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September 2019 
51. årgang 

Kaffekageboden til byfesten 



 

 

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 

Gruppeassist. 

Sofie B.  

Jensenius 
3061 6537 
SOB@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 

Andreas  

Jensenius 
3068 3078 
AND@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 

Pernille Jense-

nius 
2252 1665 
PEJ@megalip.dk 

Flokassistent 

Sara Ludvig-

sen 
???? ???? 
SAL@megalip.dk 

Flokassistent 

Sara L. H. 

Bagger 
???? ???? 
SAB@megalip.dk 

Flokassistent 

Emma Gade 

Hansen 
42345091 
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 

Juniortropassist. 

Liv Jensen 

???? ???? 
LIJ@megalip.dk 

  

    
Fortsættes bagerst i bladet... 

Orlo
v 

Orlo
v 

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     

29. sep. Sct. Georg løb   B+U+J+SP 

5. okt. Distriktsturnering  B 

5. okt. Arbejdsdag  ALLE 

 

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 videre? 

 

Så skriv til redaktor@megalip.dk og 

kom på opslagstavlen. 



 

 

2 

Bæverflokken 

 

   Hejsa alle Bævere! 

 

Så kom vi på den anden side af sommerferien, og det 

betyder at vi igen har spejder. I denne måned skal vi 

begynde på natur-mærket 

 

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

 

Tirsdag d. 10. Jeg-kan-selv-mærket 

 

Tirsdag d. 24. Jeg-kan-selv-mærket 

 

Søndag d. 29. Sct. Georgeløbet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Spejder Hilsen fra  

hele Bæverdammen  
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I denne måned skal vi bygge en katapult som vi natur-

ligvis også skal afprøve! 

 

Vi har altid plads til nye spejdere, så tag gerne din 

ven/nabo/bekendt under armen. 

 

Husk tøj til at være udenfor - selvom det er koldt 

og vådt kan vi godt være udendørs, samt at mel-

de afbud til 60168546! 

 

 

Onsdag d. 4. Katapult byggeprojektet startes 

 

Onsdag d. 11. Katapulten bygges færdig 

 

Onsdag d. 18 Katapulten skal afprøves 

 

Onsdag d. 25. Tryllestave og troldmandshatte 

 

Søndag d. 29. Sct. Georgeløb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange ulvehilsner  

 Ulvelederne 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer og tropspejdere. 

 

I denne måned er vi i træningslejr til årets Sct. georgsløb, som forgår 

søndag den 29. september, og vi håber meget på at se jer alle som 

deltagere! 

 

 

Program for September 

 

 

Tirsdag d. 3.  O-løb i Gadevang 

 

 

Tirsdag d. 10.  Geo-catching med GPS'er 

 

 

Tirsdag d. 17.  Hjemmeopgave til Sct. Georgsløb 

 

 

Tirsdag d. 24.  Hjemmeopgave til Sct. Georgsløb 

 

 

Søndag d. 29.  Sct. Georgsløb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med spejderhilsen 

Junior- og Tropstaben 
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Troppen september 2019 
 

Grundet for få spejdere er Troppen midlertidigt slået sammen 

med Juniortroppen. Se juniorprogrammet for mere info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Med spejderhilsen 

Troplederne 
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Bæverflokken er genåbnet! 

 

Kære alle Megalipper og andre læsere 

Det er med stor glæde at vi i marts måned genåbnede Bæverflokken i 

Megalipperne efter flere års dvale. Det har været en stor success, med 

mange glade børn, hvilket vi rigtig glade for. Vi håber at endnu flere vil 

komme ud og være med til at opleve og udforske naturen, lege uden-

for, tænde bål, finde dyrespor, og alle de andre aktiviteter som vi har 

planlagt henover efteråret og sommeren. 

Hvis du kender nogen, som skal ud og have lidt frisk luft i aldersgrup-

pen 5-7 år, så send en mail til Andreas på and@megalip.dk eller Erik 

på erh@megalip.dk. Møderne er tirsdag fra kl. 17:30 til 19:00 i lige 

uger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Spejderhilsen fra Bæverdammen  

Anette, Lars, Sofie, Andreas og Erik   
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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 

8 

Bæverledere søges! 
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Invitation til Sct. Georgsløb 2019 

Onde og grufulde kræfter truer igen troldmændenes verden. Ham 
der ikke må nævnes, er vendt tilbage… 
Sammen med sine dødsgardister hærger han hele verden, med død 
og ødelæggelse til følge. Det er så slemt at troldmændene ikke læn-
gere kan magte det alene.  
Derfor har Ministeriet for magi besluttet at visse mugglere skal ud-
dannes i basal trolddomskunst for at kunne hjælpe troldmænd og 
hekse med at bekæmpe det onde. 
For Hillerød og omegn har man besluttet, at spejdere – små som sto-
re - er de helt rette til at hjælpe. Undervisningen i basal trold-
mandskunst er planlagt til at finde sted søndag d. 29. september 
2019 
Stedet er selvfølgelig Hogwarts Skole for Heksekunster og Trold-
mandsskab, der ligger lige op ad Den Forbudte Skov. (Forældre skal 
sætte GPS’en til Frydenborg) 
Der er indskrivning kl. 9.15-9.45 på Perron 9¾. Der er afslutning og 
præmieoverrækkelse fra kl. 14 
Skolen byder på en let frokost efter undervisningen og prisen for 
deltagelse er 30kr. pr elev. Beløbet bedes overført på mobilepay til 
60168546. Tilmelding senest d. 1 september 2019, på www.megalip.dk 
Medbring en lille taske med fyldt drikkedunk og evt. lidt formid-
dagsmad. 
Lærerne på Hogwarts skole for Heksekunster og Troldmandsskab 
glæder sig til at se rigtig mange spejdere. 
På skolens vegne 

Prof. Dumbledore 
 

Pakkeliste (Foropgave) 
Hver deltagende spejder skal medbringe 

1 stk tryllestav 
1 stk troldmands 

http://www.megalip.dk


 

 

Den sidste lørdag i juli mødte 7 glade og spændte ulve-

unger op ved hytten i Kathøj, klar på 5 dage med mas-

ser af sjov, læring og oplevelser.  

 

Første dag på lejren er altid speciel, da man skal lære 

det nye område at kende og finde sig til rette – dertil 

ekstra særlig hvis det er ens første lejr nogensinde, og 

det var det for en enkelt eller to. 

 

Efter en hurtig rundtur og da bagagen var lagt på plads, begyndte lejren med 

det traditionsrige spil, DIMS. En evig favorit hos børnene der bringer mange 

timers sjov med sig. Men da startede lejrlivet så også, da pligter som madlav-

ning og opvask meldte sig. Børnene tog det i stiv arm, og det er slet ikke så 

slemt når man gør det med sine venner. Tid til at se soveposer, en første dag 

med mange oplevelser sikrer et par trætte ulveunger. 

 

 

Første nat overstået i telt, et stort 

skridt for de fleste. Heldigvis var vejret 

med os, og vi formåede at sove ude 

næste alle dage – og uden nogen frøs 

tæerne af! 

10 

Ulvesommerlejren 2019 



 

 

Anden dag bringer meget sjov, men det siger jo sig selv, da dagens program 

bød på MEGA lege. Der var sørget for klassiske spil som Klodsmajor, Mikado og 

Kryds & Bolle i forvoksede størrelser. 

Tredje dag oprandt og det var blevet tid til en tur ud af lejren. Udflugten bragte 

ulveflokken til Helsingør, hvor der var planlagt en hel dag med aktiviteter på 

Øresundsakvariet.  

11 

Ulvesommerlejren 2019 



 

 

Vi besøgte vandlaboratoriet, fiskede krabber (og re-

jer, og små fisk, og alt andet i havnen), samt klappe-

de søstjerner, fladfisk, krabber og store fisk i akvari-

ets to åbne bassiner. De trætte ulveunger på vejen 

tilbage til lejren, bevidnede en lang dag med masser 

af nye og lærerige oplevelser.  

 

12 

Ulvesommerlejren 2019 



 

 

Så oprandt lejrens sidste hele dag. En sand 

temadag, hvor ulveungerne skulle arbejde i 

det kreative hjørne.  

Det var Robinson-dag, hvor lejren var for-

vandlet til en ‘øde ø’ og ulvene var strandet 

på den. De måtte derfor proviantere ved at 

hakke kokos ud af hver deres kokosnød, 

samt lave deres eget service ud af kokosnød-

dens skal og friske grene.  

 

Det var klart ud fra det færdige resultat alle 

børnene brillerede med deres tålmodighed og 

sans for finesse da dagen gik med snitning, 

filing og pudsning af det til sidst fine service, 

der blev taget i brug ved aftensmaden.  

 

 

 

 

Lederne takker for en sjov og hyggelig sommer-

lejr, og glæder os allerede til næste år!  

13 

Ulvesommerlejren 2019 



 

 

14 

Håber alle har haft en dejlig sommerferie – den har jo budt på 

megen sol og varme og til sidst en del vand. 

 

Program for september:  

 

Tors. d. 19/9 – Storm P. 

 

                           Hi hi 

                    Karin, Susanne og Birgitte 

 

  

  

 

Det næste halve år: 

 

Tors. d. 24/10 – Storm P. 

 

Fre. d. 8/11 – Storm P. 

 

Tors. d.  21/11 – Storm P. 

 

7 – 8/12 – RHF 

 

Tors d. 12/12 – Storm P. + julehygge – medbring 2 gaver 

 

Tors. d. 9/1 – Storm P. 



 

 

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  

 
Tak til de som hjalp til Byfesten! Det er dejligt at I vil være med at 

løfte den fælles opgave som giver os den nødvendige økonomi til at 

drive spejderarbejde! 
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Andreas 

Troplederne:                                                  

       

Tropleder 

Erik Husher 
2221 4821 
ERH@megalip.dk 

Tropassistent 

Benjamin B. 

Hansen 
6169 4875 
BEH@megalip.dk 

Tropassist. 

Lars Rørbæk 

2857 9248 
LAR@megalip.dk 

    



 

 

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   Skævingevej 17, 3320 Skævinge  
   erh@megalip.dk  22 21 48 21  
 
ULVE  Christine Thue Poulsen  Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød 
   chp@megalip.dk   60 16 85 46 
 Sebastian Weede   
   sew@megalip.dk   31 16 94 07 
  
JUNIOR  Sofie Bartels Jensenius   
  sob@megalip.dk  30 61 65 37    
 
TROP  Erik Husher   Skævingevej 17, 3320 Skævinge  
   erh@megalip.dk  22 21 48 21  
 
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  
 
 
 


