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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
Simon
Bjerregaard
38107025
SIB@megalip.dk

Bæverassistent
Christian Holck
48268393
CHH@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

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
“Messua”

Juniortropassist
Johanne
Burgemann
30220237
JOB@megalip.dk

Bæverassistent
Jacob Reckeweg
28141258
JAR@megalip.dk

Juniortropassist
Charlotte Hinsch
Larsen
29922861
CHL@megalip.dk

Bæverassistent
Lisbeth
Jeppesen
38107025
LIJ@megalip.dk

Kasserer
Grethe Marcher
48265270
GRM@megalip.dk

Formand
Jesper V Nielsen
48255547
JEN@megalip.dk

Grupperåd:



Redaktionen på Megalipnyt:
Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 155

Efter lidt start vanskeligheder kom vi endelig igang med
bladet - lidt sent. (vi måtte på 2 restauranter for at få noget
at spise og endte (som sædvanlig næsten) på La
Belle Vie). Nu kan vi snart kortet udenad.
Bladet er gået fint og klokken er før midnat (men
ikke ret meget). Vi håber, at det går lige så nemt
når vi printer om lidt.
Næste deadline: 10. november.... OG DENNE
GANG GÆLDER DET. BLADET BLIVER RENT
FAKTISK LAVET DEN 10. NOVEMBER.
Godnat - og sov godt !

Redaktionen

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
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:

Tropassistent
Jakob
Vesterager
Nielsen
28124146
JAN@megalip.dk



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

GRUPPERÅD Jesper Vesterager Nielsen Ullerødvej 14, 3400 Hillerød
FORMAND jen@megalip.dk 48 25 55 47
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 Søborg Hovedgade 46, 4.tv.
mas@megalip.dk 2860 Søborg,

22 12 10 78
KLAN Karin W. Bruun Aldershvilevej 99, 1.mf.

kab@megalip.dk 2880 Bagsværd
22 72 02 15

HYTTE Jette Kjær Jensen Præstevænget 19, 3400 Hillerød
RESERVATION 48 26 70 93
HYTTE Hytteudvalget
VEDLIGEHOLD. vedligeholdelse@megalip.dk

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
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.55nord.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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Så er der gjort endelig
status over årets kræm-
mermarked.
Torsdag og lørdag var
rimelig godt besøgt, men
fredag og søndag lå et
stykke under gennem-
snittet. Dette kan de-
sværre tydeligt ses i an-
tallet af biler, som samlet
er opgjort til 16.233.
Vi vil hermed gerne
takke for den store
opbakning fra alle de
forældre som var ude og
hjælpe til på marken.
Dejligt at se så mange
nye ansigter.

Salget af rundskuehæfter
fik en forrygende start,
hvor der blev solgt
utroligt mange hæfter
meget hurtigt. Desværre
kunne successen ikke
fortsætte under selve
markedet, hvor der var
en del konkurrence om
salget.
Samlet set har vi dog
solgt ca. 2000 hæfter,
som er et rigtig flot antal
hæfter, og alle skal have
en stor tak for indsatsen.

Der skal selvfølgelig også
lyde en stor tak til alle de
spejdere, rovere og ledere
som gav en hånd med.
Samlet set har gruppens
indtægter i forbindelse
med markedet fordelt sig
således:

Parkering kr. 40.805,-
Rundskueh. kr. 20.120,-
Trafikbod kr. 25.000,-
Ialt: kr. 85.925,-

Håber på at se jer
allesammen igen næste
år.

Med spejderhilsen
Søren og Thomas

Bedste sælger(e) i hver
enhed:
Bæver: Simon 20 stk
Flokken: Christian 50 stk
Junior: Camilla 157 stk
Trop: Mads V+Magnus

40 stk (hver)

Kræmmermarked

Rundskuehæfter
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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

5.-6. nov. Ulvetur til ? U
13.-14. nov. Juniortur på Frydenborg J
16. nov. Distriktrådsmøde i GL+GA

Ramløse/Annisse
21. nov. Julebazar i Ullerød Kirke Alle
30. nov. Optakt RHF Sp+R+L+FR?
4.-5. dec RHF Sp+R+L+FR?
14. dec Julegruppemøde G

19:00-20:30

2005
16. jan Distriktsledermøde L
5.-6. feb Barskmandstur Sp
11.-13. mar. "Linen ud" kursus L+GR
17.apr Sct.Georgsløb (de smås) B+U+J
16.-24. jul Korpslejr på Falster J+Sp+R
24.-25. sep Sct.Georgsløb (de stores) Sp+L+R

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

Opslagstavlen
Uniform købes!

Størrelse 6-7år (bæver størrelse)

Tlf: 4820 4746
Tlf aften: 4777 7601

email: dorthe.jensen@mail.dk
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Med fuld oppakning og stor
spænding mødte vi de andre
Bævere, Ulve og Junior spej-
dere ved færgen til Helsingør.
Efter krydstjekning af antal og
de sidste farvelkys, drog vi alle
af sted til Sveriges land. På den
anden side af sundet ventede
bussen, og da vi ved 21-tiden
rullede ind i skoven ved lejren,

var alle mand lidt trætte. Efter
en hurtig udpakning var det tid
til en kort hyggestund i spisesa-
len med de medbragte mad-
pakker inden sovetid. Da alle
bævere var på plads i hver de-
res sovepose i sovesalen, for-
talte Linda en (u)hyggelig
godnat historie om en lille
dreng og hans geder, som var
alene hjemme.

Lørdag morgen efter flaghejs-
ning og morgenmad, var det tid
til den første udfordring: Re-
flekser. Første skulle der fin-
des en gren med en tykkelse

som et håndled. Derefter blev
der på skift savet, holdt, pudset
og boret fine træskiver, som var
klar til at få sat refleksbånd på,
da Simon stødte til flokken.

Græsplænen bag hytten
blev derefter delt i to lejre
og Bæverne i hhv. Gult og
Hvidt hold. To faner blev pla-
ceret på hver sin banehalvdel
og holdenes fanevogter indtog
deres pladser, mens resten af
holdet kæmpede bravt for at
erobre fanen fra det modsatte
hold og løbe den hjem på egen
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banehalvdel. Efter en 4-0 sejr til
Gult hold blev holdene ændret
til ”Drengene mod pigerne”.
Drenge forsøgte at skjule sig i
det omkringliggende krat og li-
ste sig ind på pigernes fane,
men dette blev selvfølgeligt op-
daget og på ”pige-manér” dømt
som snyd!.

Bævernes næste udfordring
var ”sy-selv-mærke”. Alle
samles i det dejlige solskinsvejr
omkring det ene af bordene i
gården. Der var dyb koncentra-
tion, imens der blev trådet nåle
og syet sting først på Danne-
brog, og derefter på spejder-
skjorterne. Til tider lidt for
mange sting – også gennem
hele ærmet – og så måtte der
pilles op igen!. Når det blev for
meget med de små sting, blev
der leget og fundet dyr i sko-
ven, som nøje blev undersøgt i
forstørrelsesglas.

Eftermiddagsturen gik til
”Bjørnekløften” som var
”udenfor kategori”, og lidt af en
udfordring for de mindste ben.
Men en smuk naturoplevelse,
som gav god appetit til de ny-
bagte boller, som ventede
hjemme i lejren. Efter aftens-
mad, flagnedtagning og frugt-
salat, mødtes vi alle 50 rundt

om lejrbålet. Her sang vi san-
ge og flere af grupperne – også
Bæverne – havde lavet en lille
sketch, som blev vist i lyset af
bålet og flagermuslygterne. Af-
tenen var planlagt til at skulle
slutte af med snobrød, men
flere af Bæverne var meget
trætte, og vi trak os derfor tilba-
ge til soveposerne.

Søndag morgen skulle fla-
get til tops igen og alle Bæ-
vere var klar kl. 8.00 i fuld
uniform. Efter morgenmad,
blev taskerne pakket og vi
ventede spændt på, hvad
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juniorspejderne havde fun-
det på for et løb. Vi blev delt
op i tre grupper sammen med
ulvene, og sendt ud til hver sin
startpost. Det var rigtig sjovt!
Der var både æbleflytning i
vand, blindebuk, Kims-leg, sto-
ledans og boldløb. Alt blev
gennemført med stor opbak-
ning for juniorerne, som flittigt
noterede point ned, og efter
små 2 timer var løbet ovre og
årets vindere kunne kåres. Det
var et meget stolt Hold 1, der fik
overrakt pokalen, som de nu
skal passe på i et helt år. Efter

frokost i det fri og lidt leg, var
det tid til at tage flaget ned for
sidste gang, og sige farvel og
tak for en dejlig weekend med
mange sjove oplevelser og
hyggeligt samvær for både
store og små.

Kl. 14.00 sad alle mand i
bussen og vi trillede mod
Danmark igen – lidt trætte,
men meget lettede over, at
regnen ventede til 14.08
med at stå ned!.
Tak fordi jeg måtte ”låne”
jeres Bæver i en weekend!

Tina (Camillas mor)
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BÆVERE
Hej bævere

Onsdag d. 3. Gips og spor....
(læg mærke til nævenyttigt på side 10)

Onsdag d. 10. Gips og gåse-spor fortsat...

Onsdag d. 17. Refleksløb,
husk lommelygte!

Onsdag d. 24. Stjerner og
græske guder.

Husk altid varmt og vandtæt tøj!

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Simon (4826 8393)
Christian (3810 7025)
Jacob (2814 1258)
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Program for NOVEMBER
Hej Ulve.

Onsdag d. 3 Fuldmånemøde.
Fre/Lør 5.-6. Ulvetur. I har fået udleveret en

seddel herom.

Onsdag d. 10. Agent 007 møde.
Onsdag d. 17. Kirkemøde.

Onsdag d. 24. Besøg i Slotskirken.
Vi mødes ved det store springvand
kl. 19:00 og slutter samme sted
kl. 20:30.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Messua og Akela.



8

Da vi nu er gået ind i vintertiden, vil møderne (normalt) vare
fra kl. 19:00 til 20:30, medmindre andet er opgivet i program-
met. I november skal vi både på juniortur samt på 2 "udflug-
ter", så det bliver en spændende måned.

Program
Tirsdag d. 2. Kimslege (19:00-20:30).
Torsdag d. 11. Skøjtehallen. Vi mødes på Frydenborg

kl. 19:00. Herfra vil der være samlet trans-
port til skøjtehallen i Hørsholm. Vi er tilbage
på Frydenborg kl. 21:00. Vi skal bruge nogle
forældre, som har lyst til at køre os frem og tilbage.
Meld dig hurtigst muligt til Thomas på tlf. 2624 5696
Pris for børn: Kr. 15,- Skøjter kan lejes i hallen.

Lør/Søn 13./14. Juniortur på Frydenborg.
Start: Kl. 10:00 Slut: Kr.13:00 (før frokost)
Pris: Kr. 75,00 Sidst tilmelding 8.november.
I kan glæde Jer til en weekend, hvor vi skal
være en del ude. Turen kommer til at handle
om BP, så I skal pudse de "gamle" spejder-
færdigheder af...
Medbring: Varmt tøj og fodtøj. Regntøj. Sove-
pose (indendørs). Liggeunderlag. Lygte.
MOBILTELEFONER MÅ IKKE MEDBRINGES.

Tirsdag d. 16. 1000-postersløb.
Tirsdag d. 23. Besøg på Falckstationen. Vi mødes på Falck-

stationen, Heimdalsvej i Hillerød kl. 19:00 og
slutter samme sted kl. 20:30.

Tirsdag d. 30. Knob, koder og morse.

Med spejderhilsen

Thomas R.(2624 5696), Kristian (6011 6333), Thomas O. (2144 6179),
John (4828 6665), Johanne (3022 0237) og Charlotte (2992 2861)
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Hej Allesammen.
Som I alle vil erfare har vi fået en ny tropassistent. Jakob er selv
gammel spejder fra troppen og har netop været et år i Brasilien.
Velkommen til! (tak-tak!)
I denne måned vil Rævehalefejden være det store tema. Turen
er d. 4.-5. december, men allerede tirsdag d. 30.nov. går det løs
med optakten. I får mere information herom.
Tirsdag d. 2. Tropmøde: Olsenløb

Her kommer til at ske maaaange ting.
Tirsdag d. 2. Stabspatruljemøde: 21:00-21:30 (max)
Tirsdag d. 9. Patruljemøde.

Tirsdag d. 16. Patruljemøde.

Tirsdag d. 23. Patruljemøde.

Tirsdag d. 30. Optakt til Rævehalefejden.

Med spejderhilsen
Tropstaben
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Skovklanens program
Vi kommer allesammen på Kræmmermarkedet
Tors. 11/11 HP Honda-Frejasvej
Søn. 14/11 Fisketur på Øresund (på HP-Martha?)
Tors. 25/11 Info-møde om RHF kl. 19:00 i Gribbereden

Med løftet tveje
Halvårsprogrammet.
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Lørdag d. 18. sep. mødtes spejdertroppen og deres le-
dere "Megatroppen" til årets dyst mod de blå og de
gule. Hele lørdagen gik med rigtige spejderaktiviteter
på Arresøcentret.
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Søndagen derimod gik med 3 forskellige udfordringer.
Pudekamp på balancebom, spinning med lasso og
ekvilibrisme i ungarsk vandmand... Årets resultat
snakker vi dog ikke videre om ;-)

tilmeldingskupon:

Juniortur på
Frydenborg d. 13-14/11

Navn: ______________________ Pris: Kr. 75,-
(seneste tilmelding 8.november)


