
 

 

  

Invitation til Rævehalefejden    Side 6-7 
 

Bæverledere søges     Side 8 
 
Vandretur for Ulvene     Side 9 

 
Sommerlejren 2020     Side 10 

November 2019 

52. årgang 

Rævehalefejden 2019 



 

 

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 
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 

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     

9. Nov. Vandretur  U 

7.-8. Dec. Rævehalefejden  J+SP 

11. Dec. Julegruppemøde  G 

 

2020 

11.-18. juni Sommerlejr  U+J+SP 

12.-14. juni Sommerlejr  B 

 

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

hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 
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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. 
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Bæverflokken 

 

   Hejsa alle Bævere! 

 

I denne måned fortsætter vi med og afslutter Eventyr-

mærket. 

 

 

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

 

 

 

Tirsdag d. 5. Vi fortsætter med Eventyrmærket 

 

Tirsdag d. 19. Afslutning på Eventyrmærket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Spejder Hilsen fra  

hele Bæverdammen  
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Vi skal i november på vandretur hvor vi håber på at se 

en masse ulve!  

 

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. 6. Kort og kompas 

 

Lørdag d. 9. Vandretur, se hjemmesiden 

 

Onsdag d. 13 Morse 

 

Onsdag d. 20. Morse 

 

Onsdag d. 27. Fuldmånemøde 

 

 

 

 

 

 

Mange ulvehilsner  

 Ulvelederne 

 

http://megalip.dk/node/3878
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer og tropspejdere. 

 

Læs invitationen til Rævehalefejden på side 6 og 7. 

 

 

Program for november 

 

 

Tirsdag d. 5.  Møde 

 

 

Tirsdag d. 12.  Møde 

 

 

Tirsdag d. 19.  Møde 

 

 

Tirsdag d. 26.  Møde 

 

 

 

 

 

 

 

Med spejderhilsen 

Junior- og Tropstaben 
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Troppen november 2019 
 

Grundet for få spejdere er Troppen midlertidigt slået sammen 

med Juniortroppen. Se juniorprogrammet for mere info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Med spejderhilsen 

Troplederne 
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Invitation til Rævehalefejden 

Et Sted i naerheden af London 02-10-1692 

Til Spejderne paa Frdenborg, Hilleroed, Danmark 

I er udvalgt til at afvaerge en forestaaende sikkerhedspolitisk krise. Det enest vi 

kan tell you nu er, at I er bound til at rejse dybt in I den fjendtlige Svovjet Union 

USSR. Hvis I fejler jeres mission er en woldwide nuclear krig uudgaaelig, og i will 

end jeres days I det 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 26 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 7-8 december, hvis vi finder jer egnede til missionen 

Til denne dag skal i have prepared en opgave til os, som I vill faabrug for to suc-

ceed. Naermere bestemt er der tale om, at i skal fremstille en Koelebeholder, som 

i skal kunne transportere med jer ind i Sjovjet Union. Naar vi skriver koelebehol-

der, betyder det of couse for de sloeve, at den skal kuinne keep something varmt 

eller koldt i en laengere stykke tid , Jeres Coolbeholder skal have de indvendige 

maa, 6 inched 

i hoejden, 8 incheds i Bredden og 8 inches i laengden. Det er worth at bemarke, 

at disse maal skal vare precise – det vil blive Checked.  

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

O. Cromwell, Genforsker og selvautotiseret biotekniker 
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Sensation: Lenin lever! 

Mandag 1 Oktober 1962 

EkstraBladet kan i dag afsløre de chokerende og 

rystende rygter. som vi er kommet i besiddelse 

af fra unavngivende kilder i den britiske efter-

retningstjeneste. 

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 aen-

dering 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 Stats-

ministeren eller udenrigsministeren havede i dag lyst til at kommen-

tere situationen. Forsvarets Sikkerhedschef afviser rygterne som pure 

opspind og drengestreger. Den Amerikanske præsident John F. Ken-

nedy har endnu ikke kommenteret Rygterne. Det formodes at på nu-

værende tidspunkt befinder sig i sikkerhed i Air Force One, og at vi-

cepræsidenten er klar til at overtage styringen af landet, hvis noget 

skulle tilstøde præsidenten. 
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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! 



 

 

Lørdag den 9. november skal vi kridte skoene og på vandretur fra Fredensborg 

Slot til Frydenborg. 

 

Vi mødes kl 10.00 foran slottet med klargjorte madpakker og turtasker, samt 

diverse fornødenheder (se “pakkeliste” forneden) og sætter kursen mod spej-

derhytterne gennem den smukke nordsjællandske natur. 

 

Alle deltagere der gennemfører får naturligvis et vandreskjold! 

 

Vi regner med at slutte turen af omkring klokken 17.00 ved Megaliphytten. 

 

Tilmelding på hjemmesiden senest d. 1/11 

 

Vi håber på at se mange ulve til en hyggelig dag! 

 

Pakkeliste: 

 Turtaske med fyldt drikkedunk 

 Madpakke 

 Uniform 

 Regntøj 

 Overtøj efter vejret 
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Vandretur for ulvene 

http://megalip.dk/node/3678


 

 

 

Sommerlejren 2020 afholdes i Saltbækhytten ved Kalundborg, i uge 29. Nær-

mere bestemt 11.-19. juli for Ulve, Juniorer, og Tropspejdere, og 12.-14. for 

Bæverne. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmere info om tidspunkter, pakkelister, pris og adresse kommer i det nye 

år. 

 

Vi glæder os til at dele årets største spejderbegivenhed med alle de mange 

dejlige børn og unge i Gruppen! 

 

 

Med spejder hilsen 

Alle lederne hos Megalipperne 
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Sommerlejr 2020 
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”Mindre” uheld – igen, men Karin fik gjort hovedrent, da glas-

lampen var blevet til glasskår – så ikke mere kaffe/kage den 

aften  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program for november:  

 

Tors. d. 08/11 – Storm P. 

 

Tors. d. 21/11 – Storm P. 

 

 

                           Hi hi 

                    Karin, Susanne og Birgitte 

 



 

 

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  

 
Vi nærmer os december måned—det betyder både Jul, men også 

Rævehalefejde for de store spejdere!  

 

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 

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  
 
 
 


