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Lederne i gruppen
Gruppelederne:

Gruppeleder
Andreas
Jensenius
3068 3078

Gruppeassistent
Mads SchondelAndersen
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AND@megalip.dk
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Gruppeassistent Gruppeassistent
Annette Jensen Elizabeth Mosebo
2267 1669
Bentzen
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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 Sara Ludvig2252 1665
sen
PEJ@megalip.dk
???? ????
SAL@megalip.dk

Flokassistent
Sara L. H. Bagger
???? ????
SAB@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:

els

rs
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l
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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. okt.
9.-10. nov.
1.-2. dec.

HVAD
Sct. Georgeløbet
Natteravn
RHF 2018

HVEM
U+J+SP
SP
SP

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

Opslagstavlen
Kære gamle spejdere og lederkammerater.
I anledning af Anettes og mit bryllup, vil det glæde
os at se mine gamle spejdere og lederkammerater til
vielse og efterfølgende reception.
Vielsen vil finde sted i Slotskirken lørdag d. 6.oktober
2018 kl 13:30 og reception efterfølgende i Slotssø
Palæet på Helsingørsgade 51 fra kl. 15-17.
Vi håber, at I har mulighed for at hjælpe med at gøre
denne dag festlig og glæder os til at se jer.
Med spejderhilsen
Michael
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I denne måned begynder vi på et nyt mærke; ”Jeg kan
selv”-mærket. Så kom på møderne så du kan få dette
fine mærke til din uniform. Der er også Sct. Georgeløbet, se 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.
Onsdag d. 3.

”Jeg kan selv”

Søndag d. 7

Sct. George løb, se mere på side 6

Onsdag d. 10. Fuldmånemøde
Onsdag d. 17. Efterårsferie—intet møder
Onsdag d. 24. ”Jeg kan selv”
Onsdag d. 31. Uhyggen breder sig

Mange sommer ulvehilsner
Ulvelederne

2

JUNIORTROPPEN
Vær hilset dødelige!
I denne måned tager vi på en odyssé vi ind i den græske mytologi.
Zeus’ vigtigste våben, sin tordenkile, er blevet stjålet- og I skal hjælpe!

OBS: Efter efterårsferien, slutter alle møder kl 20:30. Vi
starter stadig samme tid.
Program for oktober
Tirsdag d. 2.

De Græske Guder: Drama i Olympen

Søndag d. 7

Sct. George løb, se mere på side 6

Tirsdag d. 9.

De Græske Guder: En rejse ind i dødsriget

Tirsdag d. 16. Efterårsferie—intet møde
Tirsdag d. 23. De Græske Guder: Tyven skal stoppes
Tirsdag d. 31. Byløb—vi mødes ved springvandet på Frederiksborg
slot og slutter samme sted.

Med spejderhilsen
Philip, Amalie, Helene, Liv og Sofie
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Troppen oktober 2018
Hej alle Trop Spejdere så er Oktober måned over os.
I denne måned skal vi en tur til The States hvor Peter Burke har
bedt om vores assistance til at fange den
berygtet forbryder.
HUSK at Sætte kryds i jeres kalender d. 9.
-10. nov til Natteravnen!

Tirsdag d. 2.

Tropmøde - Afslutning af Tømmerflåde

Søndag d. 7.

Tropmøde - Sct. Georgs løb se side 6

Tirsdag d. 9.

Tropmøde - Mærkemøde

Tirsdag d. 16. Efterårsferie—intet møde
Tirsdag d. 23. Tropmøde - White Collar Devision
Tirsdag d. 30. Tropmøde - White Collar Devision

Med spejderhilsen
Troplederne
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Tak for hjælpen!
For sidste år har vi nu afholdt Kræmmermarked i Hillerød, og til alle dem som
lagde både mange og få timer skal der lyde et kæmpe tak!
Vi har nu udfordringen med at finde aktiviteter til at dække det økonomisk
tomrum som Kræmmermarkedet efterlader - et tab på ca. 1/3 af vores årlige budget.
Vi håber at vi i fremtiden kan regne med jeres hjælp igen til andre, mindre aktiviteter spredt rundt om i året.
Slutteligt vil jeg igen understrege hvor meget vi som gruppe værdsætter alle
dem som afsætter deres tid og kræfter til at hjælpe os med at skabe både de
fysiske og økonomiske rammer der skal til for at drive en frivillig organisation
som os, både på Kræmmermarkedet, arbejdsdage, og til fremtidige aktiviteter!
Tak!

Med spejderhilsen
Andreas Jensenius, Gruppepleder
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Invitation til Sct. Georgesløb
Ærende spejdere i Hillerød og omegn – Ulve, juniorer og spejdere
Tørken er over os; folk sulter og brøndene er tørret ud, så der er heller
ikke noget vand. For at vi i det kommende år kan have mad nok, har vi
brug for jeres hjælp.
Det er snart sidste chance for at skaffe regn, hvis vi skal nå det inden
kornguden bliver vred. Derfor håber vi, at I vil hjælpe os til årets
Sct. Georgs løb søndag d. 7. oktober 2018.
Løbet bliver holdt på Frydenborg og der er
indskrivning kl. 9.15 – 9.45. Løbet slutter kl. 14 samme sted. Vi giver lidt knækbrød i løbet af formiddagen og frokost.
Ved tilmelding oplyses:


Patrulje/bandenavn



Gruppe– og enhedsnavn



Antal deltagere



Kontaktperson



evt. navne på ledere/forældre, som vil hjælpe ved posterne.

For-opgaven udsendes ved modtagelse af tilmelding.
Prisen er 30kr som betales til din enhedsleder sammen med din tilmelding.
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BREAKING NEWS
Mandag 1 Oktober 1962

SENSATION:
LENIN OPERER STADIG
EkstraBladet kan i dag afsløre de chokerende og rystende rygter som vi er kommet i besiddelse af fra unavgivende kilder
i den britiske efterretningstjeneste.
Rygterne vil vide, at Lenin ikke er død, og altså stadig lever i bedste
velgående. Hvor han nu befinder sig i Sovjet er dog uvist. Hvad han
foretager sig, og hvorfor nogen har haft interesse i at give indtryk af,
at den tidligere Sovjetiske leder skulle være død vides heller ikke. Men
hvis rygterne taler sandt, er der tale om en gennemgribende ændring
af den I forvejen ustabile verdenssituation, og kaos og krig vil hærge
verden
EkstraBladet formoder at Lenin er gået under jorden et sted i Moskva,
og stadig er den der trækker i trådene i Kommunistpartiet. Desuden
meddeler vores anonyme Kilde, at den britiske sikkerhedstjeneste har
iværksat en efterforskning og er i gang med at hverve dygtige og dumdristige folk til en livsfarlig mission til Moskva. Hverken Statsministeren
eller Udenrigsministeren havde i dag lyst til at kommentere situationen. Forsvarets Sikkerhedschef afviser rygterne som pure opspind og
drengestreger. Den Amerikanske præsident John F. Kennedy har endnu
ikke kommenteret rygterne. Det formodes på nuværende tidspunkt at
han befinder sig i sikkerhed i Air Force One, og at vicepræsidenten er
klar til at overtage styringen af landet, hvis noget skulle tilstøde præsidenten.
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Invitation til RHF2018
Et Sted i naerheden af London 21-10-1962
Til Spejderne paa Frdenborg, Hilleroed, Danmark
I er udvalgt til at afvaerge en forestaaende sikkerhedspolitisk krise. Det eneste vi kan tell you nu er, at I er
bound til at rejse dybt in I den fjendtlige Sovjet Union
USSR. Hvis I fejler jeres mission er en woldwide nuclear
krig uundgaaelig, og i will end jeres days I de koelige omgivelser i Sibirien. Vi har allerede nu told jer to much,
til at vi kan tillade at you back out. Hvis i ikke moeder
op paa jeres egne Hytter Tirsdag 27 November , maa vi meget
mod vores vilje faa vores agenter til at make you silent. I
vil vaere noedt til at drage afsted allerede den foelgende
weekend, den 1-2 december, hvis vi finder jer egnede til
missionen.
Til denne dag skal i have prepared en opgave til os, som I
will faa brug for to succeed. Naermere bestemt er der tale
om, at i skal fremstille en Koelebeholder, som i skal kunne
transportere med jer ind i Sovjet Union. Naar vi skriver
koelebeholder, betyder det of couse for de sloeve, at den
skal kunne keep something varmt eller koldt i en laengere
stykke tid. Jeres Coolbeholder skal have de indvendige
maal; 6 inched i hoejden, 8 incheds i Bredden og 8 inches i
laengden. Det er worth at bemarke, at disse maal skal vaere
precise – det vil blive Checked.

P. Smith,
Sikkerhedschef i de britiske NATO-styrker.

O. Cromwell,
Genforsker og selvautotiseret biotekniker
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Program for oktober
Søndag d. 7/10 - løb i skoven (Susanne) + Storm P. - vi mødes
kl. 11

Mandag d. 22/10 – 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

Der sker mange ting i dette nummer af
megalipnyt; Der er blandt andet Breaking
News, invitation til Sct. Georgløbet, en invitation til bryllup og
ikke mindst invitation til Rævehalefejden.
Det er en travl måned for alle enheder, juniortroppen skal rede
verdenen og ulvene skal tage mærket ”Klar dig selv”. Det kan
kun blive godt!
Jeg har fået lov til at lave dette nummer af megalipnyt og derfor
vil jeg da lige sætte mit eget lille præg med lidt nyttig viden; der
under 100 dage til juleaften :)

Christine
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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

