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Lederne i gruppen 
Gruppelederne:  Grupperåd: 

       

Gruppeleder 

Mads Schondel

-Andersen 
2212 1078 
MAS@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Lars Jensenius 

4060 1268 
LAJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Søren Jensenius 

4824 6608 
SOJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Per Hansen 

4825 4875 
PEH@megalip.dk 

 Formand 

Lykke Bagger 

3077 2309 
LYB@megalip.dk 

Kasserer 

Marianne Bar-

tels 
4824 6608 
MAB@megalip.dk 

Floklederne: 

       

Flokleder 

Christine Thue 

Poulsen 
6016 8546 
CHP@megalip.dk 

Flokleder 

Sebastian ”W” 

Weede 
3116 9407 
SEW@megalip.dk 

Flokassistent 

Mads V. Niel-

sen 
3011 2713 
MAN@megalip.dk 

Flokassistent 

Elizabeth Mosebo 

Bentzen 
2521 7889 
ELB@megalip.dk 

   

Juniortroplederne: 

       

Juniortropleder 

Andreas  

Jensenius 
3068 3078 
AND@megalip.dk 

Juniotropassist. 

Erik Husher 

222148 21 
ERH@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Jeppe Skov-

gaard 
2089 9970 
JEP@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Sofie B.  

Jensenius 
3061 6537 
SOB@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Lars Rørbæk 

2857 9248 
LAR@megalip.dk 

  

Troplederne:                                                  Hjemmesiden: 

       

Tropleder 

Mette Schondel-

Andersen 
2855 2665 
MES@megalip.dk 

Tropassistent 

Michael Bentzen 

4015 8090 
MIB@megalip.dk 

Tropassistent 

Annette Jensen 

2267 1669 
ANJ@megalip.dk 

Tropassist. 

Andreas Oks-

bjerg 
5074 7487 
ANO@megalip.dk 

 
 

  

    
Fortsættes bagerst i bladet... 
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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                              

12. nov Forældremøde—ulveflokken  U 

6.-7. dec Rævehalefejden  SP+R+L  

 

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

hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 

1 

Spejderbutikken 55nord melder nu 
at man igen kan købe uniformer i 
str. 8, 10, 12 og 14 år. 

55 liters rygsæk (ekspedition 55+), fejler intet, 
dog med lidt mærker efter brug, sælges. 
 
Pris: 250 (ny pris 600) 

 
Benjamin Brender Hansen 
Tlf: 6169 4875 

Mail: benjamin-brender@hotmail.com 

55Nord kommer til Frydenborg med deres 
store mobile butik onsdag den 10. decem-
ber 2014 kl. 16.00-17.30. Her har du god 
mulighed for finde nyt udstyr som rygsæk-

ke, soveposer eller en uniform eller hvad du 

nu lige mangler. 
 
Kom ud og kig. Der er masser af ting du 
kan sætte på din ønskeseddel til juleaften. 



 

 

2 

Mørket er for alvor over os, og derfor står november også i 
mørkets tegn. Vi skal blandt andet  kigge på stjerner og lege 
mørkestratego. 
 

Onsdag d. 12, vil der være forældre møde på samme tid som 
det almindelige ulvemøde. Her vil I blandt andet blive infor-
meret om sommerlejren. Læs mere på hjemmesiden og side 
5.  

Sommerlejren 2015 afholdes i uge 29, se mere på 

side 8. 
 
Onsdag d. 5. Jungle 
 
Onsdag d. 12. Færdiggøre teater og fremfører for  
   forældrene. 

 

Onsdag d. 12. Forældremøde—samme tid som  
   ulvemødet. Se mere side 5 og på  
   hjemmesiden. 
 
Onsdag d. 19. Stjerner og fuldmånemøde 
 

Onsdag d. 26. Mørkestratego 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Mange ulvehilsner  
 Ulvelederne 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 

 

Denne måned skal vi afslutte vores mini-spion tema med f.eks. koder.  

Dernæst skal vi involveres i en smugler operation, måske som bag-

mænd, håndlangere, eller som under-cover agenter. Hvem ved? 

 

 

Sommerlejren 2015 afholdes i uge 29, se mere på side 8. 

  

 

Program for November 

 

 

Tirsdag d. 4.    Afsending og modtagelse af tophemmelige ko-

    der! 

 

Tirsdag d. 14.  Smugler temaet begynder 

 

Tirsdag d. 21.  Smugleriet forsætter 

 

Tirsdag d. 28.  Smugleriet når sit højdepunkt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med spejderhilsen 

Erik, Sofie, Lars, Philip og Andreas 
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Troppen November 2014 

 

 

Sommerlejren 2015 afholdes i uge 29, se 
mere på side 8. 
 

Husk også Rævehalefejden d. 6.-7. December! Læs mere 

på side 12. 

 

Tirsdag d. 4. Tropmøde – 1943, jødernes flugt 

   Vi mødes ved Gilleleje Kirke kl. 19 og  

   slutter samme sted kl. 21. I skal selv  

   sørge for transport til og fra kirken. 

 

Tirsdag d. 11. Patruljemøde 

  

Tirsdag d. 18. Patruljemøde 

 

Tirsdag d. 25. Patruljemøde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med spejderhilsen 

Troplederne 
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Onsdag d. 12/11 kl. 18.35-19.55 er der forældremøde for 

ulveflokkens forældre. Efter mødet vil ulvene opfører deres 

”teater” de har arbejdet med i forbindelse med junglemær-

ket, så kom og se dit barn! 

 

På programmet er blandt andet generel info omkring leder-

ne og ulveflokken.  

Derudover vil vi også informere om sommerlejren, og vores 

kommende aktiviteter i det nye år. 

Der vil også være mulighed for jer, at stille spørgsmål hvis 

I skulle have nogen. 

 

Vi sørger for kaffe, te og kage. Så vi håber på at rigtig 

mange har lyst til at komme, når I alligevel skal bringe og 

hente jeres børn. 

 

Ulvehilsner, ulveflokkens ledere. 

Ulveforældremøde 
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I forbindelse med Sct. Georges løbet 

søndag den 5. oktober 2014, blev 

Sct. Georges Gildernes spejderleder-

pris uddelt. Prisen bliver uddelt 

blandt alle spejderledere i Hillerød 

Kommune og vi er alle utroligt glade 

for og stolte over at vores kandidat, 

blev vinderen af lederprisen. 

 

Christine har gennem mange år ydet en kæmpe indsats som flokleder 

for ulvene, været primus motor for vores hverveindsats på SFO´erne 

på Hillerødholmsskolen og Hillerød Vest Skolen. Vi har gennem disse 

arrangementer fået mange nye medlemmer. Hun er også meget enga-

geret i vores sandwichbod – De Grønnes Take-Away – på Hillerød 

Kræmmermarked. 

 

Derfor føler vi, at det er meget velfortjent at 

Christine blev årets prisvinder. 

 

Tak for den flotte indsats og endnu engang hjer-

telig tillykke med prisen! 

 

 

 

 

     Gruppeledelsen 

TILLYKKE CHRISTINE! 
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Kære alle 

 

Med virkning pr. 1. juli 2014 ændrer Megalipperne opkrævning af kontingent.  

 

Fremover vil kontingentbetalingen blive opkrævet hvert pr d. 1. juli, d. 1. okto-

ber,  d. 1. Januar og d. 1. april med kr. 250 pr. gang pr. barn.  

 

Dette sker første gang 1. juli 2014. Det vil være muligt at tilmelde betalingen 

til automatisk betalingsservice (PBS), og vi håber rigtigt mange vil benytte sig 

af denne mulighed.  

 

Ændringerne medfører en årlig kontingentstigning på kr. 50,00. Der vil desu-

den ikke længere være søskenderabat, og melder man sig ud i et kvartal, vil 

der ikke være mulighed for at få refunderet et allerede betalt kontingent hver-

ken helt eller delvist. Bliver man til gengæld meldt ind efter kvartal start, skal 

man ikke betale før det næste kvartal. 

 

Skulle i have spørgsmål til ændringen er I meget velkomne til at kontakte vo-

res kasserer på mail: mab@megalip.dk, der så vil forsøge at besvare jeres 

henvendelse hurtigst muligt. 

 

 

 

 

Med spejderhilsen 

Megalipperne 

Ændring af kontingent, samt PBS 



 

 

Jubilæumslejren! 
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I anledning af Megalippernes 75-års jubilæum tager he-

le gruppen afsted på fælles jubilæumslejr til Gillastig i 

Sverige. Lejren afholdes i uge 29 med start søndag d. 

12. juli og slut lørdag d. 18. juli. Sæt allerede nu kryds i 

kalenderen, så I ikke går glip af denne festlige spejderople-

velse! 



 

 

I forbindelse med budgetlægning for 2014, besluttede grupperådet at 

afsætte penge til at bygge en bålhytte som erstatning for den lille bål-

plads tæt på vores store materialeskur. 

Vi ansøgte Folkeoplysningsudvalget om et tilskud til byggeriet og mod-

tog i midten af juni et rigtig flot tilskud på kr. 25.500. 

Derefter gik vi i gang med at ansøge om byggetilladelse. Efter en me-

get lang ansøgningsproces fik vi endelige den 11. september tilladelse 

til at opføre bålhytten. 

Vores nye bålhytte 
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Onsdag den 1. oktober ankom alle materialer og tømmeren gik i gang 

med at bygge. Byggeriet skred hurtigt frem og allerede fredag den 3. 

oktober, var bålhytten færdigbygget og klar til at blive taget i brug. 

Vi håber alle vores medlemmer bliver glade for bålhytten og vil bruge 

den flittigt - både forår, sommer, efterår og vinter. 

 

 

Vores nye bålhytte 



 

 

Bålhytten giver mulighed for, at mange aktiviteter som vi ellers forbin-

der med sommer, også kan gennemføres om vinteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God fornøjelse 

Gruppeledelsen 
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Vores nye bålhytte 



 

 

Mens Dr. Kent Brantley arbejdede på en vacci-

ne mod Ebola, er han blevet kidnappet. Pro-

blemet er, at det lokale politi ikke har kunnet 

gøre noget, så derfor har vi brug for jeres 

hjælp. 

 

Da Ebola virussen er ved at sprede sig har vi 

stærkt brug for jer. Der skal laves et transport 

rør til transport af reagensglas med skrøbeligt 

indhold. 

 

Vi skal bede jer møde ved Kent Brantleys laboratorium på Frydenborg 

d. 2. december kl. 19.00 til 21.00 for at gennemgå gerningsstedet og 

finde eventuelle spor om hvor han kunne være. Her vil i samtidig få 

udleveret det nødvendige sikkerhedsudstyr. 

Vi håber I får nogle resultater der kan bruges i weekenden d. 6.-7. de-

cember hvor efterforskningen fortsætter. 

 

Vigtigt udstyr! 

For at kunne beskytte sig mod virussen skal man have en beskyttelse 

dragt, som dækker kroppen samt et stykke stof til munden da virussen 

er luftbåren. Dette skal vi nok skaffe til jer. 

  

 

Medbring til weekenden: 

 Hjemmeopgave (transport rør) 

 Jeres patruljestander 

 Patruljerne skal selv medbringe aftensmad, skal kunne laves og 

spises på under 1 time 

 Personlig udrustning 
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Rævehalefejden 2014 



 

 

Program for November:  

 

1/11  Storm P. kl. 19.30  

 

4/11  Tommy Krabbe – ”Ildsjæle” på korpskontoret (husk 

  tilmelding – der er kun plads til 15-20 fra hvert di-

  strikt) 

 

24/11 Storm P. kl. 19.30 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi hi 

                               Karin, Susanne og Birgitte 
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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 

    

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

 
Så blev vores nye, lækre bålhytte færdig, og jeg glæder mig rigtig 

meget til at gøre brug af den. Jeg vil også gerne ønske Flokleder 

Christine et stort tillykke for modtagelsen af Sct. Georges Gildernes 

Spejderlederpris.  

14 

Andreas 



 

 

GRUPPEN  Mads Schondel-Andersen Maglegårds Allé 1, 2. th. 
   mas@megalip.dk   2860 Søborg / mob 22 12 10 78 
 
GRUPPERÅD  Lykke Bagger   Åvang 29, 3400 Hillerød 
FORMAND   lyb@megalip.dk   30 77 23 09 
 
ULVE  Christine Thue Poulsen  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte 
   chp@megalip.dk   60 16 85 46 
 Sebastian Weede  Gråspurvevej 15 2, 3, 2400 København NV 
   sew@megalip.dk   31 16 94 07 
  
JUNIOR  Andreas Slott Jensenius  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte  
   and@megalip.dk  30 68 30 78 
 
TROP  Mette Schondel-Andersen  Holmegårdsvang 6, 3400 Hillerød 
   mes@megalip.dk   48 28 43 06/ mobil 28 55 26 65 
 
KLAN  Karin W. Bruun    Baldersvej 15B, 3400 Hillerød  
   kab@megalip.dk   42 74 64 24 
 
HYTTE Mette Schondel-Andersen  Holmegårdsvang 6, 3400 Hillerød 
RESERVATION   hytter@megalip.dk   48 28 43 06 
 
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   48 24 66 08 
 
 
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 


