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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 
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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 Åres Barskmandstur startede på Frydenborg kl. 10 lørdag morgen. 

Derfra gik turen gemmen skoven mod det hemmelige mål, Kagerup 

station. Undervejs skulle tropsspejderne udfordres i nogle pirat egen-

skaber, så de var klar til at finde skatten sener på dagen.  

Først skulle de lave en sang, for pirater melder jo ikke klar, de synger 

jo en pirat sang! Derefter gik turen vider med lystig sang, i den hvide 

skov hvor der var lidt koldere end normalt, syntes nogle af spejderne. 

Da vi så var kommet et stykke længere frem stod den store dyst i at 

lave de bedste træben for enhver pirat med respekt for sig selv har jo 

mistet mindst et ben i kamp. I denne dyst var det Svaler der byggede 

det bedste og mest brugbar træben.  

 

Da vi så havde gået et lille stykke vej i skoven var det blevet tid til lidt 

mad, til at lune os på. Der blev tradition tro fra drengene side lavet ori-

entalsk karry suppe. Og efter en god frokost blev det tid til endnu en 

dyst, denne gang i kompasgang. Den flottet præmie var her en kort 

stump, gad vide om den skal bruges til noget senere? 

 

Efter det gik vi videre for at få 

varmen i kroppen igen, det er 

jo ikke helt varmt at stå stille.  

Den næste dyst vi kom til var 

nok den vigtigste da en rigtig 

pirat jo ikke kan have et skib 

uden også at kunne bruge ka-

nonerne, derfor var det nu 

blevet tid til noget øvelse i 

brugen af en kanon. Øvelsen 

viste så at nogle kunne skyde 

længer ind andre.  
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Da vi sener på dagen kom frem til Kagerup station blev det tid til at 

finde den nedgravede skat. Da den åbenbart var meget svær at finde 

måtte der lidt hjælp til og til sidst blev den da også fundet og vi nåede 

alle at komme med toget til Holøse hvor den sidste etape af dagen 

startede.  

Med vind i sejlende kom vi af sted mod en indendørs overnatning, hvor 

der om aftnen blev serveret stegt flæsk med persille sovs. Det var no-

get alle blev glade for.  

 

Søndag stævnede vi fra 

sommerhuset mod sta-

tionen hvor vi tog toget 

mod Kagerup, hvor vi 

skulle lave geocaching, 

hvilket var rigtig sjovt. 

Til dem som ikke ved 

hvad geocaching er, er 

det en faktisk en slags 

skattejagt hvor man går 

efter GPS.  

 

Til denne aktivitet var der forskellige måder at komme rundt i skoven 

og en af måderne var hvad der i folkemunde bliver kaldt en Ryan. det 

er hvor man ikke bruger stierne men tager ruten i fugleflugts linje. Vi 

andre brugte stigerne der var pletvis glatte. 

  

Dagen sluttede på Hillerød station hvor vi alle nok glædede os til at 

komme ind i varmen. 

 

Erik Husher 
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For at lette administrationen i forbindelse med blandt andet kontingetop-

krævning, vil vi meget gerne have oplysninger fra alle vores medlem-

mer, rovere og ledere om deres private e-mail adresse. 

  

Vi er klar over at en del forældre allerede har oplyst om e-mail adresse i 

forbindelse med barntes indmeldelse, men vi vil alligevel gerne bede alle 

om at svare. 

  

Vi har brug for følgende oplysninger 

  

For medlemmer: 

Barnets Navn 

Forældre eller værges e-mail adresse 

  

For ledere og rovere: 

Leder/Rover navn  

E-mail adresse 

  

Alle bedes fremsende oplysninger til gruppeleder Lars Jensenius, 

LAJ@megalip.dk, senest 1. marts 2010. 

 

  

     Gruppeledelsen 

EEEE----mail adresser på alle medlemmermail adresser på alle medlemmermail adresser på alle medlemmermail adresser på alle medlemmer    



 

 

LINIEN UD LINIEN UD LINIEN UD LINIEN UD     

 

Så er det ”igen” tid til at få ny inspiration – tag på kursus! 

 

LINIENUD d. 12. – 14. marts i Roskilde 

 

 

 

 

 

 

 

Her er noget for alle – både ledere, rovere og grupperødder: 

Ud i naturen, koder og hemmelig skrift, GPS, lege, inspiration for ulve, 

spejdere og rovere, medlemsdatabasen, forkyndelse, PR, fundraising, 

hjemmeside, madlavning på bål, grenlederkurserne og meget, meget 

mere. 

 

Underholdning lørdag aften: C:NTACT’s mobile teatergruppe. 

Så pak rygsækken og kom af sted – vi ses i Roskilde 

  

www.spejdernet.dk/linienud 
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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                                                                          
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 
25 juli–30 juli 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. 

Hvis der er nogle der har deres bedre 
halvdel + børn med på korpslejren så 
koster det 100kr per dag for overnatning 
til en maks pris af 700kr. 
Man vil bo på MultiCamp som ligger på 
lejren men altså ikke på samme plads 
som resten af gruppen. 

Opslagstavlen 
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Shelterbyggeriet fortsætter 
den 7/2, 21/2, 14/3 og 28/3 
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Hej ulve. 

 
Tak for en super hyggelig tur. 
I denne måned skal vi blandt an-
det lave bandelir. 
Husk at have tøj på til vejret. 
 
BEMÆRK: Ændret sommerlejr 
dato, se side 5. 
 
 
Onsdag  d. 3.       Bandelir 
 
Onsdag  d. 10.       Bandelir 
  
Onsdag  d. 17.       Intet møde vinterferie 
       
Onsdag  d. 24.       Overraskelsesmøde, alt kan ske! 
         
 
 
 
    Stor Ulvehilsen fra 

Sjarly, Mads, W, Iben og Christine. 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 
 

Velkommen til de nyoprykkede juniorer. 
Så er vi klar til endnu en vintermåned, som også byder på fastelavn 
og tøndeslagning. 
Møderne foregår primært udendørs, så husk uanset vejret varmt tøj til 
at kunne være udendørs. 
I vintermånederne er møderne tirsdag fra kl. 19-20:30. 

 

  
Program for februar 

 
 
Tirsdag d. 2. Førstehjælp i "praksis" - troppens spejdere ar- 
   rangerer et spændende møde fyldt med førstehjælp 
 
 
Tirsdag d. 9.   Fastelavnsmøde - kom udklædt så slår vi sam- 
    men katten af tønden! 
 
 
Tirsdag d. 16.   Vinterferie - intet møde 
 
 
Tirsdag d. 23.  Bål og snobrød 
   
 
 
 
 
    

 
Med spejderhilsen 

 

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

 

Tirsdag d. 2.  Tropmøde – Førstehjælp og live 
 
 
Søndag d. 7. Stabskursus for PL & PA i Gribbereden 
   kl. 13-17 Kurset er gratis 
 
 
Tirsdag d. 9. Patruljemøde 
 
 
Tirsdag d. 16. Vinterferie – intet møde  
 
 
Tirsdag d. 23. Patruljemøde 
 

 
Fødselsdage i Troppen: 
Erik fylder 19 år d. 13. februar 
Emil fylder 13 år d. 17. februar 
Rikke fylder 14 år d. 22. februar 
Michael fylder 45 år d. 27. februar 
 
 

 
               Med spejderhilsen 
                            Tropstaben 
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Program for Svaler i Februar: 
  
 

Tirsdag d. 2. Tropmøde – Førstehjælp og live 
 
Søndag d. 7. Stabskursus for PL & PA 
 
Tirsdag d. 9. Patruljemøde - Kend skoven i mør-
   ke. Husk varmt tøj. 
 
Tirsdag d. 16. Vinterferie – intet møde  
 
Tirsdag d. 23. Patruljemøde — Løb i skoven. Husk 
   varmt tøj. 
 
 

Med Spejderhilsen 
Sofie Bartels Jensenius 

 

???? 



 

 

Program for Februar. 

   

Vi har netop afholdt klanting og her er så program-

met for det næste halve år –vi vil primært arbejde 

med orientering, men også med aktiviteter, som for-

håbentligt kommer gruppen til gavn og fornøjelse. 

 

Tors d. 28. jan.  vi planlægger en af mega- 

    aktiviteterne, som vil blive  

    tilbudt spejderne på korps- 

    lejren – det skal jo ikke rø- 

    bes her hvad det er 

 

Tors d. 18. feb.  computer og GPS 

  

Tors d. 11. mar. computer og GPS + et eks- 

    tra møde 

  

12. – 13. mar.  ”Linien Ud” med GPS på pro-

    grammet    

 

Fortsættes i næste nummer 

                   

          Hi hi ho ho 

                                Karin, Susanne og Birgitte 

KlanKlanKlanKlan
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Forhåndstilmelding til Ulvenes sommerlejrForhåndstilmelding til Ulvenes sommerlejrForhåndstilmelding til Ulvenes sommerlejrForhåndstilmelding til Ulvenes sommerlejr    

 
Så nærmer sommeren sig, og det betyder 
at vi skal på sommerlejr. I år skal vi til Orø. 
Vi mødes søndag den 25. juli ca. kl. 11.00 
ved Østre færge ved Hammer bakke. Vi 
slutter samme sted fredag den 30. juli kl. 
ca. 17.00. Prisen bliver 650 kroner. 
  
Bindende tilmelding, nærmere info samt be-
taling kommer senere. 
 
Forhåndstilmelding kan ske enten til at mø-
de, eller pr. e-mail til CHL@megalip.dk eller 
CHP@megalip.dk   
 
Forhåndstilmeldingen skal ske snarest muligt, dog senest 3 marts. 

 

 

 

 

 

 
 
 

------------------------------------------------------ 
 
 
Navn:________________________________________________________________ 
Vil meget gerne deltage på ulvenes sommerlejr på Orø.  



 

 

12 

------------------------------------------------------ 
  
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 
 
Månedens menu bestod denne gang af Dobbelt Bacon Burger, 300g, og 
selvfølgelig med ekstra hvidløg! Det var en dejlig forandring fra den 
sædvanlige pizza og måske var dette også årsagen til at det har været 
vores hurtigste blad hidtil, da klokken i skrivende stund ikke er mere 
end 19.12. 
 
Fra redaktionen skal der også lyde en påmindelse til Ørne og Glenter 
om at vi gerne så programmer fra dem. De kan sendes til  
redaktoer@megalip.dk. Vi eftersøger desuden stadig nyt om ungkla-
nens gøren og laden og om de stadig eksistere? 
 
Som en sjov sidebemærkning til dem som har læst barksmandstur-
indlægget var det faktisk Andreas fra redaktionen som i sin tid indførte 
den nu traditionsfulde orientalske karry suppe, som drengene igen i år 
nød på barskmandsturen. 
 
Som altid ser vi også gerne indlæg og billeder 
fra gruppens medlemmer og ledere. :-) 
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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 


