

Troplederne 

       

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

Tropassistent 
Michael Bentzen 
4015 8090 
MIB@megalip.dk 

Tropassistent 
Erik Husher 
222148 21 
ERH@megalip.dk 

  
 

  

    
Fortsættes bagerst i bladet... 



 

 

1 

 
Kære alle juniorspejdere og tropspejdere. 

  
Som I har kunnet læse i de sidste par udgaver af Megalipnyt, så skal vi 

næste år på korpslejr ved Skive. 
Vi har på nuværende tidspunkt forhåndstilmeldt de af jer, der har afle-
veret tilmeldingen. Men dette betyder ikke, at du ikke kan nå at kom-

me med til næste års suverænt største spejderoplevelse! 
  

VIGTIG INFORMATION: 
Uanset om du har afleveret for-
håndstilmelding eller ej, så 
SKAL der afleveres endelig til-
melding til din leder for, at du 
er tilmeldt til lejren. Så du kan 
sagtens nå at tilmelde dig end-
nu - også selv om du først ryk-
ker op i juniortroppen til janu-
ar. 
  
Tidspunkt: 
24.-31. juli 2010 
  
Lejrens pris: 
Den officielle deltagerpris for 
lejren er 1.550 kr. og hertil 
skal lægges transportomkost-
ninger på ca. 500 kr. per delta-
ger. Vores grupperåd har besluttet at yde et tilskud til alle deltagende 
junior- og tropspejdere, således at den samlede pris for hele lejren in-
klusiv transport bliver 1.600 kr. per deltager. 

  
 

Korpslejr Korpslejr Korpslejr Korpslejr 2010201020102010        



 

 

Korpslejr Korpslejr Korpslejr Korpslejr 2010201020102010        

Endelig og bindende tilmelding: 
Endelig tilmelding skal ske til din enhedsleder senest d. 1. april 2010 

på kuponen bagerst i Megalipnyt. 
  
 

Betaling: 
Betaling skal ske senest 1. 
juni 2010 og foregår på 

gruppens konto: 
Reg.nr. og kontonr: 3543 

3543-086924 
HUSK at påføre spejderens 
navn, enhed (juniortrop el-
ler trop) og evt. rate nr. på 

indbetalingen 
  
 

 
I tilbydes at betale for lejren i tre rater: 

1. februar 2010: 600 kr. 
1. maj 2010: 500 kr. 
1. juni 2010: 500 kr. 

  
 Hvis I har nogle spørgsmål, er I altid velkomne til at spørge enten je-

res egen leder eller gruppeledelsen. 
  

I kan løbende læse meget mere om lejren på hjemmesiden: 
www.see2010.spejdernet.dk, som konstant opdateres med nyheder, 
videoklip, overblik over aktiviteter på lejren og meget, meget mere…! 

  
Med spejderhilsen 

Lederne i juniortroppen, troppen og gruppeledelsen. 
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Jeg glæder mig i denne 

tid.... 

  

Så falder julesneen hvid. 

Ja sådan lyder det i den 

gamle historie om Peter's 

Jul.  

  

Julen står for døren og 

året er så småt ved at 

rinde ud og vi kan se til-

bage på et gammelt og 

brugt år. Fik vi brugt det 

godt og som vi havde 

tænkt os, da året endnu 

var friskt og nyt? Var der 

noget vi skulle have gjort 

anderledes og huskede vi 

at tænke på andre end os selv? Heldigvis får vi snart en ny chance for 

at gøre tingene på den rigtige måde og derved forhåbentlig skabe glæ-

de for andre og os selv. 

  

Hos Megalipperne kan vi se tilbage på et år med udfordringer omkring 

vores ledersituation, men vi har takket været mange fleksible ledere, 

kunne løse problemerne til alles tilfredshed. Året har også budt på et 

stort udvalg af ture og lejre, hvor vores børn og unge har fået nye ud-

fordringer, oplevet nye sider af sig selv og fået nye kammerater.  

Gruppens JulehilsenGruppens JulehilsenGruppens JulehilsenGruppens Julehilsen    



 

 

Gruppens JulehilsenGruppens JulehilsenGruppens JulehilsenGruppens Julehilsen    

 

Årets sommerlejr i Floboda i Sverige var ingen undtagelse. Her blev der 

udvist kreativitet, aktivitet og godt kammeratskab på kryds og tværs 

mellem enhederne og lederne. 

  

Igen i år har vi haft et godt 

kræmmermarked - denne gang 

med en ny stor opgave der skulle 

løses - nemlig billetsalget ved ind-

gangen. Uden et stort engage-

ment fra både vores store spejde-

re, forældre og ikke mindst lede-

re, kan en spejdergruppe som vo-

res ikke løfte sådan en opgave. 

Tusind tak for hjælpen og engage-

mentet! 

  

Med disse ord ønsker gruppeledelsen alle vores medlemmer, deres for-

ældre og alle ledere en glædelig jul og et godt og lykkebringende nyt-

år. 

  

 

 

          Med Spejder Hilsen 

     Gruppeledelsen 
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Kære Megalipper 
 
I inviteres hermed til Megalippernes traditionelle julegruppe møde. 
 
Tid: Tirsdag den 15. December 2009 kl. 18.30 – 20.00 
Sted: Vi mødes ved Dragehytten på Frydenborg 
 
Vi skal alle julehygge på rigtig spejdervis med diverse aktiviteter 
og juleguf. 
 
Vi glæder os meget til at se alle. 
 
Med venlig hilsen 
 
Grupperådet 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Efter julegruppemødet inviteres alle Grupperådets medlemmer 
(forældrerepræsentanter, ledere, Klanen og Ungklanen) til julehygge, 
hvor der vil blive serveret lidt mad. 
 
Tid: Tirsdag den 15. December 2009 kl. 20.30 
Sted: Dragehytten 
 
HUSK at meddele Jesper om du deltager eller ej senest den 11. decem-
ber 2009. Dette kan gøre enten på jen@spejderhilleroed.dk eller 4825 
5547. 
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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 
15. december Julegruppemøde  ALLE 
 
2010                                                                                        
16-17. januar Barskmandstur  SP 
30-31. januar  Ulvetur  U 
31. januar  Forældreskovtur og oprykning ALLE 
7. februar  kl. 13-17: Stabskursus for   PL/PA (SP) 
20-21. marts  Sct. Georgsløb  SP+UK+L 
1. april Endelig tilmelding til korpslejr J+SP+R 
24-25. april Distriktsturnering  / DM i Spejd J+SP+L 
6. juni  kl. 11-16 Pioneringssøndag  SP 
24 juli–1 aug. Korpslejr  J+SP+R 
 
Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller 
hvis der er ændringer. 

Tillykke til Mikkel Emerik 
Schondel med barnedåben! 

Opslagstavlen 
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Hej ulve. 

 
Det sørme det sandt december, den dejligste måned 
for ulve især! 
Nu har julen og vinteren ramt os og dette betyder at vi 
skal julehygge. Bemærk julegruppemødet i år er en 
tirsdag. 
  
Onsdag d. 2.  Vi laver mad til fuglene, tag grankog-
   ler med, hvis du har. 
 
Onsdag d. 9.  Julen er over os, vi jule hygger 
 
Tirsdag d. 15.  Julegruppemøde, læs mere på side 5 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vi ønsker alle en rigtig god jul, 
Sjarly, Mads, W, Iben og Christine. 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 
 

Så nærmer julen sig for alvor, så denne måned skal vi skynde os at få 
rejst gennem det sidste kontinent, for vi kan afslutte rejsen og holde 
jul hjemme hos familien! 
  
Vi vil også gerne ønske alle juniorer og deres familie en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår. Vi glæder os til at se jer igen i det nye år, hvor 
det første møde bliver tirsdag d. 5. januar 2010. 

 

  
Program for december 

 
 
Tirsdag d. 1.  Jorden rundt  
 
Tirsdag d. 8.    Jorden rundt - vi slutter rejsen på Grønland, før 
    vi tager hjem til Danmark.  
 
Tirsdag d. 15.   Fælles juleafslutning med hele gruppen - læs 
    mere på side 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR.  
 
    

 
Med spejderhilsen 

 

Mads, Andreas, Annette og Thomas R. 
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Troppen december 2009 
 

 

Tropstaben vil gerne ønske alle spejdere, deres forældre 
og søskende en rigtig glædelig jul og et godt og lykke-
bringende nytår. Tak for det år, 
der er gået. Vi glæder os til 
endnu et nyt og spændende 
spejderår sammen med jer. 
Husk at se billeder fra natterav-
nen på side 10. 
 
Tirsdag d. 1. Patruljemøde. 
 
Fre-Søn d. 4.-6. Decemberfejde.  
 
Tirsdag d. 8.  Tropmøde - juleolympiade. Husk nisse 
   hue.  PL/PA-møde kl. 21.00-21.30 
 
Tirsdag d. 15. Julegruppemøde kl. 18.30-20.00 i Drage

     hytten. Se side 5. 
 
 
Fødselsdage i Troppen: 
Lars fylder 15 år d. 9. 
 
 

 
 
             Med spejderhilsen 
                  Tropstaben 
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Program for Svaler i December: 
  
Tirsdag d. 1.   Tropmøde 
  
Tirsdag d. 8.  Patrujlemøde : Rafleaften. 
                Alle medbringer 3-4 gaver for ca. 
   40 kr. til sammen. 
 
                (Flere gaver er velkommen hvis  
   man lyster) 
  
Tirsdag d. 15. Julegruppemøde kl. 18.30-20.00 i Dragehytten  
 

Med Spejderhilsen 
Sofie Bartels Jensenius 

???? 

Billeder fra Natteravnen! 



 

 

Program for december. 
  
 
 
 
 
Torsdag d. 10.  Klan-jule-hygge-møde Kl. 19.30 i Grib-
   bereden. Medbring en lille gave. 
 
Tirsdag d. 15. Jule-gruppe-møde, Se side 5. 
 
Klanting d. 7. jan. 2010.  
 
Glædelig jul og godt nytår til alle. 
 
 
                          Hi hi ho ho 
 
                                Karin, Susanne og Birgitte 

 
Et par fotos fra vores klantur i november. Som det kan 
ses ligger klanen ikke på den lade side - måske lige bort-
set fra lille Alex, som dog er ret så aktiv om natten og 
som fik klanens gennemsnitsalder ned på 30 år. 

KlanKlanKlanKlan
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------------------------------------------------------ 
  
ENDELIG TILMELDING TIL KORPSLEJR SEE2010 I SKIVE 
  
Navn:__________________________________ 
  
Enhed:__________________________________ 
  
Tilladelse til badning: JA ____ NEJ ___ 
  
Særlige hensyn (allergier, medicin o.a.):__________________________ 
  
E-mail:__________________________________ 
  
Forældres kontaktinfo under lejren:___________ 
  
________________________________________ 
  
  
Forældreunderskrift:_______________________ 
  
Pris: 1.600,- som overføres til konto: 
3543 3543086924. 
  
Seneste tilmelding: 1. april 2010. 
  

 

Tilmelding til en oplevelse for livet!Tilmelding til en oplevelse for livet!Tilmelding til en oplevelse for livet!Tilmelding til en oplevelse for livet!    
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Lederne i gruppen (fortsat): 
Ungklanleder: 

       

Ungklanleder 
Søren  
Christoffersen 
5178 9740 
SOC@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: 

Redaktørerne har ordet…  Oplag: 58 elektronisk 
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned Op lag: 64 print 
 
Redaktionen på tur! 
Årets natteravn, som er en tur for de ældste spejdere, der vare fra fre-
dag kl. 10 om aftenen til kl. 8 om morgen lørdag, stod i år i Olsen Ban-
dens tegn. Her ses redaktionen som Kjeld (Andreas) og Kriminalassi-
stent Fransen (Erik). Det var en super tur, både for deltagere og post-

mandskab, og vi ser allerede nu frem til 
næste år hvor temaet er ……… Ja det kun-
ne du li’ at vide?  
 
Vi vil på redaktionen ønske hele gruppen 
en rigtig god jul og et godt nytår. Vi glæ-
der os til endnu et godt år! 
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Erik og Andreas 



 

 

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  Christine Thue Poulsen Skovduevej 32, 3400 Hillerød 
   chp@megalip.dk   60 16 85 46 
 Charlotte Larsen   Møllebakken 18, 3230 Græsted 
   chl@megalip.dk   29 92 28 61 
 

JUNIOR  Mads Schondel-Andersen Maglegårds Allé 1, 2. th. 
   mas@megalip.dk   2860 Søborg / mob 22 12 10 78 
 

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

UNGKLAN  Søren Christoffersen Kildebakkegårds Alle 115 st.  
   soc@megalip.dk   2860 Søborg / mob 51 78 97 40 
 
 

KLAN  Karin W. Bruun   Baldersvej 15B, 3400 Hillerød  
   kab@megalip.dk  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)  Andreas Slott Jensenius Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
  and@megalip.dk    
   redaktoer@megalip.dk  30 68 30 78 
 

KASSERER  Grethe Marcher   Åhøjen 2, 3400 Hillerød 
    grm@megalip.dk   48 26 52 70 
 
 

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 


