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Ulvene i Zoologiskhave 



 

 

Lederne i gruppen 
Gruppelederne:  Grupperåd: 

       

Gruppeleder 

Lars Jensenius 

4060 1268 
LAJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Mads Schondel-

Andersen 
2212 1078 
MAS@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Annette Jensen 

2267 1669 
ANJ@megalip.dk 

  Formand 

Lykke Bagger 
3147 9034 
LYB@megalip.dk 

Kasserer 

Marianne Bar-

tels 
2720 9958 
MAB@megalip.dk 

Floklederne: 

       

Flokleder 

Christine Thue 

Poulsen 
6016 8546 
CHP@megalip.dk 

Flokleder 

Sebastian ”W” 

Weede 
3116 9407 
SEW@megalip.dk 

Flokassistent 

Elizabeth 

Mosebo Bent-
zen 

2521 7889 
ELB@megalip.dk 

Flokassistent 

Pernille Jensenius 

2252 1665 
PEJ@megalip.dk 

Flokassistent 

Helene Lotz 

2244 3365 
HEL@megalip.dk 

Flokassistent 

Rikke Thue 

Poulsen 
2811 0138 
RIP@megalip.dk 

 

Juniortroplederne: 

       

Juniortropleder 

Sofie B.  

Jensenius 
3061 6537 
SOB@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Philip M. Bentzen 

3024 4814 
PHB@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Amalie C. Bag-

ger 
2639 5716 
AMB@megalip.dk 

    

Troplederne:                                                  Hjemmesiden: 

       

Tropleder 

Andreas  

Jensenius 
3068 3078 
AND@megalip.dk 

Tropassistent 

Erik Husher 

6016 4054 
ERH@megalip.dk 

Tropassistent 

Benjamin B. 

Hansen 
6169 4875 
BEH@megalip.dk 

Tropassist. 

Andreas Oks-

bjerg 
5074 7487 
ANO@megalip.dk 

Tropassist. 

Lars Rørbæk 

2857 9248 
LAR@megalip.dk 

  

    
Fortsættes bagerst i bladet... 



 

 

GRUPPEKALENDER 
Hvem er hvem: U = ulve, J = juniortroppen, SP = troppen, R = rovere 

(klan), L = enhedsledere, G = hele gruppen, F = forældre, GR = gruppe-

rådet, GL = gruppeledelsen,  FR  = forældrerepræsentanter 
 

HVORNÅR HVAD  HVEM                              

28.-30. april Distriktsturneringen  J+SP 

9. maj Kvartersmøde  L 

20 maj Arbejdsdag  ALLE 

6. juni Kvartesmøde  L 

16.-18. Juni Kanotur  SP 

4.-7. juli Ulvesommerlejr  U 

22.-30. juli Spejderneslejr  J+SP 

 

Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller 

hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 
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Sommerlejren 2017 afholdes d. 4/7-7/7, se mere 

på side 7. 

 

I denne måned skal vi se lidt nærmere på æg. Derud-

over begynder vi på et pioneringsprojekt.  

 

Du er altid velkommen til at tage en ven med. 

 

HUSK TØJ TIL AT VÆRE UDENDØRS, samt at mel-

de afbud til 60168546! 

 

 

Onsdag d. 5 ÆG 

 

Onsdag d. 12. Intet møde pga påskeferie 

 

Onsdag d. 19. Pionering 

 

Onsdag d. 26. Pionering 

    

Søndag d. 7/5 Skovensdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange ulvehilsner  

 Ulvelederne 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 

 

I denne måned er det påske, så vi skal selvfølgelig på påskeløb. Der-

udover skal vi ud og lære at navigere i skoven, så vi ugen efter kan 

tage på et SMS-løb. 

 

 

Program for April 

 

 

Tirsdag d. 4. Påskeløb 

 

Tirsdag d. 11. Påskeferie 

 

Tirsdag d. 18. Kort og kompas - En introduktion 

  

Tirsdag d. 25. SMS - Orienteringsløb 

 

Fre-Søn 28-30 Distriksturnering, se mere på side 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med spejderhilsen 

Philip, Amalie og Sofie 
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Troppen April 2017 

 

Husk at tjekke gruppe kalenderen på side 1. Troppen er 

SP i kalenderen. Se også invitation til kanotur på side 12. 

Se billederne fra Natteravnen i bladet(side 8), på face-

book og på hjemmesiden (side 14 for links). 

 

 

Tirsdag d. 4. Svaler: Patruljemøde 

   Ørne: Tropmøde - Pioneering 

 

 

Tirsdag d. 11. Svaler: Patruljemøde 

   Ørne: Påskeferie 
 

 

Tirsdag d. 18. Lav din egen dolk -  

   møde 1/5 

 

 

Tirsdag d. 25. Lav din egen dolk - 

   møde 2/5 

 

 

Fre-Søn 28-30 Distriksturnering, se mere på side 11. 

 

 

 

 

Med spejderhilsen 

Troplederne 



 

 

En oplevelse for livet  

I sommeren 2017 er der igen Spejdernes 

Lejr. Her mødes spejdere fra alle de forskel-

lige spejderkorps i Danmark og der forven-

tes at deltage over 40.000 spejdere fra hele 

landet samt 5.000 spejdere fra mange for-

skellige lande.  

Megalipperne får for eksempel besøg af vo-

res venskabsgruppe fra Devon i England, så 

vi skal have 30 engelske spejdere boende 

sammen med os på vores lejrplads.  

Efter lejren, tager de engelske spejdere med til Hillerød og bor 1 uge 

på Frydenborg.  

Selve lejren kommer til at foregå i Sønderborg på Als og afvikles i peri-

oden lørdag 22. juli – søndag 30 juli 2017.  

De store ulve deltager i perioden søndag 23. juli – onsdag 26. juli 

2017.  

Den officielle pris for deltagelse på lejren er kr. 2.100 per deltager. På 

grund af den store indsats og de mange kræfter, som spejdere, foræl-

dre og ikke mindst ledere lægger i gennemførelsen af Hillerød Kræm-

mermarked, så kan gruppen igen i år tilbyde en meget attraktiv pris for 

deltagelse.  

DIN pris er KUN kr. 1.475 for juniorspejdere og tropsspejdere og KUN 

kr. 900 for ulve.  

Se næste side for hvad I får med i prisen. 

Spejdernes lejr 2017 
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Her er hvad, I får med i prisen:  

•Ni storslåede dage med fuld forplejning og fede 
aktiviteter  

•Transport til og fra  lejren  

•Lejrmærke  

•Oplevelser, der sætter spor for resten af jeres 
spejderliv, og røverhistorier til de varme timer 
ved et lejrbål  

•Fem korpslejre i én  

•Et internationalt spejdereventyr og venskaber på tværs af nationer  

•Fascinationen af at etablere en by på størrelse med Fredericia for en 
uge – midt på en mark  

•Fællesskabsfølelse med 40.000 andre  

•Lejrplads med faciliteter som vand, toiletter, WiFi og indkøbscentre 

•Underlejrtorv med alt hvad hjertet begærer  

Du kan følge med på lejrens hjemmeside: http://spejderneslejr.dk/da 

og alle de social medier som Twitter, Facebook etc.  

 

Tilmelding på hjemmesiden, samt betaling til gruppens konto: Reg nr. 

1551, konto nr 3543086924, skal ske senest 22 februar 2017. 

Husk spejderens navn ved indbetaling. 

Med Spejderhilsen  

Gruppeledelsen  

Spejdernes lejr 2017 
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Vi har besluttet at holde sommerlejr for ulvene som vi plejer, dog bli-

ver den lidt kortere i år, nemlig fra tirsdag d. 4/7 om formiddagen til 

fredag d. 7/7 om eftermiddagen. Dette har 

vi valgt for at alle ulve kan komme med, 

også dem der ikke har været på lejr før. 

Derudover har vi besluttet at de ulve der 

rykker op til juniortroppen efter sommerfe-

rien (dem der går i 3. klasse nu) også kan 

deltage nogle dage på spejdernes lejr. Se 

mere på de forrige sider. 

 

SÆT ALLEREDE NU  I KALENDEREN! 
 

Hvor: 

Råbjerg, Ny Mårumvej 233, Ejstrup, 3200 Helsinge  

 

Hvornår: 

Tirsdag formiddag d. 4/7 2016 til Fredag eftermiddag d. 7/7 2016 

 

Hvordan kommer jeg med: 

 

 Tilmelding senest d. 1/6 2017 via hjemmesiden; www.megalip.dk 

Pris: 

 425 kroner, Der betales senest d. 1/6 2017  

    til konto nr.: 6887727854 reg.: 2276  

 

 

Spørgsmål?: 

Hiv fat i en leder på et møde 

Skriv en mail: chp@megalip.dk  

Skriv en sms/ring: 6016 8546 

 

Vi ledere glæder os rigtig meget til en uforglemmelig sommerlejr! – vi 

håber du vil med 

 

Ulve sommerlejr 2017 
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Aftenen startede på Casino Royal 

Spejderne var også forbi Q’s laboratorium, 

hvor de kom i træning som 00-agenter. 

 

Billeder fra natteravn 
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Herefter gik turen fra London til Islama-

bad med Concorden–  hvor der naturligvis 

var søde stewardesser og lækker flymad.  

I Islamabad lufthavn stødte spej-

derne på bureaukratiet i form af en 

flok toldere. Det var ikke nemt at få 

de korrekte stempler i den rigtige 

rækkefølge af dem! 

Billeder fra natteravn 
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Billeder fra natteravn 
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Der var selvfølgelig også hard-

core militær træning 

Til sidst skulle de følge den skumle 

Mr. Black (tv) og hans tur ud i natteli-

vet, for at kunne afpresse ham til at 

hjælpe dem redde London 

Natten sluttet med lidt morgen-pizza. Og så selvfølgelig den obligato-

risk søvn oven på en tallerken efter en lang nat! 



 

 

Distriktsturnering 
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Til spejderen som har knust Apo, Alli, Solaris og alle 
de andre Adventure spejderløb og spejderen der 
elsker kage, vennerne og at udfordre sig selv, kom-

mer årets distriktsturnering 2017! 
 
 

 
Distriktsturneringen vil forgå i Vedbæk by og vil byde på de sejeste aktiviteter, 
du har prøvet kræfter med. Men for os handler det ikke om, at du skal på dia-
mant ekstrem i en weekend og leve i mudder! Vi lover nye venner på tværs af 

patruljer, grupper og distrikter. Vi lover lækker mad og omgivelser, der både 

rummer hygge og konkurrence. 
 
Turneringen starter fredag d. 28. april med indtjekning mellem 18 og 19, en 
fredag fyld med lege, natmad og lejrbål af uhørt god kvalitet. Lørdag er den 
store turneringsdag: vilde aktiviteter, inspektion, natløb, grænser der brydes 

og minder for livet. Turneringen slutter Søndag kl. 12 hvor der herefter er ned-
brydning af lejrplads. 
 

Der er selvfølgelig en lille frivillig hjemmeopgave. Turneringen skal have et 
mærke. Vi opfordrer derfor til at alle patruljer indsender et mærkedesign til: 
jonas2103@live.dk. 
Mærket skal som have teksten: DT17 skrevet på, være cirkelformet med en 

diameter på 60mm og der kan maximalt bruges 15 farver. 
Alle patruljer der indsender et design, vil få point og få sig et forspring og det  
bedste design vinder Cocios til hele patruljen om fredagen. 
 

Tilmelding foregår hos din lokale enhedsleder og prisen er 300kr. Betaling sker 
efter afholdelse af turnering. 
 

En patrulje skal være mellem 4 og 8 medlemmer. Patruljerne skal medbringe 
telt, trangia til madlavning, opvaske udstyr og hvad man ellers tror der bliver 
brug for. 
 
Vi ses til den vildeste og sjoveste distrikt turnering nogensinde. 

 

 
På vegne af staben 
Jonas Sørensen, Lejrchef 
53553778 
jonas2103@live.dk 

mailto:jonas2103@live.dk
mailto:jonas2103@live.dk


 

 

... på Susåen fra fredag d. 16. til søndag d. 18. Maj!  

 

Vi skal sejle det meste af tiden og slår lejr undervejs i bivueak. Medbring: 

 Passende tøj (man får varmen hvis man padler, men padler man ikke 

kan man godt blive kold) 

 Regntøj 

 Gummi støvler/vandre støvler (der kan komme lidt vand i bunden) 

 Madpakke til fredag aften 

 Varm sovepose, et godt liggeunderlag og toiletsager 

 Mindst 2 liter vand i flasker som kan fyldes igen 

Husk desuden at det er vigtigt at pakke i poser og putte selve rygsækken i 

en stor affaldssæk eller lign. som skal lukkes godt til så det er vandtæt. Vi 

skal ikke vandre med vores oppakning, så en sportstaske eller duffelbag er 

også en mulighed. 

 

Hvis der er nogen spørgsmål så kontakt 

Andreas på and@megalip.dk. 

Deltagerprisen på turen er 350 kr. Resten 

af omkostningerne dækker gruppen takket 

være den store indsats på kræmmermarke-

det hvert år. 

 

Vi starter kl. 16 på Frydenborg. Det er vigtigt at være der til tiden da vi 

køre samlet videre derfra. 

Slutstedet bestemmes når tiden nærmer sig og informeres ud til deltagerne. 

Det bliver i området omkring Ringsted. 

 

Mange spejderhilsner 

Troplederne 

Kanotur 
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Program for April:  

 

 

Man. d. 24. Storm P. 

 

Søn. d. 30.  Storm P. - vi mødes kl. 10 

 

 

 

 

 Hi hi 

    Karin, Susanne og Birgitte 



 

 

Lederne i gruppen (fortsat): 
Le Klan qui Rit lederne:  

       

Klanleder 

Karin W. Bruun 
 4274 6424  
KAB@megalip.dk 

Klanassistent 

Susanne W. 

Bruun 
2624 4915 
SUB@megalip.dk 

Klanassistent 

Birgitte Rose 

4825 3987 
BIR@megalip.dk 

    

Redaktøren har ordet…   
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned  

 
 
Det har været en travl måned som har budt på éndagstur for ulvene 

sammen med KFUM-spejderne fra Skævinge, Natteravn for troppen, 

vandretur i juniortroppen og weekendtur med besøg i zoologiskhave for 

ulvene. Der er lidt billeder her i bladet, men flere findes på vores face-

bookside: www.facebook.com/Megalipperne/, samt vores hjemmeside: 

http://www.megalip.dk/billedgallerier. 

 

  

Vi håber alle får en dejlig påskeferie. 

14 
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GRUPPEN  Mads Schondel-Andersen Holmegårdsvej 33,1 
   mas@megalip.dk   3400 Hillerød / mob 61 22 19 46 
 
GRUPPERÅD  Lykke Bagger   Åvang 29, 3400 Hillerød 
FORMAND   lyb@megalip.dk   31 47 90 34 
 
ULVE  Christine Thue Poulsen  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte 
   chp@megalip.dk   60 16 85 46 
 Sebastian Weede  Polensgade 6, 2300 København S 
   sew@megalip.dk   31 16 94 07 
  
JUNIOR  Sofie Bartels Jensenius  Solbakken 8B, 3400 Hillerød 
  sob@megalip.dk  30 61 65 37    
 
TROP  Andreas Slott Jensenius  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte  
   and@megalip.dk  30 68 30 78 
 
KLAN  Karin W. Bruun    Baldersvej 15B, 3400 Hillerød  
   kab@megalip.dk   42 74 64 24 
 
HYTTE Per Hansen    Skovduevej 7, 3400 Hillerød 
RESERVATION   hytter@megalip.dk   22 32 13 11 
 
HYTTE Hytteudvalget 
VEDLIGEHOLD.   vedligeholdelse@megalip.dk 
 
BLAD (redaktør)  Andreas Slott Jensenius  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte
  redaktoer@megalip.dk  30 68 30 78 
 
WEBMASTER           Andreas Slott Jensenius Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte
   and@megalip.dk   30 68 30 78 
 
KASSERER  Marianne Bartels   Vangemandsvej 3, 3400 Hillerød 
   mab@megalip.dk   27 20 99 58 
 
 
KORPSET  KFUM-Spejderne i Danmark 
   Wagnersvej 33  70 10 26 66 (tlf) 
   2450 København SV.  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  
 
 
 
EMAIL: Se email til alle på www.spejderhilleroed.dk/email 
 
E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk 


