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Ulvene laver sne-lygter
Ulvetur til Experimentarium
Sommerlejren 2018
En gruppeleder takker af
… og en ny siger goddag
Kontingent forøgelse
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Lederne i gruppen
Gruppelederne:

Gruppeleder
Andreas
Jensenius
3068 3078

Gruppeassistent
Mads SchondelAndersen
2212 1078

AND@megalip.dk

MAS@megalip.dk
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Gruppeassistent Gruppeassistent
Annette Jensen Elizabeth Mosebo
2267 1669
Bentzen
ANJ@megalip.dk
2521 7889
ELB@megalip.dk

Gruppeassist.
Sofie B.
Jensenius
3061 6537

Formand
Lykke Bagger
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SOB@megalip.dk

Kasserer
Marianne Bartels
2720 9958
MAB@megalip.dk
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Flokleder
Christine Thue
Poulsen
6016 8546

Flokleder
Sebastian ”W”
Weede
3116 9407

CHP@megalip.dk

SEW@megalip.dk

Flokassistent
Elizabeth
Mosebo Bentzen
2521 7889

Flokassistent
Flokassistent
Pernille Jensenius Rikke Thue
2252 1665
Poulsen
PEJ@megalip.dk
2811 0138
RIP@megalip.dk

Flokassistent
Emma Gade
Hansen
42345091
EMH@megalip.dk

Flokassistent
Sara Ludvigsen
???? ????
SAL@megalip.dk

ELB@megalip.dk

Juniortroplederne:

Juniortropleder
Sofie B.
Jensenius
3061 6537

Juniortropassist. Juniortropassist. Juniortropassist.
Philip M. Bentzen Amalie C. Bag- Helene Lotz
3024 4814
ger
2244 3365
PHB@megalip.dk
HEL@megalip.dk
2639 5716

SOB@megalip.dk

Juniortropassist.
Liv Jensen
???? ????
LIJ@megalip.dk

AMB@megalip.dk

Troplederne:

Hjemmesiden:
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Tropleder
Erik Husher
6016 4054
ERH@megalip.dk

Tropassistent
Andreas
Jensenius
3068 3078

Tropassistent
Benjamin B.
Hansen
6169 4875

AND@megalip.dk

BEH@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 = grupperådet, GL = gruppeledelsen, FR = forældrerepræsentanter
HVORNÅR
7. - 8. april
14.-15. april
18. maj
26 maj
8. - 14. juli
10. -14. juli
6.-7. okt.

HVAD
HVEM
Ulvetur til eksperimentarium
U
DM i spejder **OBS ASFLYST**
J+SP
Bålaften
ALLE
Visionsdag **OBS NY DATO** L+GR
Sommerlejr for hele gruppen
J+SP+L
Sommerlejr for ulvene
U
Sct. Georges Løb 2018
U+J+SP+L

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

Opslagstavlen

Har du udstyr der bare ligger der hjemme og
ikke bliver brugt? Eller leder du efter nyt brugt
udstyr så Kontakt and@megalip for at få din
annonce på opslagstavlen
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I denne måned skal vi på weekend tur! Læs mere på
side 5, og skynd dig ind på hjemmesiden og tilmeld
dig. Husk også tilmeldingen til årets højdepunkt; sommerlejren, som i år bliver d. 10-14 juli, er åben. Læs
mere på side 6.
Vi vil meget gerne invitere nye til at komme og være
med for at se om spejderlivet skulle være noget for
dem. Derfor opfordre vi alle til at tage en ven, klassekammerat eller bekendt under armen på møderne.
HUSK TØJ TIL AT VÆRE UDENDØRS!
Onsdag d. 4

Fuldmånemøde

Lør.-søn.
D. 7-8 april

Weekendtur samt tur på
eksperimentariet. Se side 5.

Onsdag d. 11. Vi skal lave eksperimenter
Onsdag d. 18. Vi eksperimenterer noget mere
Onsdag d. 25. Vi begynder på det store byggeprojekt

Mange ulvehilsner
Ulvelederne
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JUNIORTROPPEN
Hej juniorer.
April måned byder på forskellige sjove møder - kom og oplev dem!
Program for April
Tirsdag d. 3.

Møde

Tirsdag d. 10. Møde
Tirsdag d. 17. Møde
Tirsdag d. 24. Møde

Med spejderhilsen
Philip, Amalie, Helene, Liv og Sofie
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Troppen April 2018
I denne måned står den i Pionerrings tegn. Vi skal øve os
på at bygge den perfekte lejerplads .
HUSK HUSK at få jer tilmeldt til dette års sommerlejer.
Tirsdag d. 3.

Tropmøde

Tirsdag d. 10. Patruljemøde
Tirsdag d. 17. Patruljemøde
Tirsdag d. 24. Tropmøde

Med spejderhilsen
Troplederne

4

Ulvetur på Experimentarium
I forbindelse med vores tema om naturvidenskab skal vi på weekendtur hvor vi tager en tur på eksperimentarium.
Vi mødes lørdag d. 7 april kl. 10.30 foran eksperimentariet— Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup.
Vi slutter på Frydenborg søndag d. 8 april kl.
11.30 før frokost.
Turen koster 300 kroner der skal overføres til
konto: 6887727854 reg: 2276 senest d. 05/04
-2018. Husk navn på ulven.
Pakkeliste:
-Uniform med blyant og papir, samt tørklæde (minus kniv)
-Turtaske, med madpakke til frokost lørdag samt drikkedunk
-Overtøj til at være udendørs (i forhold til vejret) inkl. regntøj.
-Sovepose
-Liggeunderlag
-Evt. sovebamse
-Tøj
-Nattøj
-Toiletsager
Da vi skal med toget fra Hellerup er det vigtigt at spejderen selv
kan bære sin bagage!!
Hvis du har en mobiltelefon, så lad den blive hjemme- vi får det så
sjovt at du ikke har behov for den :)
Tilmelding senest d. 05/04-18 på hjemmesiden : www.megalip.dk/
Vi håber på at se rigtig mange ulve, så vi får en rigtig sjov weekend.
Ulvehilsner, Ulvelederne
Hvis der er spørgsmål er I velkomne til at kontakte en leder på et møde eller mail/telefon (chp@megalip.dk / 60168546)
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Sommerlejren 2018
Vi er nu kommet videre i planlægningen af sommerlejren 2018. Vi har faktisk så
meget på plads at vi nu kan udsende en invitation, og du kan tilmelde dig allerede
nu!
Hvor:
Sct. Georg Hytten
Tjørnehusvej 6
Særløse Overdrev
4330 Hvalsø
Hvornår:
Uge 28
Søndag d. 8/7 2018 til lørdag d. 14/7 2018 (juniortroppen og troppen)
Tirsdag d. 10/7 2018 til lørdag d. 14/7 2018 (ulveflokken)
Hvad:
Året BEDSTE, FEDESTE og SJOVESTE spejder oplevelse!
Hvordan kommer jeg med:
Tilmelding senest d. 23/5 2018 via hjemmesiden; www.megalip.dk
Pris:
1000 kroner for juniortroppen og troppen
600 kroner for ulveflokken
Indsættes på konto nr.: 3543086924 reg.: 1551
Senest d. 23/5 2018
HUSK NAVN OG ENHED PÅ SPEJDEREN
Spørgsmål?:
Hiv fat i en leder på et møde
Skriv en mail/sms/ring til din enhedsleder
Vi ledere glæder os rigtig meget til en uforglemmelig sommerlejr! – vi håber du
vil med 
6

En gruppeleder takker af
Som alle sikkert ved, har jeg valgt at stoppe som gruppeleder og ledergruppen har valgt en ny gruppeleder.
Jeg vil her blot sige mange tak for 44 fantastiske år hos Megalipperne.
Jeg har siden jeg startede som spejder været på mange spændende
ture og lejre, hvor jeg er blevet udfordret, udviklet mig og blevet et
stærkere og mere ansvarligt menneske.
Mødet med mange forskellige mennesker har givet mig en større forståelse og accept af andre.
Alt dette har gjort livet nemmere for mig og har været med til at forme
mig som menneske og givet mig mange gode værdier med.

Som leder har jeg haft fornøjelsen af at møde mange børn og unge og
set hvordan de selv har udviklet sig, blevet voksne og ansvarlige ledere
i gruppen.
Gode oplevelser og godt kammeratskab har været nøgleordene for min
spejdertid og jeg vil for alt i verden ikke have undværet det.
Selvom jeg nu hænger uniformen i skabet, så er jeg stadig spejder
dybt ind i hjertet og vil altid værdsætte mig tid hos Megalipperne.
Og mom ikke jeg dukker op en gang imellem, når gruppen har brug for
ekstra hænder til et arrangement.
Jeg glæde til at finde uniformen frem, når gruppen fejre sit 100 års jubilæum i 2040 – der er jo ikke længe til.....

Tusind tak for godt kammeratskab, gode oplevelser og en fantastisk
tid.

Lars
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… og en ny siger goddag
Hej med jer,

Jeg hedder Andreas, og mange kender mig allerede som enten
Juniortropleder eller Tropleder. Til jer som ikke kender mig endnu, har jeg været med gruppen i 22 år. Det er mig som står bag
bladet, Megalipnyt, samt dele af hjemmesiden. Jeg har været
juniorleder i ca. 8 år og tropleder i ca. 2 år. Sammen med flere
andre er jeg også en af dem som altid er med til Kræmmermarkedet og vores andre pengeskabende aktiviteter, som er med til
at holde gruppen kørende.
Som leder har jeg altid haft stor fokus på at give ungerne gode
og sjove oplevelser og minder, både igennem udfordrerne ture,
sjove tema-møder, og mindeværdige lejre.
Jeg har altid ment at gruppelederens rolle er tosidig. For det første er det gruppelederens rolle at sørge for at ”hjulene kører”, så
de daglige ledere kan fokusere deres energi på arbejdet med
børnene. Dernæst er gruppelederens rolle som ”ledernes leder”
vigtig for at samle gruppen, og dette gøres bedst ved at være
synlig og aktiv på ture og lejre. Jeg vil bestræbe mig på at leve
op til mine egne forventninger, og ser frem til nye udfordringer i
mit spejder liv.

Med stor spejderhilsen
Andreas
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Kontingent forøgelse
Kære alle sammen,

Som det blev vedtaget på generalforsamlingen, forøges det
kvartalsmæssige kontingent med 50 kr.

Begrundelsen for denne kontingent forøgelse er at Kræmmermarkedet afholdes for sidste gang i år. Som mange sikkert ved,
så er det vores langt største og vigtigste indtægtskilde. Vi har
igennem de sidste år sparet op og ledt efter andre pengeskabende aktiviteter, men det er store sko at fylde. Derfor øges kontingentet en smule, for at hjælpe en lille smule på situationen, men
der er stadig langt igen.
Vi vil fortsat have øje på vores økonomi, og hvad pengeskabende aktiviteter vi kan finde.

Gruppeledelsen
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Program for april:
Vi fortsætter med projekt Storm P. kaffemaskinen.
Fredag d. 6. – Storm P.
Mandag d. 30. – Storm P.
Hi hi
Karin, Susanne og Birgitte
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Lederne i gruppen (fortsat):
Le Klan qui Rit lederne:

Klanleder
Birgitte Rose
4825 3987
BIR@megalip.dk

Klanassistent
Susanne W.
Bruun
2624 4915

Klanassistent
Karin W. Bruun
4274 6424
KAB@megalip.dk

SUB@megalip.dk

Redaktøren har ordet…
Deadline for bladet: d. 15. i hver måned
April måned og påsken er over os. Foråret er begyndt at tage fat, og så
småt kan man begynde at glæde sig til årets sommerlejr.
Men indtil da ...

Andreas
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GRUPPEN

Andreas Slott Jensenius
and@megalip.dk

Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød
30 68 30 78

GRUPPERÅD
FORMAND

Lykke Bagger
lyb@megalip.dk

Åvang 29, 3400 Hillerød
31 47 90 34

ULVE

Christine Thue Poulsen
chp@megalip.dk
Sebastian Weede
sew@megalip.dk

Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød
60 16 85 46
31 16 94 07

JUNIOR

Sofie Bartels Jensenius
sob@megalip.dk

30 61 65 37

TROP

Erik Husher
erh@megalip.dk

Skævingevej 17, 3320 Skævinge
60 16 40 54

KLAN

Birgitte Rose
bir@megalip.dk

Baldersvej 15B, 3400 Hillerød
48 25 39 87

HYTTE
RESERVATION

Per Hansen
hytter@megalip.dk

Skovduevej 7, 3400 Hillerød
22 32 13 11

HYTTE
VEDLIGEHOLD.

Hytteudvalget
vedligeholdelse@megalip.dk

BLAD (redaktør)

Andreas Slott Jensenius
redaktoer@megalip.dk

Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød
30 68 30 78

WEBMASTER

Andreas Slott Jensenius
and@megalip.dk

Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød
30 68 30 78

KASSERER

Marianne Bartels Jensenius
mab@megalip.dk

Vangemandsvej 3, 3400 Hillerød
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
(butik med
spejderting)

Højrupvej 6, Taulov, 70 10 76 76 (tlf)
7000 Fredericia
76 22 32 00 (fax)
Hjemmeside: www.55nord.dk

Har man lyst at prøve en uniform inden man køber, kan man også besøge:
Bispebjerg
Spejdershop

Søren P.Sko
Tlf.: 39 67 11 20

Søborg Hovedgade 62A
2860 Søborg

HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk

EMAIL: Se email til alle på www.spejderhilleroed.dk/email
E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk

