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Lederne i gruppen:

Gruppeleder
Lars Jensenius
48261127
LAJ@megalip.dk

Gruppeassistent
Søren Jensenius
48246608
SOJ@megalip.dk

Gruppeassistent
Per Hansen
48254875
PEH@megalip.dk

Bæverleder
Linda
Kjær- Thomsen
40417399
LIT@megalip.dk

Bæverassistent
Kirsten Nielsen
48264442
KIN@megalip.dk

Bæverassistent
Katrin Ehlers
48285005
KAE@megalip.dk

Flokassistent
Carsten Prag
CAP@megalip.dk
48254348
“Phao”

Flokassistent
Søren
Christoffersen
22826233
SOC@megalip.dk
“Hathi”

Flokleder
Pernille Jensen
28199049
PEJ@megalip.dk
“Akela”

Juniortropleder
Gruppeassistent
Thomas
Rasmusen
26245696
THR@megalip.dk

Juniortropassist
Kristian Raun
60116333
KRR@megalip.dk

Juniortropassist
John S. Hansen
48286665
JOH@megalip.dk

Kasserer
Grethe Marcher
48265270
GRM@megalip.dk

Formand
Mona Schondel
48268656
MOS@megalip.dk

Grupperåd:

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

Flokassistent
Megalipnyt red.
Annette Jensen
22671669
ANJ@megalip.dk
“Baloo”

Floklederne:

Juniortropassist
Thomas Olsen
21446179
THO@megalip.dk

Juniortropleder
Gruppeassistent
Thomas
Rasmusen
26245696
THR@megalip.dk

Juniorlederne:

Bæverlederne:

Gruppelederne:

Flokassistent
Mie
Christoffersen
MIC@megalip.dk
48268850
“Raksha”

Juniortropassist
Johanne
Burgemann

JOB@megalip.dk



Redaktionen på Megalipnyt:
Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 170

Så nåede vi årets allersidste blad. Det var svært at finde en
passende dag i denne måned (vi nærmer os jo den travle tid).
Derfor blev det til en søndag. Så skulle der til gengæld også
være jordbærkage til eftermiddagskaffen. Det er så populært
med før og efter billeder, så det syntes vi også at vi ville lave
til jer. Her er vores jordbærkage:

God jul og et rigtigt godt nytår til alle !

Lederne i gruppen (fortsat):

Tropleder
Mads Schondel-
Andersen
22121078
MAS@megalip.dk

Tropassistent
Nina Pedersen
46752872
NIP@megalip.dk

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

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

Tropassistent
Thomas Skjødt
48285005
THS@megalip.dk

Tropassistent
Martin "Pierre"
Prag
88381608
MAP@megalip.dk

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

@sp...dk = @spejderhilleroed.dk

Klanassistent
Susanne
W.Bruun
46974915
SUB@megalip.dk

Annette
ANJ@megalip.dk

Michael
MIB@megalip.dk

Klanassistent
Birgitte Rose
48253987
BIR@megalip.dk

Spejdertroppen:

Skovklanen:



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

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

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

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

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

38 86 22 42 / mobil 26 24 56 96

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

22 12 10 78

KLAN Karin W. Bruun Reykjaviksgade 2, 1.tv.
kab@megalip.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@megalip.dk Mrk.: MEGALIPNYT
redaktoer@megalip.dk 48 14 04 84 (hjemme)

48 26 80 90 (arbejde)
48 26 80 16 (fax)
40 15 80 90 (mobil)

BLAD Annette Jensen Slangerupsgade 18,
anj@megalip.dk 3400 Hillerød

22 67 16 69

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

Vedligeholdelse Hytteudvalget
af hytter vedligeholdelse@megalip.dk

FRYDENBORG Boksen på skuret 48 24 24 43

KORPSET KFUM-Spejderne i Danmark
Rysensteensgade 3, 1. 70 10 26 66 (tlf)
1564 København V 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.scoutshop.dk

HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk (eller www.megalip.dk)

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

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk
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Torsdag den 13. november 2003
uddelte Frederiksborg Amt sine
kultur priser for 2003. Amtets
kulturelle fagudvalg overrakte
priserne på kr. 10.000 inden for
kategorierne:

Teater
Musik
Museer
Billedkunst
Almen Kultur og
Idræt og Ungdom

Formanden for Amtets Kultur-
råd, Eva Njestgaard, bød vel-
kommen og gav derefter ordet til
forskellige fagudvalgsformænd,
som forestod prisoverrækkelsen.

Inden for Idræt og Ungdom, blev
prisen uddelt til Klanassistent
hos Megalipperne, kfum-SPEJ-
DERNE i Hillerød, Birgitte Rose.

Prisen blev givet for Birgittes
langvarige engagement i børne-
og ungdomsarbejdet i Frederiks-
borg Amt. Birgitte har blandt an-
det været involveret i både
Divisions- og Distriktsarbejde,
Idé Center, Arresø Centret og
selvfølgelig været Ulveleder i Hil-
lerød i 25år samt Klanleder.

Birgitte er blevet indstillet til pri-
sen af Friluftrådet i Frederiks-
borg Amt.

Der skal lyde et stort tillykke til
Birgitte fra alle i Megalipperne.

Med spejderhilsen

Lars

...og nu det jul igen....

Så er det også tid til dette
års julegruppemøde. I år
mødes vi alle i Dragehyt-
ten kl. 18:30 onsdag d.
17.dec. og slutter kl.
20:00. Alle fra bæver til
leder/rover er velkomne.

Der vil være lidt julesjov
samt lidt godt til ganen.

For lederne/grupperå-
det/roverne er der
jule-tam-tam bagefter.
Dette starter ca. 20:30
hvor gruppen byder på "et
stykke mad".
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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

2. dec. Optakt RHF'03 Sp + R + L
6.-7. dec. RæveHaleFejde RHF'03 Sp + R + L
17.dec. Julegruppemøde G+GR

2004
24. jan. Forældredag G+F
2.mar Spejderlederaften L+R
12..14-mar "Linen ud"-kursus L+GR
25. apr Sct.Georgsløb B+U+J
22.-23.maj LPK 2.del Sp
Uge 31 Sommerlejr J + Sp
18.-19.sep Sct.Georgsløb 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

Adresseændring

Korpskontoret er flyttet.
Den nye adresse står bag

på Megalipnyt

God jul !

Redaktionen ønsker sin meget
trofaste læserskare en rigtig

glædelig jul og et godt nytår. Vi
takker for året der snart går på
hæld og glæder os til at skrive
for jer i det kommende år. Vi er

allerede taget på juleferie på
Sabu Kvaba og gæt hvem vi

mødte på stranden ?
Ellers se foto nedenunder.



3

Vores nye fællesbutik.

55° Nord bliver navnet på den
nye fælles butik der skal aflø-
se det vi idag kender som
Scoutshop. En hel ny basis
udstyrslinie målrettet
KFUM-Spejderne og FDF'ere
og selvfølgelig uniformer bli-
ver butikkens primære
vareudbud.

Navnet 55° Nord er den bred-
degrad, hvor Taulov og Ry-
sensteen mødes. Pilen i det
nye logo er en bevægelse
fremad. Sammen giver det
navnet på KFUM-Spejderne
og FDF'ernes nye fælles
postordrebutik.

Navnet symboliserer frilufts-
liv, udfordringer og de fælles

værdier der binder vores to
korps sammen, fortæller
direktør for 55° Nord - Henrik
Christensen.

Ialt lige fra grafisk design til
varesortiment og måden at
præsentere varerne på, kan
kunderne forvente noget helt
nyt.

Derudover åbner der snart en
hel ny web-shop der skal aflø-
se den gamle. Vi vender tilba-
ge med yderligere
oplysninger når den nye
web-shop er klar. Adressen
bliver www.55nord.dk og for-
ventes at være i luften medio
november.

Lars

En ny rubrik i Megalipnyt. Indholdet kan variere vold-
somt. Nogen gange er det nyttigt - andre gange næve-
nyttigt. Måske også bare for sjov. Her en lille ordbog:

Dansk Engelsk Tysk Fransk
Fedtfælde Grease pit Sikergrube Bassine à cochon
Uniform Uniform Tracht Tenue

Pløk Peg Pfloch Piquet
Knob Knot Noten Noeud

Ildsted Fire Kochplatz Feu
Sav Saw Säge Scie

Sovepose Sleeping bag Schlafsack Sac de couchage
Telt Tent Zelt Tente
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BÆVERE
Halløj bævere !

Program

Nu er det december - den mørkeste måned, men med
masser af julelys og kun 24 dage til juleaften.

Onsdag d. 3. Refleksløb - huskekims - følekims.
Husk lygte !

Onsdag d. 10. Julehygge.

Onsdag d. 17. Julegruppemøde - se side 1.
Bemærk 18:30-20:00

Glædelig jul og godt nytår. Vi ses igen
d. 7. januar.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Kirsten (4826 4442)
Katrin (4828 5005)
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Program for december
Nu står julen atter for døren og vi vil ønske alle
ulve og deres forældre en rigtig glædelig jul og et
godt nytår. I denne måned skal vi bl.a. julehygge
og høre om hvorfor vi egentlig holder jul.

Onsdag d. 3. Bygge fuglekasser og foderkartoner
videre.

Onsdag d. 10. Julehygge og en god historie.

Onsdag d. 17. Julegruppemøde. Se side 1.
Bemærk: 18:30 - 20:00

Mie (leder) er blevet døbt siden sidst og har fået
ulvenavnet "Raksha".

Tillykke med fødselsdagen til:

Lars bliver 9 år d. 9. dec.
Martin bliver 9 år d. 13. dec.
Rasmus bliver 10 år d. 14. dec.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Raksha og Akela.
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Jeg har lige haft fornøjelsen,
at lave medlemsopgørelse til
Korpset for 2003, og det var
virkelig en fornøjelse! Vi har
haft en medlemsfremgang på
13 hos bæverne, 12 hos ulve-

ne og 3 hos juniorne. Samlet
set er vi vokset med 34 med-
lemmer siden jeg lavede op-
gørelsen for 2002, og vi har
idag 133 medlemmer.
Det er utroligt dejligt, at så
mange nye børn og dermed
også nye forældre har fundet
til Megalipperne. Jeg tror, at
mange af de værdier, som
spejderarbejdet bygger på,
har stor appel til forældre og
børn i dagens Danmark.
Heldigvis har vi været heldi-
ge, men også dygtige, til at
fastholde og rekruttere nye
ledere for at kunne tilbyde
kvalificerede aktivitetstilbud
til vores mange medlemmer.

Desværre har Katrin Ehlers (
bæverassistent ) besluttet, at
stoppe som leder ved starten
af skolernes sommerferie
2004.
Katrin har gennem mange år
været et stort aktiv for Mega-
lipperne og vi vil naturligvis
savne Katrin.
Katrins afgang betyder imid-
lertid, at vi står med et stort
behov for, at få tilført yderli-
gere ledere, til at hjælpe de 2
tilbageværende i bæverflok-
ken, Linda og Kirsten.

Derfor vil jeg meget gerne op-
fordre forældrekredsen, både
blandt de mange nye og
blandt de mere ”etablerede”
forældre, om at give en hjæl-
pende hånd. Det vi har brug
for er 1-3 forældre, der har
lyst til at trække i den grønne
uniform eller på anden måde
hjælpe til med de ugentlige
møder og deltage på ture.
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Alle har tid til at engagerer sig
i frivilligt arbejde med børn og
unge. Det er blot en spørgs-
mål om priotering af ens fritid
og interesser!
Der kræves heldigvis ingen
særlige forudsætninger for at
blive spejderleder. Naturligvis
er det da ikke en ulempe, hvis
man tidligere har prøvet spej-
derlivet på egen krop, men
det er absolut ikke et krav!
Man skal blot have lyst til ar-
bejdet med børn og unge
mennesker samt kunne sætte
tid af, til møder og ture.

Hvad kan vi så tilbyde i ”løn”
til de interesserede?
Du får lov til at opleve børn
der udvikler sig. Du vil opleve
et kammeratskab blandt dine
lederkollegaer, som man ikke
oplever mange andre steder.
Du vil få et netværk, som du
kan trække på i andre
sammenhænge. Du vil opleve

børn, der bryder egne græn-
ser og klarer opgaver, de ikke
troede de kunne løse. Du vil
blive del af et sammenhold
mellem ligesindede. Du får rig
mulighed for at få jord under
neglene og opleve naturen på
nært hold i de skiftende årsti-
der. Du får medbestemmelse
og ansvar. Du får mange til-
bud om uddannelse og kur-
ser, så du kan udvikle dig,
både personligt og spejder-
mæssigt.
I forbindelse med forældreda-
gen den 24. januar 2004, vil
vi give en mere fyldestgøren-
de beretning om KFUM- spej-
dernes formål og målsæt-
ninger. For de interesserede,
vil vi tilbyde at lave et møde,
hvor vi går dybere ind i spej-
der- og lederlivet og de opga-
ver der venter forude. Mødet
kan eventuelt holdes i forbin-
delse med et bæver- eller
ulvemøde.
Har ovenstående givet dig
blod på tanden eller har du
bare lyst til at høre lidt mere
om lederlivet hos Megalipper-
ne, så kontakt gruppeleder
Lars Jensenius. Enten på tele-
fon 4826 1127 eller e-mail
laj@megalip.dk eller
laj@spejderhilleroed.dk
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JUNIORTROPPEN

December 2003
Hej juniorer. Som de fleste af jer måske har fundet ud af, så
har vi fået en ny leder i juniortroppen. Johanne har været
spejder i Sønderjylland i mange år, og har tidligere været le-
der i en juniortrop. Johanne er startet på skovskolen i Nødebo,
og ville gerne fortsætte med "spejderiet" hos os. Vi vil hermed
byde dig velkommen, og vi håber, at du får en god tid hos os.

Nu står julen snart for døren. Det kommer december måneds
program også til at bære præg af. Vi skal bl.a. høre lidt om,
hvordan det egentlige kan være, at vi fejrer jul, men der bliver
også tid til masser af julehygge.

Program
Tirsdag d. 2. Kirken.

Tirsdag d. 9. Julehygge - medbring nissehue.

Onsdag d. 17. Julegruppemøde. Se side 1.
Bemærk: 18:30-20:00

Lederne i juniortroppen vil hermed gerne ønske alle spejderne
og deres familier en glædelig jul og et godt nytår. Første møde i

det nye år bliver tirsdag d. 6. januar.

Tophue Thomas (2624 5696), Kristian Kælk (6011 6333),
Jinglebell John (4828 6665), Træsko Thomas (2144 6179) og

Julehjerte Johanne.
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PROGRAM
Så er det endelig blevet "rigtig" vinter. Så skal "rigtige"
spejdere ud på vandretur i skoven - og helst om natten.
Det er nemlig tid til RÆVEHALEFEJDE! Rævehalefejden er
en af de ældste ture der eksisterer hos Megalipperne. Den
SKAL bare prøves. I har allerede fået indbydelse og nok
også lavet jeres hjemmeopgaver, så det er bare afsted !!!

Når Rævehalefejden er overstået, så vil Tropstaben også
ønske alle en rigtig glædelig jul og et rigtigt godt nytår.

Tirsdag d. 2. Tropmøde. Tropmødet er denne gang optakten til
Rævehalefejden. I ved allerede hvor det starter.

Lør/Søn 6./7. Rævehalefejden. I har fået indbydelsen og ved hvor
I skal møde. God tur til alle!

Tirsdag d. 9. Patruljemøde. Vi skal julehygge.

Onsdag d. 17. Julegruppemøde - se side 1.

Med spejderhilsen
Tropstaben
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De store af spejderne skal ud
at prøve noget særligt udfor-
drende engang imellem. Den-
ne gang var det i form af en
klatretur i de store træer i

skoven. En søndag fra 10-14
gav rig mulighed for at kom-
me op og ned flere gange. Vi
startede med at kravle op i et

gammelt og meget specielt
træ. Næsten 20m var der op -
og ja - 20m ned igen. Det ser
langt ud når man er deroppe.

Bagefter fandt vi et træ der
var godt til at rapelle. Det var
ikke så højt - kun ca. 10m,
men til gengæld er det sjovt
at hænge i rebet på vej ned
mens man sparker fra på træ-
et.

Alle kom fint igennem begge
dele og der blev vist også
brudt nogen grænser.

Tak for en hyggelig dag.

Michael

PS: Flere billeder side 11.
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Næste års sommerlejr for troppen og juniortroppen går
til Bornholm.

Lejren kommer til at foregå i uge 31, hvor vi har lejet
en hytte med tilhørende lejrpladser i nærheden af
Gudhjem.

Hvis I vil læse mere om stedet, så kan I se på denne
adresse:

http://hjem.get2net.dk/spejderhyttenaadalen/h1.htm

Der kommer flere oplysninger vedrørende transport,
pris og tidspunkter senere.
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Med løftet tveje !
Susanne

Program for december

2. dec. Optakt til RHF.

På Frydenborg kl. 19:00

6.-7.-dec. Rævehalefejde.

17. dec. Julegruppemøde - se side 1.


