
 

 

  

Bæverledere søges      Side 7 
Ny mødedag for Ulvene     Side 8 

August 2020 

52. årgang 

Årets sommerlejr blev afholdt  
på trods af forårets udfordringer 



 

 

Lederne i gruppen 
Gruppelederne:  Grupperåd: 

       

Gruppeleder 

Andreas  

Jensenius 
3068 3078 
AND@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Mads Schondel-

Andersen 
6122 1946 
MAS@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Annette Jensen 

2267 1669 
ANJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Elizabeth Mosebo 

Bentzen 
2521 7889 
ELB@megalip.dk 

 Formand 

Lykke Bagger 
3147 9034 
LYB@megalip.dk 

Kasserer 

Henning Ras-

mussen 
2329 7557 
HER@megalip.dk 

Bæverlederne: 

       

Bæverleder 

Erik Husher 
2221 4821 
ERH@megalip.dk 

Bæverassistent 

Annette Jensen 

2267 1669 
ANJ@megalip.dk 

Bæverassistent 

Sofie B.  

Jensenius 
3061 6537 
SOB@megalip.dk 

Bæverassist. 

Lars Rørbæk 

2857 9248 
LAR@megalip.dk 

   

Floklederne: 

       

Flokleder 

Christine Thue 

Poulsen 
6016 8546 
CHP@megalip.dk 

Flokleder 

Sebastian ”W” 

Weede 
3116 9407 
SEW@megalip.dk 

Flokassistent 

Elizabeth Mose-

bo Bentzen 
2521 7889 
ELB@megalip.dk 

Flokassistent 

Sara Ludvig-sen 

3020 1069 
SAL@megalip.dk 

Flokassistent 

Sara L. H. 

Bagger 
2392 0422 
SAB@megalip.dk 

Flokassistent 

Emma Gade 

Hansen 
4234 5091 
EMH@megalip.dk 

 

Juniortroplederne:                                         Hjemmesiden: 

       

Juniortropleder 

Sofie B.  

Jensenius 
3061 6537 
SOB@megalip.dk 

Juniortropas-

sist. 

Philip M. Bent-
zen 

3024 4814 
PHB@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Amalie C. Bag-

ger 
2639 5716 
AMB@megalip.dk 

Juniortropas-

sist. 

Helene Lotz 
2244 3365 
HEL@megalip.dk 

   

    
Fortsættes bagerst i bladet... 

Orlo
v 

Orlo
v 



 

 

GRUPPEKALENDER 
Hvem er hvem: B= bæver, U = ulve, J = juniortroppen, SP = troppen,  

R = rovere (klan), L = enhedsledere, G = hele gruppen, F = forældre,  

GR = grupperådet, GL = gruppeledelsen,  FR  = forældrerepræsentanter 
 

HVORNÅR HVAD  HVEM     

18. aug Oprykningsmøde  B+U+J+SP 

 

 

 

 

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

hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 

1 

Står du og mangler noget spejder-grej, eller har du 

noget grej i god stand som du gerne vil sælge vi-

dere? 

 

Så skriv til redaktor@megalip.dk og kom på op-

slagstavlen. 

Uniform i str 158 inkl tørklæde søges. Ligger 

du inde med en uniform i størrelse 158, så 

kontakt: Andrea og Maria på 

piranha.scott@icloud.com. Dette gælder og-

så hvis du har andet spejdergrej i juniorstør-

relse. 



 

 

2 

Bæverflokken 

   Hejsa alle Bævere! 

 

For at den private planlægning kan gå op, så stopper 

Andreas som bæverleder. Men det kan være at han 

ikke kan lade være med at komme på besøg engang 

imellem. 

 

Husk altid at have tøj på så vi kan være udenfor  

 

Kom og vær med, og tag gerne dine venner med! 

 

Tirsdag d. 18. Oprykningsmøde 18-19.30, og så 

   fortsætter de tilbageværende bævere 

   ved at starte på knobmærket! 

 

Tirsdag d. 25. Vi fortsætter med knobmærket 

 

NYHED  

Vi begynder nu at afholde møde hver tirsdag, dette be-

tyder at vi har brug for forældrenes opbakning, til 

at komme 1-2 stykker og hjælpe os med at holde op-

syn med de søde bævere, så vi har tid til at lave nogle 

gode møder for dem.  Tag derfor fat i Erik på 

erh@megalip.dk eller 2221 4821 for at aftale hvornår I 

kan. 

 

 

 

Med Hilsen fra  

hele Bæverdammen  
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Ulvemøderne har flyttet dag, og derfor er møderne 

fremad hver TIRSDAG kl. 18.30-20.00 

 

Vi skal sige farvel til alle vores gamle ulve og goddag 

til en masse nye.  

 

HUSK TØJ TIL AT VÆRE UDENDØRS, samt at mel-

de afbud til 60168546! 

 

 

Tirsdag d. 11. Intet møde 

  

Tirsdag d. 18.  Oprykningsmøde  

   OBS! Begynder kl. 18.00 og slutter  

   kl. 19.30 

 

Tirsdag d. 25. Vi vender op og  

   ned på det kendte 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Mange ulvehilsner  

 Ulvelederne 
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JUNIORTROPPEN 

Kære juniorer og tropspejdere 

 

Velkommen tilbage efter en lang sommerferie! 

 

Vi er nået til den tid på året hvor vi skal sige farvel til nogle gamle 

spejdere og hej til nogle nye. 

Foråret 2020 har for alle budt på en del forandringer, i hverdag og 

livet generelt, så nu prøver vi at tage lidt af hverdagen tilbage igen! 

Det gør vi ved at genoptage vores interesser, vores passioner og gø-

remål. 

 

Til sidst vil vi sige velkommen til alle de nye juniorer som rykker op, 

det bliver spændende at se hvor meget I kan vokse sammen med os 

og ved hjælp af sjov og spas. 

 

 

Program for August 

 

 

Tirsdag d. 18.  Oprykningsmøde som starter kl. 18.00 og slutter  

   kl. 20:00. Med hotdogs og lejrbål!! 

 

 

Tirsdag d. 25.  Geocaching og byløb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med spejderhilsen 

Erik, Benjamin, Phillip, Amalie, Helene og Sofie 
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Troppen august 2020 
 

Grundet for få spejdere er Troppen midlertidigt slået sammen 

med Juniortroppen. Se juniorprogrammet for mere info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Med spejderhilsen 

Troplederne 
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Kære alle sammen, 

Der har været nogle forespørgsler på hvornår man rykker op fra en en-

hed til en anden, så her kommer et lille indlæg for at informerer om 

retningslinjerne: 

 Når man starter i 2. klasse rykker man fra bæver til ulve 

 Når man starter i 4. klasse rykker man fra ulve til junior 

 Når man starter i 6. klasse rykker man fra junior til trop 

 

Det kan forekomme at man rykker op tidligere eller senere afhængig af 

barnet, men i så fald ville dette blive taget som en dialog mellem en-

hedslederen i barnets nuværende enhed, og forældrene. Du er altid 

velkommen til at kontakte enhedslederen (telefonnumre står forrest i 

bladet) hvis du har spørgsmål. 

 

 

 

 

 

Med spejder hilsen 

Gruppeledelsen /v Andreas Jensenius 

Oprykning 



 

 

Kære alle forældre, 

 

Som bekendt har vi genåbnet Bæverflokken 

med stor hjælp fra de eksisterende ledere 

som fortsat deltager aktivt i deres originale 

enheder. Vi håber at der er nogle forældre 

(eller andre læsere) som sidder med en lille 

spejder i maven, som bare gerne vil være 

med til at give børn i alderen 5-7 år gode op-

levelser i naturen, eller vil være en del af det 

fællesskab en spejdergruppe er.  

 

Det kræver ingen spejderfærdigheder eller 

særlig fysik at blive bæverleder, kun lysten til 

at have med børn at gøre. En væsentlig del af bæverarbejdet er at le-

ge, og resten kan man som voksen meget hurtigt lære. Den eksiste-

rende lederstab vil naturligvis også være der. 

 

Kommer der flere ledere til, vil det betyde at bæverflokken kan 
holde møde hver uge, i stedet for kun hver anden uge, der da så 

er flere skuldre til at bære i stedet for kun de eksisterende ledere i Bæ-

verflokken der allerede er aktive ledere i andre aldersgruppe.  

 

Husk at det er frivilligt arbejde at være spejderleder. Den eneste løn 

man får er at se ens arbejde gøre børn i alle aldre glade, samt at se 

dem udvikle sig. 

 

 

 

 

 

Med spejder hilsen 

Lederne i Bæverflokken 
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Bæverledere søges! 



 

 

Kære alle sammen 

 

For at styrke fællesskabet på tværs af enhederne, og for at gøre over-

gangen fra enhed til enhed nemmere, så har lederstaben besluttet at 

flytte ulvenes mødedag fra onsdag til tirsdag fra den kommende sæ-

son, men fortsat i samme tidsrum som hidtil. Alle andre enheder og 

deres tidspunkter er uændret.  

 

Vi glæder os til for alvor at starte op igen efter forårets nedlukning, 

men vi holder selvfølgelig fortsat øje med omstændighederne, samt 

myndighedernes og KFUM korpsets anbefalinger. 

 

 

 

 

 

 

 

Med stor spejderhilsen 

Gruppeledesen, v/ Andreas Jensenius 
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Ny mødedag for Ulvene 
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Håber alle har haft en dejlig sommerferie og nu er klar til nye 

spejderoplevelser. 

 

Program for august. 

 

Søn. d. 9. Klanting kl. 15 – kreative madopskrifter i Karins  

  have. Vi glæder os til at skulle i gang igen med  

  Storm P.-projektet, som har ligget stille siden  

  marts.  

 

 

 

                           Hi hi 

                                   Karin, Susanne og Birgitte 

 

  

 

 

Pga. Corona tog vi en ekstra ”Find vej”-tur i 

juni (i Hillerød).  



 

 

Lederne i gruppen (fortsat): 

Le Klan qui Rit lederne:  

       

Klanleder 

Birgitte Rose 

4825 3987 
BIR@megalip.dk 

Klanassistent 

Susanne W. 

Bruun 
2624 4915 
SUB@megalip.dk 

Klanassistent 

Karin W. Bruun 
 4274 6424  
KAB@megalip.dk 

    

Redaktøren har ordet…   
Deadline for bladet: d. 15. i hver måned  
 
Så er vi for alvor tilbage! På trods af forårets udfordringer nåede vi lige et par 

møder inden vi endda kom på sommerlejr. Det var som altid en rigtig god ople-

velse, hvor der kom glade (og trætte) børn hjem efter en lille uges spejderop-

levelser.  

Vi glæder os til at starte sæsonen op igen, og vi har netop indført noget som vi 

har talt om on-and-off de sidste par år: At alle enheder har møde 

samme dag. Det gør at lederne kan være endnu mere sammen på 

tværs af enhederne, og børnene også kan se hvad de lidt større 

spejdere går og laver. Så har de noget at glæde sig til, og det bliver 

måske knap så ”skræmmende” lige pludselig at skulle rykke op. 

 

Hvis der er nogen som går med en lille spejderleder i maven så send 

gerne en mail, sms eller giv mig et opkald. Specielt bæverflokken 

kunne godt bruge en ekstra leder. 
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Andreas 

Troplederne:                                                  

       

Tropleder 

Benjamin B. 

Hansen 
6169 4875 
BEH@megalip.dk 

Tropassistent 

Erik Husher 
2221 4821 
ERH@megalip.dk 

Tropassist. 

Lars Rørbæk 

2857 9248 
LAR@megalip.dk 

Tropassist. 

Sebastian 
 

   

Orlo
v 



 

 

GRUPPEN  Andreas Slott Jensenius  Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød  
   and@megalip.dk  30 68 30 78 
 
GRUPPERÅD  Lykke Bagger   Åvang 29, 3400 Hillerød 
FORMAND   lyb@megalip.dk   31 47 90 34 
 
BÆVER  Erik Husher    
   erh@megalip.dk  22 21 48 21  
 
ULVE  Christine Thue Poulsen  Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød 
   chp@megalip.dk   60 16 85 46 
  
JUNIOR  Sofie Bartels Jensenius   
  sob@megalip.dk  30 61 65 37    
 
TROP  Benjamin Brender Hansen Skodsborgvej 190, st 2502, 2850 Nærum 
   beh@megalip.dk  61 69 48 75 
 
KLAN  Birgitte Rose    Frejasvej 4, 3400 Hillerød     
  bir@megalip.dk  48 25 39 87 
 
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  Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød 
 redaktoer@megalip.dk   30 68 30 78 
 
WEBMASTER           Andreas Slott Jensenius Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød 
   and@megalip.dk   30 68 30 78 
 
KASSERER  Henning Rasmussen  Elmegårdsalle 5, 3400 Hillerød 
   her@megalip.dk   23 29 75 57 
 
 
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 
 


