
 

 

Troppen og deres Fireball!Troppen og deres Fireball!Troppen og deres Fireball!Troppen og deres Fireball!    

Januar 2010 
42. årgang 

Endelig korpslejr info    Side 1 
Forældredag / oprykning   Side 3 
Invitation til ulvenes mørketur  Side 4 
Tilmeldingsblanket korpslejr  Side 12 



 

 

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 
4828 4306 
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... 
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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. juli - 1. august 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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Kære spejdere, søskende og forældre. 

  

Vi har i år glæden af at invitere jer alle på en fælles skovtur i januar, hvor vi bå-

de vil få rørt benene lidt, får lidt godt til ganen samt den mere "traditionelle" op-

rykning og valg til vores grupperåd (bestyrelse). Alt dette vil i år foregå søndag 

d. 31. januar 2010 fra kl. 11:00 til 14:00. 

  

Programmet for dagen lyder således: 

• Vi mødes ved Kagerup Station kl. 11:00 og går herfra i samlet flok til Mul-

tebjerg Shelterplads (ca. 2,5 km.) 

• Ankomst til Multebjerg - vi star-

ter med velkomst og orientering 

fra de forskellige enheder - hør 

bl.a. mere om årets sommerlejre 

- for trop og juniortrop går turen 

i år til Skive på korpslejr. 

• Oprykning mellem de forskellige 

enheder 

• Spejderne og søskende laver 

forskellige lege/aktiviteter i de-

res (nye!) enheder 

• Forældrene får information omkring gruppens økonomi samt afholder valg 

til vores grupperåd (bestyrelse) 

• Fælles spisning - vi har sørget for noget lækkert mad fra grillen og dertil 

hørende drikkevarer 

• Fælles aktivitet for både spejdere, søskende og forældre 

• Afslutning ved Multebjerg kl. 14:00 - husk at der er ca. 2,5 km. på gå-ben 

tilbage til Kagerup St. 

  

HUSK AT MEDBRINGE: 

Påklædning efter vejret - der er mulighed for ly, men ingen indendørs faciliteter, 

siddeunderlag eller andet til at sidde på og kaffe og/eller te samt krus til eget 

forbrug - kage er også velkommen!  :-) Tilmeldingen findes på side 11. 

Forældredag og oprykningForældredag og oprykningForældredag og oprykningForældredag og oprykning    



 

 

Ulvenes MørketurUlvenes MørketurUlvenes MørketurUlvenes Mørketur    

 

Jubii! Vi skal på tur! 
 

Vi tager på en sjov tur. Vi skal ha-
ve det sjovt i mørket. Vi skal lave 
ting der aldrig er blevet set før. Vi 
skal bruge alle andre sanser end 
synet. Det bliver super sjovt!  
 
Vi starter på Frydenborg (der hvor 
vi normalt holder møde) kl. 11.00 
lørdag d. 30. januar 2010.  
 
Vi slutter på Kagerup station kl. 
11.00 søndag d. 31. januar 2010, hvor vi vil mødes med resten af 
gruppen og forældre til årets oprykning (læs mere på side 3).  
 
I skal medbringe: 

 
Husk at pakke i én taske så i kan gå en kort tur med den når vi skal 
med toget. 
 
Tilmelding (se side 11) samt 40 kroner afleveres senest d. 20. januar 
2010. 
 
Mange spejder hilsner 
 Sjarly, Sebastian, Mads, Iben & Christine 
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Madpakke til frokost lørdag 

Sovepose 

Liggeunderlag 

Uniform (og tørklæde) 

Skifte tøj 

 

Gode gå sko 

Lygte 

Overtøj til vejret 

Toiletsager  

Evt. sovedyr 



 

 

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                                                                          
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. sommerlejr for ulvene  U 
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. 

Husk forældredag og op-
rykning den 31. januar! 

Opslagstavlen 
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Der har sneget 
sig en fejl ind i 
korpslejr infor-
mationen. Lejren 
slutter den 1 au-
gust og ikke 31 
juli. 
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Hej ulve. 

 
Velkommen tilbage, vi 
håber at I alle har haft 
en god jul og et godt 
og festligt nytår. 
Det nye år kommer til 
at byde på mange nye 
udfordringer, og sjov. 
Vi skal desuden på tur 
d. 30-31 og der er op-
rykning d. 31/1.  
 
 
Onsdag  d. 6.       INTET MØDE 
 
Onsdag  d. 13.       Leg uden lys 
  
Onsdag  d. 20.       Mørket skal udforskes 
 
Onsdag  d. 27.       Fuldmånemøde  
 
Lør-Søn d. 30-31. Mørketur (se seddel / bladet s. 4)  
 
Søndag  d. 31.       Forældredag / oprykning i forlæn-    
        gelse af turen (se side 3) 
 
    Stor ulvehilsen fra 

Sjarly, Mads, W, Iben og Christine. 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 
 

Velkommen tilbage efter en forhåbentlig god jul og et godt nytår! Hå-
ber i ikke har spist alt for meget så i stadig har kræfter til et halvt år 
med flere gode spejder aktiviteter. I denne måned skal vi både lave 
noget førstehjælp og på vandretur. Så husk at tilmelde jer. 

 

  
Program for januar 

 
 
Tirsdag d. 5.  Intet møde pga. overvægtige ledere :-) 
 
Tirsdag d. 12.    Førstehjælp - Teori og praksis 
 
Tirsdag d. 19.   Førstehjælp - Praktiske øvelser 
 
Tirsdag d. 26.   Opgaveløb i skoven   
 
Lør-søn d. 30.-31.  Vandretur - start: Hillerød st. kl. 9.30, slut: se 
    program for forældredagen 
 
Søndag  d. 31.   Forældredag / oprykning i forlængelse af turen 
    (se side 3) 
 
 
 
 
 
  
 
    

 
Med spejderhilsen 

 

Mads, Andreas, Annette og Thomas R. 
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Troppen januar 2010 
 

 

Tirsdag d. 5.  Tropmøde – Førstehjælp og taklinger/ 
    splejsninger I 
 
 
Tirsdag d. 12.  Patruljemøde  
 
Lør-søn d. 16-17  Barksmandstur - Start: Frydenborg lørdag 
kl. 10.00. Slut: Hillerød St. søndag kl. 13.00 før frokost. Pris: 
120,- som betales ved tilmelding.  
Vi skal på vandretur, så husk gode sko/støvler og pak fornuftigt 
i en rygsæk, I kan bære hele vejen. I skal selv medbringe fro-
kost til lørdag. Der bliver tid til at lave varm mad over trangia 
undervejs. Overnatning vil foregå indendørs. 
Tilmelding på Tropmødet d. 5. 
 
Tirsdag d. 19. Tropmøde – Førstehjælp og taklinger/ 
   splejsninger II  
 
Tirsdag d. 26. Patruljemøde 
 
Søndag d. 31. Forældredag og oprykning, se side 3  

 
Fødselsdage i Troppen: 
Amalie fylder 12 år d. 11. 
Jakob B. J. fylder 13 år d. 25. 
 
 
        Med spejderhilsen 
                    Tropstaben 
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Program for Svaler i Januar: 
  
Tirsdag d. 5.  Tropmøde 
Tirsdag d. 12.  Patruljemøde 
 
Lør-søn d. 16-17  Barksmandstur  
 
Tirsdag d. 19.  Tropmøde  
Tirsdag d. 26.  Patruljemøde 
 
Søndag d. 31. Forældredag og oprykning 
 

Med Spejderhilsen 
Sofie Bartels Jensenius 

???? 



 

 

Program for Januar. 

   
Vi håber alle har haft en 
god og hyggelig juleferie 
og er kommet godt ind i 
det nye år. 
 
 
 
 

Klanen starter det nye år Torsdag d. 7. jan. med klanting i 
Gribbereden kl. 19.30 – her skal vi have planlagt det næ-
ste halve år med en masse spændende aktiviteter. 
  
Og én af dem bliver selvfølgelig korpslejren i Skive. 

 

 

                          Hi hi ho ho 

 

                                Karin, Susanne og Birgitte 

 

 

KlanKlanKlanKlan

10 



 

 

TILMELDING til din enhedsleder senest d. 20. januar 2010 - arrange-
mentet er gratis! 
Spejderens navn:__________________________________ 
  
Antal voksne:______ 
  
Antal børn:_________ 
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Tilmelding til forældredagen / oprykningTilmelding til forældredagen / oprykningTilmelding til forældredagen / oprykningTilmelding til forældredagen / oprykning    

Tilmelding til mørketur Tilmelding til mørketur Tilmelding til mørketur Tilmelding til mørketur     

 
Navn:__________________________________ 
Jeg vil meget gerne komme til turen d. 30-31/01 2010  
 
Specielle hensyn (allergier, mediciner osv.):___________________________  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Forældre underskrift:__________________________________ 
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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!    



 

 

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 
 
Så sad vi her igen. Denne gang begyndte vi dog tidligt men det nåede 
alligevel at blive mørket inden vi var færdige. Vi brugte desuden lidt tid 
på at studere gruppens 50 års jubilæums nummer fra 1990, hvor vi fik 
lidt indsigt i gruppens historie og udvikling. Vidste du for eksempel: At 
der engang var 2 troppe med 3 patruljer i hver? At troppen tog på tur 
hver måned? At bæverne var den sidste enhed som blev oprettet, tæt 
fulgt af juniortroppen? At det er uvist hvornår den første rævehalefejde 
blev afholdt? At ulvene i starten ikke havde uniform men en 
”ulvesweater”? At på juniortroppens første sommerlejr havde de regn 
alle syv dage? 
 
Nå men nok om sjove gamle facts. Vi håber her fra redaktionen at alle 
har haft en god jul og et godt nytår. Og stadig har alle fingre i god be-
hold!!! 
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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   48 28 43 06/ 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  48 28 43 06 
 

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 


