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Lederne i gruppen:

Gruppeleder
Lars Jensenius
48261127
LAJ@sp...dk

Gruppeassistent
Søren Jensenius
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SOJ@sp...dk

Gruppeassistent
Per Hansen
48254875
PEH@sp...dk

Bæverleder
Linda
Kjær- Thomsen
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Kirsten Nielsen
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Flokassistent
Carsten Prag
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Søren
Christoffersen
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SOC@sp...dk
“Hathi”
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Pernille Jensen
28199049
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“Akela”

Juniortropleder
Megalipnyt red.
Gruppeassistent
Thomas
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26245696
THR@sp...dk

Juniortropassist
Kristian Raun
46974958
KRR@sp...dk

Juniortropassist
John S. Hansen
48286665
JOH@sp...dk

Kasserer
Grethe Marcher
48265270
GRM@sp...dk

Formand
Mona Schondel
48268656
MOS@sp...dk

Grupperåd:

fortsættes bagerst i bladet.....
@sp...dk = @spejderhilleroed.dk

Flokassistent
Annette Jensen
48261999
ANJ@sp...dk
“Baloo”

Floklederne:

Juniortropassist
Thomas Olsen
21446179

Juniortropleder
Megalipnyt red.
Gruppeassistent
Thomas
Rasmusen
26245696
THR@sp...dk

Juniorlederne:

Bæverlederne:

Gruppelederne:



Redaktionen på Megalipnyt:
Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 150
Som I kan læse inden i bladet, så var det det sidste blad
som Thomas var med til at skrive. Hvis han ikke var stoppet
havde vi også været nødt til at tage et nye billede af ham
(se nedenfor). Gad vide om jeg skulle stoppe ...hm... eller
bare få taget et nyt foto. Ellers gik aftenen sådan rimelig
som sædvanlig (vi er heller ikke helt færdige endnu). Menu-
en var alm.burger og chiliburger fra Silvan-grillen - mmm!
Vi ved iøvrigt ikke hvorfor der er et fyrtårn på klanens
program, men det var det eneste "store" vi kunne komme
på (se programmet).

Lederne i gruppen (fortsat):

Tropleder
Mads Schondel-
Andersen
22121078
MAS@sp...dk

Tropassistent
Nina Pedersen
46752872
NIP@sp...dk

Tropassistent
Mette Schondel-
Andersen
2855 2665
MES@sp...dk

Tropassistent
Megalipnyt red.
Michael Bentzen
4814 0484
4015 8090
MIB@sp...dk

Tropassistent
Thomas Skjødt
48285005
THS@sp...dk

Tropassistent
Martin Prag
88381608
MAP@sp...dk
(pæn ung mand)

Klanleder
Karin W. Bruun
2272 0215
KAB@sp...dk

@sp...dk = @spejderhilleroed.dk

Klanassistent
Susanne
W.Bruun
46974915
SUB@sp...dk

Thomas
THR@sp...dk

Michael
MIB@sp...dk

Redaktionen

Klanassistent
Birgitte Rose
48253987
BIR@sp...dk

Spejdertroppen:

Skovklanen:



GRUPPEN Lars Jensenius Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
laj@spejderhilleroed.dk 48 26 11 27

GRUPPERÅD Mona Schondel Bag vænget 7, 3400 Hillerød
FORMAND mos@spejderhilleroed.dk 48 26 86 56

BÆVER Linda Kjær-Thomsen Østervang 17, st.tv., 3400 Hillerød
lit@spejderhilleroed.dk mobil 40 41 73 99

ULVE Pernille Jensen Holmegårdsvej 37, 3400 Hillerød
pej@spejderhilleroed.dk mobil 28 19 90 49

JUNIOR Thomas Rasmussen Frederikssundsvej 47, 5.tv.,
thr@spejderhilleroed.dk 2400 København NV,

38 86 22 42 / mobil 26 24 56 96

TROP Mads Schondel-Andersen Nordre Fasanvej 128, 2.tv.
mas@spejderhilleroed.dk 2000 Frederiksberg,

22 12 10 78

KLAN Karin W. Bruun Reykjaviksgade 2, 1.tv.
kab@spejderhilleroed.dk 2300 København S

22 72 02 15

HYTTER Jette Kjær Jensen Præstevænget 19, 3400 Hillerød
48 26 70 93

BLAD (redaktør) Michael Bentzen c/o KBM ApS, Vølundsvej 13, 3400
mib@spejderhilleroed.dk Mrk.: MEGALIPNYT

48 14 04 84 (hjemme)
48 26 80 90 (arbejde)
48 26 80 16 (fax)
40 15 80 90 (mobil)

BLAD Thomas Rasmussen (se juniortropleder herover)

KASSERER Grethe Marcher Åhøjen 2, 3400 Hillerød
grm@spejderhilleroed.dk 48 26 52 70

FRYDENBORG Boksen på skuret 48 24 24 43

KORPSET KFUM-Spejderne i Danmark
Gammel Vartov vej 16 70 10 26 66 (tlf)
2900 Hellerup 39 16 26 66 (fax)

SCOUTSHOP Højrupvej 6, Taulov, 70 10 76 76 (tlf)
(butik med 7000 Fredericia 76 22 32 00 (fax)
spejderting) Hjemmeside: www.scoutshop.dk

HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk

Se megalipnyt i farver (PDF-format) på vores hjemmeside.

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk
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Efte 4 år på redaktionen af Megalipnyt har jeg valgt at
stoppe nu, da tiden ikke rigtig rækker længere.

Selvom det til tider har været småt med indlæg fra jer
læsere, så synes jeg, at vi har et flot og informativt
gruppeblad, som I forhåbentlig vil være med til at præge
også i fremtiden !

Jeg vil gerne sige tak til både Per og Michael for mange
hyggelige (og lange) aftener bag computeren.

Thomas
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GRUPPEKALENDER
Hvem er hvem: B=Bævere, U=Ulve, J=Junior-trop, Sp=Trop, R=Rover (klan),
L=Enhedsledere, G=hele Gruppen, F=Forældre GR=GruppeRådet,
GL=Gruppeledelse, FR=Forældrerepræsentanter.

HVORNÅR HVAD HVEM

13. sep. Indvielse af bjælkehytte R + L
hos Gule Spejdere i
Nødebo - SE INVITATION.

20.-21. sep. Sct. Georgsløb Sp + R + L
4.-5. okt. Distriktsturnering J + Sp
5. okt. Distriktsturnering B + U
2. dec. Optakt RHF'03 Sp + R + L
6.-7. dec. RæveHaleFejde RHF'03 Sp + R + L

2005
16.-24. jul Korpslejr på Falster G

BEMÆRK: Nyheder eller rettelser vil stå med fed-skrift første gang de medtages i
kalenderen.

Opslagstavlen

Tak !

En stor tak for den store flotte
buket i anledning af vores

"lyn"-bryllup d. 24. maj 2003.

Kærlig hilsen
Thomas og Katrin

Adresseændring

Karin W. Bruun er flyttet til:

Reykjaviksgade 2, 1.tv.
2300 København S.

Tlf: 2272 0215

POLO-shirts

Hvis du er interesseret i at bestille
en polo-shirt magen til dem
billetsælgerne havde på på

kræmmermarkedet, så send en
e-mail med ønsket størrelse

(S-XXL) til thr@megalip.dk senest
30.sep.

Pris: 140,- pr. stk.
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Det er desværre ikke kun "gode" ting der foregår på Fryden-
borg.

I løbet af de sidste 2-3 måneder har der været indbrud i vores
skure 2 gange. Der har også været indbrud i hytterne for nog-
le år siden.

Vi vil naturligvis opfordre alle til at sør-
ge for at låse efter sig når de forlader
Frydenborg.

Derudover vil vi gerne ligeså henstille
til alle forældre om at give besked til
Lars Jensenius (se omslaget) eller blot
til en af de nærmeste ledere, hvis tegn
på indbrud eller mistænkelig adfærd
opdages.

Vi har som bekendt vores hjemmeside under navnet:

www.spejderhilleroed.dk

Det er fryyyyyyyygtelig langt at skrive. Især når man skriver
e-mails kan det være svært at taste hele navnet korrekt.

Når dette blad udkommer skulle et nyt navn:

www.megalip.dk

ligeledes være i drift. Det er i virkeligheden det samme. Man
kan således bruge BEGGE navne. Dette gælder både for
hjemmesiden og for e-mails. Eksempelvis kan man nu OGSÅ
skrive til megalipnyt på:

megalipnyt@megalip.dk
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BÆVERE
Halløj bævere !

Program

Nu er vi i den første efterårsmåned, hvor vi kan forvente
lidt af vejret. Dvs.: HUSK PASSENDE PÅKLÆDNING.

Onsdag d. 3. Vi laver finsk komfur og skal prøve at
anvende dem.

Onsdag d. 10. Vi skal fremstille "primi"
fiskestænger.

Onsdag d. 17. "Fisketur" på Frydenborg.

Onsdag d. 24. Bævermøde.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Kirsten (4826 4442)
Katrin (4828 5005)



5

Program for september
Nu har vi sagt farvel til nogle gamle ulve, men vi
har heldigvis også fået nogle nye. Vi håber, at I får
det godt i ulveflokken.

Nu skal vi rigtig igang med en masse aktiviteter
igen så vi håber, at I nu for alvor er kommet jer
over sommerferien.

Mandag d. 1. Oprydning kræmmermarked.

Onsdag d. 3. Fuldmånemøde.

Onsdag d. 10. Pionering.

Onsdag d. 17. Hulemøde.

Onsdag d. 24. Vi laver en masse forskellige kon-
kurrencer.

Tillykke med fødselsdagen til:

Jeppe bliver 10 år d. 2. sep.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi og Akela.
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Lørdag d. 16. august var vi at-
ter samlet på Frydenborg til
den halvårlige forældredag.

Vejret var med os, da vi mød-
tes kl. 14. Det kunne også ses
på antallet af fremmødte, der
overraskede en smule.
Ihvertfald måtte en stafet af-
sted til bageren efter mere
blødt brød, men det skal I
ikke høre et ondt ord for. Det
er vi kun glade for.

Efter en kort velkomst og ud-
deling af årsstjerner samt for-

skellige gaver, mødtes hele
gruppen i en rundkreds om-
kring oprykningen. Der var
børn i alle enheder som skulle
rykke op, nu hvor de er blevet
ældre.

Efter dette var der kaffe og -
som nævnt - blødt brød til
alle.

Hermed var dagen dog ikke
slut. Alle børn, pånær bæver-
ne, skulle blive på Frydenborg
resten af dagen. Ulvene skulle
endog overnatte i telt til søn-

dag. Når man skal sove i telt,
skal man naturligvis også rej-
se det først, og det endte med
at de to telte stod rigtig flot
ved søbredden. Der skulle la-
ves mad og der var såmænd
også et lille nat-løb.

Hos juniorspejderne skulle
man prøve noget nyt:
Pizza-bagning på bål. Efter si-
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gende skal konceptet dog ud-
vikles lidt mere.

Ellers bød dagen også på spil.
Kubb - eller kongespil/vikin-
gespil - blev spillet lystigt.

Hos troppen skulle man prøve
at lave farserede appelsiner
m. folie-kartofler. For at have
et sted at spise det, skulle
man dog først bygge et spise-
bord. Det kan de jo sagtens,
men for at ryste folk lidt mere

sammen, så var deres hæn-
der bundet sammen to og to.
Så er det ikke helt nemt at

pionere. Forberedelserne til
maden var desuden udformet
som stafetter og konkurren-
cer, så det var noget sjovere
at lave mad. Efter oprydning
og nedbrydning var der så
lejrbål med oprykningsritual,
således at alle blev ordentligt
rykket op.

Både juniortroppen og trop-
pen var færdig mellem 20 og
21.

Michael
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Så er årets sommerlejr vel
overstået. Alle fra bæver til
spejdere var med hele
ugen og alt ialt var vi ca. 65
mennesker.

Bæverne og ulvene sov for
det meste indendørs i den
lejede hytte. Juniorerne og
spejderne sov naturligvis i
telt.

Vejret var stort set godt det
meste af tiden. Naturligvis

skulle det dog regne netop
som lejren skulle bygges op
(kan ikke gøres inde fra tel-
tet) og mens vi skulle pak-
ke teltene ned (typisk - så
skal de nemlig hænges til
tørre, når vi kommer
hjem).

Bæverne arbejdede meget
med at snitte. Bl.a. lavede
de nogle flotte pilefløjter.
Smøreknive snittede de
også selv. Derudover kan
nævnes, at de bl.a. var i

sauna og ude at sejle i kano
på Ravnsø. Derudover prø-
vede de at sove i telt nogle
nætter og var ude på en
lang vandretur på 10km.

Ulvene var ligeledes igang
med mange ting. De byg-
gede huler, havde
mini-LPK, var på 30 og 40
km vandrehike og som en
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stor overraskelse blev de
en dag hentet af en bus, og
først da de var ved indgan-

gen til Legoland, fandt de
ud af, hvor de skulle hen.
Det var en sjov dag.

Juniortroppen havde ligele-
des en masse projekter. Et
af de større var en flyde-
bro, som blev flittigt benyt-
tet som badebro. Der stod
også liverollespil på pro-
grammet, hvor alle blev flot

udklædt til den afgørende
dyst. Derudover var de på
2-dages hike med oppak-
ning. Hiken gik bl.a. over
Himmelbjerget og inde-
holdt også en sejltur på
Juelsø.

Troppen var ligeledes på
Himmelbjerget og ude at
sejle på Juelsø. Derimod

var deres hike på 3 dage (2
overnatninger ude). Dette
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kostede også lidt flere
vabler for nogen!
Derudover var der en te-
madag med indianere. Ud-

klædning, bue og pil,
rodeoridning og kanosta-
fet. Troppen var også på
natløb sammen med ju-
niortroppen ude på selve
hiken. Det havde de aldrig
prøvet før. Derimod fik de
selv lov at planlægge og
udføre et natløb for bævere
og ulve.

Den sidste dag havde vi
fællesdag. Temaet var Har-
ry Potter og det gav mange
muligheder. Udklædninger
som Dumbeldore, Hagrid,
Finch og hans kat Madam
Norris. Nogle hekse med
koste var også med (kan
ikke huske navnene nu).

Som afslutning på denne
gode dag fik vi alle helstegt
pattegris som havde sum-
met over bålet siden for-
middagen. Mums !

Tak for en god sommerlejr
til alle spejdere, ledere
samt de forældre der var
taget med for at give en
hånd.

Thomas & Michael
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JUNIORTROPPEN

September 2003
Denne måned skal vi arbejde videre med førstehjælpen, så I
alle bliver rigtig gode.

Det hele kulminerer med en førstehjælpshandlebane, hvor I
nok skal få brug for de ting, I har lært.

Program
Mandag d. 1. Oprydning på kræmmermarkedet.

18:30-20:00.

Tirsdag d. 2. Orienteringsløb i skoven.

Tirsdag d. 9. Førstehjælp.

Tirsdag d. 16. Førstehjælps-
handlebane på Frydenborg -
masser af "rigtigt blod".

Tirsdag d. 23. Vi skal lære om reb og rafter.

Tirsdag d. 30. Tømmerflådebygning.

Med junior hilsen

Thomas R. (2624 5696), Kristian R. (4697 4958),
John (4828 6665) og Thomas O. (2144 6179)
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Sct. Georgsløb den 20/21. september 2003.

Vi indbyder jer hermed til at deltage i årets Sct. Georgsløb for spejdere,
seniorer og ledere.

Robin Hood og hans folk har trukket sig til en hemmelig plads i den østlige
del af Sherwoodskoven.
Kong John har beordret Sheriffen i Nottingham til at opkræve yderligere skat
til at finansiere de kampe, som kongen må føre mod lokal opstand i landet.
Samtidig har han givet Sheriffen ordre til at finde og tilfangetage Robin Hood.

Robin Hood regner derfor med din patruljes hjælp!!

Mødested: Der mødes ved P- plads ved Fangefold i St. Dyrehave ved
Overdrevsvejen.

Tid: Lørdag formiddag, tidspunktet får I senere.

Bagage: Medbring telt og andet lejrudstyr. Dette + personlig oppakning køres til
Robin Hoods tilholdssted.

Turen: Foregår til fods. Medbring madpakke og drikkevarer + andet som du
regner med at få brug for.

Proviant: Spejderlauget sørger for råvarer til madlavning lørdag aften, søndag
morgen og frokost søndag.

Pris: Alt dette + en god oplevelse - får du for kun kr. 25,- pr. person.
Pengene afleveres ved indtjek lørdag.

Afslutning: Søndag klokken 14.15 på Store Dam. Patruljen sørger selv for
hjemtransport. Store Dam ligger ved Rueslette i Tokkekøb Hegn,
adgang til P-plads ved Løjeltehus ad Løjeltevej via Gunderød.

Foropgave:
Robin Hood har brug for at kunne identificere sine hjælpere.
Patruljen skal derfor fremstille og medbringe en medaljon der hænger i en
lædersnøre. Valgfrit materiale, men medaljonen skal være cirkelrund, tre
tommer (engelske) i diameter, og præget med spejderlilje og patruljenavn på
den ene side, og med et motiv med relation til Robin Hood på den anden side.

Tilmelding snarest og senest den 11. september til:

Jens Andersen, tlf. 4826 6369 eller e-mail: llja@city.dk

Ved tilmeldingen skal oplyses patruljens navn og gruppe samt aldersgruppe og antal
deltagere. Endvidere skal der oplyses en mail-adresse til patruljen.

Vel mødt!!
Spejderlauget.

Spejderlauget
Sct. Georgs Gilderne i Hillerød

Tilmelding senest på tropmødet tirsdag d. 9.
september til tropstaben.
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PROGRAM
Så er kræmmermarkedet overstået. I skrivende stund ved vi ikke hvordan det gik,
men vi håber at det var godt. Tropmødet er for en gangs skyld forskudt en uge,
da det ellers lå umiddelbart efter kræmmermarkedet. Tiderne er også ændret lidt
af hensyn til aktiviteten.

Mandag d.1. Oprydning på kræmmermarkedet 18:30-20:00. KOM !!!

Tirsdag d. 2. Patruljemøde.

Tirsdag d. 9. Tropmøde - 18:30 - 21:00. BEMÆRK TIDEN !!!
Primi-møde. Vi skal bevæge os ud i den kulinariske verden
indenfor primimad med Mette som styrmand.

Tirsdag d. 9. Stabsmøde - 21:00 - 21:30
Kort stabsmøde med status fra patruljerne. Vi regner
med at alle PL/PA'er kommer - især de nye.

Tirsdag d. 16. Patruljemøde.

Lør/Søn 20./21. Sct. Georgsløb. Se tilmelding side 12. Dette er en af de
rigtig sjove ture på året. Det er den eneste, hvor vi skal
dyste mod spejdere fra andre korps i Hillerød. Der er som
regel mange deltagere og det gør det skægt. Tilmeldings-
kupon s. 16. Medbring Kr. 25,- på turen.
Tilmelding senest på tropmødet d. 9. september.

Tirsdag d. 23. Patruljemøde.

Tirsdag d. 30. Patruljemøde.

SÆT KRYDS: 4-5. oktober afholdes den første distriktsturnering i det nye Hjorte
distrikt. Da det er os selv der arrangerer, vil vi naturligvis gerne have, at så
mange som muligt af vore egne spejdere kommer. Se indbydelsen på side 14 og
husk at reservere weekenden. Tilmelding senest efter patruljemødet d. 16. til
tropstaben. Pris Kr. 100,-

Med spejderhilsen
Tropstaben

PS: Tropstaben er atter "fuldtallige". Både Thomas S. og Martin Prag er hjemvendt
i god behold fra hhv. Irak og Frankrig. Velkommen tilbage !
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Program for september

Da der netop blev afholdt klanting på den aften, hvor
Megalipnyt blev skrevet, har vi lige nået at få et program
med i bladet.

Lør/Søn 20./21. Sct.Georgsløb.

Se invitationen på side 12.

Torsdag 25.sep. Hemmeligt projekt.

Vi har gang i noget stort.

Resten af halvårsprogrammet, som vi vedtog på klantinget,
kan du læse hvis du går ind på vores hjemmeside under:

www.spejderhilleroed.dk/skovklanen/

Med løftet tveje !
Karin og Susanne
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tilmeldingskuponer:

Sct.Georgsløb troppen
20.-21. september

Navn: ____________________________

Afleveres senest onsdag d. 9. september til din
leder. Kr. 25,- medbringes på turen.

�——-———————————————————————-

�——-———————————————————————-

Distriktsturnering
Junior/Trop

4.-5. oktober.

Navn: ___________________________

Afleveres senest tirsdag d. 16. på patruljemødet og
patruljelederne melder så samlet til til Mads pr.
telefon efterfølgende. Pris Kr. 100,-.


