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Godt nytår!
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Gruppelederne:

Grupperåd:

Gruppeleder
Lars Jensenius
4826 1127

Gruppeassistent Gruppeassistent
Søren Jensenius Per Hansen
4824 6608
4825 4875

Formand
Kasserer
Jesper V. Nielsen Kurt Andersen
4825 5547
2323 0846

LAJ@megalip.dk

SOJ@megalip.dk

JEN@megalip.dk

PEH@megalip.dk

KUA@megalip.dk

Floklederne:

Flokleder
Charlotte
Larsen
2992 2861

Flokleder
Christine Thue
Poulsen
6016 8546

Flokassistent
Iben Carstensen
2025 9585

Flokassistent
Sebastian ”W”
Weede
3116 9407

Flokassistent
Mads V. Nielsen
4825 5547

CHL@megalip.dk

CHP@megalip.dk

IBC@megalip.dk

SEW@megalip.dk

MAN@megalip.dk

Juniortroplederne:

Juniortropleder
Mads SchondelAndersen
2212 1078

Juniortropassist.
Andreas
Jensenius
3068 3078

MAS@megalip.dk

AND@megalip.dk

Juniortropassist.
Annette Jensen
2267 1669
ANJ@megalip.dk

Troplederne

Tropleder
Mette SchondelAndersen
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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
11.–13. marts
23. marts
30.april–1.maj
26. maj
3.-9. jul.

HVAD
Linien Ud
Distriktsledermøde
Distriktsturnering
Bålaften - Megalipperne er vært
Gruppesommerlejr

HVEM
L+GR+GL
L+R
J+SP
ALLE
G

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

Opslagstavlen

GODT NYTÅR!
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Godt Nytår!
Gruppeledelsen ønsker alle vores medlemmer, ledere, grupperådsmedlemmer
og familier et godt og lykkebringende nytår.
Tak for et spændende 2010 som har budt på mange sjove og gode oplevelser
for os alle. Her tænker jeg blandt andet på årets store oplevelse - sommerlejren for ulvene på Orø og for junior og spejderne på korpslejren i Skive.
På korpslejren havde vi besøg af en gruppe fra England, og de var meget imponeret over juniorspejdernes og tropspejdernes spejdermæssige færdigheder
og kunnen. Ligeledes har der været utrolig stor ros til vores ledere for deres
måde, at byde de engelske ledere og spejdere indenfor i vores fællesskab.
2010 har også været året, hvor mange af vores unge ledere virkelig er trådt i
karakter, og har påtaget sig ansvar og opgaver. Det har været en fornøjelse at
opleve dette, og det lover godt for fremtiden hos Megalipperne. Uden engagement og gå-på-mod sker der ingen udviklingen af gruppen og vores aktiviteter
for vores børn og unge.
Ligeledes har det været dejligt, med de engageret forældre der sidder i vores
Grupperåd, som giver med- og modspil til os ledere. Det tvinger os til at tænke
over, hvorfor vi gør tingene som vi gør, og træffe beslutninger om nye veje og
muligheder.
Ydermere har det været en positiv oplevelse med de mange forældre, der har
bakket op om vores aktiviteter på Hillerød Kræmmermarked. Uden den indsats
ville vi ikke have været i stand til, at løse de mange forskellige opgaver vi har
på markedet, og dermed kunne sikre en god indtjening til gruppen.
Jeg er sikker på, at 2011 også vil byde på mange oplevelser for os alle. Der
venter blandt andet en gruppesommerlejr for os alle, og for 6 af vores spejdere
venter den ultimative spejderoplevelse - nemlig deltagelsen på Verdensjamboreen i Sverige - øv... hvem der bare var 15 år, og kunne komme med!
Jeg vil slutte af med at sige TUSIND TAK til alle for jeres vedholdende engagement og store indsats. Det betyder alt for gruppen.
Godt Nytår
Lars Jensenius
Gruppeleder
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Juleolympiade
Den årlige juleolympiade blev igen i år afholdt i troppen, denne gang
med en ny disciplin, nemlig makaroni-skum-eiffel-tårn.
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Generalforsamling og Gruppemøde
Torsdag den 24. februar 2011 inviteres alle ledere, grupperådsmedlemmer,
forældre og spejdere over 15 år til årets generalforsamling og gruppemøde.
Vi starter med forældreinformation i de enkelte enheder, hvor dit barns ledere
vil fortælle om årets program og andre relevante emner. Benyt dig af muligheden for at høre hvad dit barn kan opleve i det nye år og stil spørgsmål til lederne.
Derefter er der generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Orientering/Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
Indkommende forslag fremsendes skriftligt og skal være Grupperådsformand
Jesper Vesterager Nielsen,
Ullerødvej 14, 3400 Hillerød, e-mail: jen@megalip.dk i hænde senest torsdag
den 3. februar 2011.
5. Valg af medlemmer til grupperådet:
De tilstedeværende forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, vælger 2-5
repræsentanter til grupperådet. Antallet af repræsentanter afgøres af valggruppen selv.
Valgbare er forældre til under 15-årige medlemmer i gruppen.
Man vælges for 2 år. Hvert år er halvdelen på valg.
Følgende er på valg: Søren Gade-Hansen ( villig til genvalg )
Gitte Thue-Poulsen ( villig til genvalg )
Birgitte Frydensberg ( nyvalg )
De tilstedeværende medlemmer af gruppen, der er over 15 år, men som ikke
er ledere, vælger 1-2
repræsentanter til grupperådet for 1 år ad gangen.
Antallet af repræsentanter afgøres af valggruppen selv.
Valgbare er medlemmer af gruppen over 15 år, som ikke er ledere.
6. Valg af to revisorer:
Følgende er på valg: Tom Windum ( villig til genvalg )
Carsten Birk ( villig til genvalg )
7. Eventuelt
Gruppen er vært ved et lille traktement undervejs.
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Billeder fra Natteravnen 2010
Natteravnen 2010 stod i James Bonds tegn. Spejderne startede med at
skulle passe på Prins Charles mens han var på Casino. På Casinoet befandt Doktor George sig også, sammen med sin assistent Mr. Shakyfingers. Han skulle præsentere sin nye maskine som kunne forudsige
jordskælv.
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Billeder fra Natteravnen 2010
Pludselig går lyset ud, Doktor George falder om og maskinen sammen
med Mr. Shakyfingers forsvinder. FBI stormer ind, og efter at været
blevet udspurgt bliver spejderne sammen med Prins Charles sendt tilbage til london. Her afleveres Charles, og spejderne bliver modtaget af
M og Q. Det viser sig at maskinen også kan lave jordskælv hvis man
bruger et bestemt grundstof i den, og desværre er alle 00 agenterne
på teambuildings kursus, så opgaven med at redde verden tilfalder
spejderne. De uddannes så i agentfærdigheder inden de sende af sted.
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Billeder fra Natteravnen 2010
Da alle sporene er på plads og bombens location er bekræftet, skal
bomben som skal ødelægge maskinen fremstilles. Til dette har Q fået
fat i den ledende bombe ekspert, og sammen vejleder de spejderne
med at fremstille bomben. Det lykkes heldigvis spejderne at sprænge
maskinen i luften, og Mr. Shakyfingers bliver anholdt. Til sidst, inden
de trætte agenter falder om i deres senge, var der lige tid til lidt morgenmad.
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Hej ulve.
I årets første måned tager vi kirke-mærket hvor vi
blandt andet skal besøge en kirke. I denne måned skal
vi desuden sige farvel til Louise, Saskia og Martina,
som rykker op til Juniorerne. Jeres sidste møde hos os
er derfor den 12. og så er Tirsdag den 18. kl. 19.0020.30 jeres første møde hos juniorerne.
Onsdag d. 5.

Intet møde

Onsdag d. 12. Vi tager Kirke-mærket
Onsdag d. 19. Fuldmånemøde
Onsdag d. 26. Vi fortsætter på Kirke-mærket med
et besøg i en kirke. Mere info følger

Stor ulvehilsen fra
Sjarly, Mads, W, Iben og Christine.
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JUNIORTROPPEN
Hej juniorer.
Så er julen ved at være ovre og det nye år nærmer sig. Det betyder
også at vi får nye spejdere op i juniortroppen, og dem skal vi tage
imod i denne måned. Det bliver på en ny måde i år, da vi holder en
opryknings ceremoni på et af møderne. Vi skal desuden på Bassetur
til Tilvilde sidst i januar, hvor vi selvfølgelig håber at de nyoprykede
ville have lyst til at tage med.
Og for dem som ikke ved det, en Bassetur er en tur hvor man sover
indenfor, får god aftensmad, og ellers har det rigtigt sjovt.
Program for Januar
Tirsdag d. 4.

Intet møde pga. juleover
vægt

Tirsdag d. 11. Nytårsløb rundt i ulveruten
Tirsdag d. 18. Oprykningsmøde og ritual
Tirsdag d. 25. Besøg af BS
Fre-Lør 29-30 Bassetur til Tilvilde
Start: lørdag kl. 10 Asserbo slot ruin. Medbring
ikke madpakke. Der skal ikke gåes med rygsæk.
Slut søndag kl. 13 Den store parkeringsplads i
Tisvilde før frokost.
Pris: 100 kr.
Sidste tilmelding: 25. januar
Med spejderhilsen
Mads, Annette og Andreas
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Troppen Januar 2011
Tirsdag d. 4.

Tropmøde – Snehuler mm.
Vi skal bygge snehuler, sneskulpturer og
lave snelygter, så husk at klæde jer ordentligt på herefter.

Tirsdag d. 11.

Patruljemøde

Tirsdag d. 18.

Patruljemøde

Søndag d. 23.

Stabsevent – klatring på klatrevæg

Tirsdag d. 25.

Patruljemøde

Fødselsdage i Troppen:
Amalie fylder 13 år d. 11.
Jakob B. J. fylder 14 år d. 25.

Med spejderhilsen
Erik, Michael & Mette
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Program for Svaler i Januar:
Tirsdag d. 4.

Tropmøde

Tirsdag d. 11.

Patruljemøde

Tirsdag d. 18.

Patruljemøde

Tirsdag d. 25.

Patruljemøde

Med Spejderhilsen
Sofie Bartels Jensenius

Program for Isfugle i Januar:
Tirsdag d. 4.

Tropmøde

Tirsdag d. 11.

Patruljemøde

Tirsdag d. 18.

Patruljemøde

Tirsdag d. 25.

Patruljemøde

Med Spejderhilsen
Rikke Nedergaard
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Program for januar:

Så starter vi igen efter en dejlig juleferie, hvor vi har slappet af og julehygget - og måske spist lidt for meget flæskesteg.
Onsdag d. 5. klanting hos Karin kl. 19.30
Og måske får vi planlagt et møde mere på klantinget, vi skal jo videre
med vores borg.

Hi hi ho ho
Karin, Susanne og Birgitte
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Lederne i gruppen (fortsat):
Le Klan qui Rit lederne:

Klanleder
Klanassistent
Karin W. Bruun Susanne W.
2272 0215
Bruun
KAB@megalip.dk 2624 4915

Klanassistent
Birgitte Rose
4825 3987
BIR@megalip.dk

SUB@megalip.dk

Redaktørerne har ordet…
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned
Det er aften, sneen falder igen igen og endnu et Megalipnyt er blevet
færdigt. Fra redaktionen skal lyde et tak til alle, såvel børn, ledere og
forældre, for endnu et godt år i Megalipperne.
Til sidst er det kun en ting at sige,
Godt nytår til alle!

Erik og Andreas
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GRUPPEN

Lars Jensenius
laj@megalip.dk

Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
48 26 11 27

GRUPPERÅD
FORMAND

Jesper Vesterager Nielsen Ullerødvej 14, 3400 Hillerød
jen@megalip.dk
48 25 55 47

ULVE

Christine Thue Poulsen
chp@megalip.dk
Charlotte Larsen
chl@megalip.dk

JUNIOR

Mads Schondel-Andersen Maglegårds Allé 1, 2. th.
mas@megalip.dk
2860 Søborg / mob 22 12 10 78

TROP

Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød
mes@megalip.dk
48 28 43 06/ mobil 28 55 26 65

KLAN

Karin W. Bruun
kab@megalip.dk

HYTTE
RESERVATION

Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød
hytter@megalip.dk
48 28 43 06

HYTTE
VEDLIGEHOLD.

Hytteudvalget
vedligeholdelse@megalip.dk

Skovduevej 32, 3400 Hillerød
60 16 85 46
Havremarksvej 13, 3200 Helsinge
29 92 28 61

Baldersvej 15B, 3400 Hillerød
22 72 02 15

BLAD (redaktør) Andreas Slott Jensenius
and@megalip.dk
redaktoer@megalip.dk

Jægermestervej 16, 3400 Hillerød

KASSERER

Kurt Andersen
kua@megalip.dk

Bag Vænget 7, 3400 Hillerød
23 23 08 46

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)

30 68 30 78

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

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

