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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

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

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

Juniortropleder
Gruppeassistent
Thomas
Rasmusen
51387421
THR@megalip.dk

Juniortropassist
Kristian Raun
60116333
KRR@megalip.dk

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

Flokleder
Annette Jensen
22671669
ANJ@megalip.dk
“Baloo”

Floklederne:

Juniortropassist
Thomas Olsen
21446179
THO@megalip.dk

Juniortropleder
Gruppeassistent
Thomas
Rasmusen
51387421
THR@megalip.dk

Juniorlederne:

Bæverlederne:

Gruppelederne:

Flokassistent
Mie
Christoffersen
21772219
MIC@megalip.dk
“Messua”

Juniortropassist
Johanne
Burgemann
30220237
JOB@megalip.dk

Bæverassistent
Jacob Reckeweg
28141258
JAR@megalip.dk

Juniortropassist
Megalipnyt red.
Charlotte "Sjarly"
Hinsch Larsen
29922861
CHL@megalip.dk

Kasserer
Grethe Marcher
48265270
GRM@megalip.dk

Formand
Jesper V Nielsen
48255547
JEN@megalip.dk

Grupperåd:

Flokassistent
Iben Carstensen
20259585
IBC@megalip.dk
“Baghera”

Flokassistent
Lars Madsen
40274584
LAM@megalip.dk
"Kaa"

Juniortropassist.
Hans Henrik
Hansen "HH"
21494243
HAH@megalip.dk



Redaktionen på Megalipnyt:

Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 125

Det var et stort blad og så har vi endda udsat en historie til
august nummeret. Turen til Sverige. Vi håber, at vi kan
bringe en udførlig historie med billeder til august - og så har
vi iøvrigt ikke så meget andet at bringe til august mht.
historier med billeder etc. (bladet laver vi 10.juli).
Aftenens menu var Annettes hjemmelavede pandekager
med fyld... Mums skal jeg lige hilse og sige :-) og så gik det
hurtigt. Vi havde et stort blad foran os. Noget vi må sande
nu hvor klokken slår midnat. God sommer til Jer alle!
Næste deadline: 10. juli.....
Vi laver bladet kort efter den 10. juli så
husk at sende dit program INDEN du
tager på ferie. !
Hilsen
Vikaren og mig.

Lederne i gruppen (fortsat):

Tropassistent
Mads Schondel-
Andersen
22121078
MAS@megalip.dk

Tropassistent
Nina Pedersen
46752872
NIP@megalip.dk

Tropleder
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

@megalip.dk = @spejderhilleroed.dk

Klanassistent
Susanne
W.Bruun
2624 4915
SUB@megalip.dk

Michael
MIB@megalip.dk

Klanassistent
Birgitte Rose
48253987
BIR@megalip.dk

Spejdertroppen:

Skovklanen:

Tropassistent
Jakob
Vesterager
Nielsen
28124146
JAN@megalip.dk

Annette
ANJ@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 Annette Jensen Slangerupgade 18, 3400 Hillerød

anj@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 51 38 74 21

TROP Mette Schondel-Andersen Frederikssundsvej 47, 5.tv.
mes@megalip.dk 2400 København NV,

38 86 22 42 / mobil 28 55 26 65
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 (red.ass.) Charlotte Hinsch Larsen Valbyvej 18B,
chl@megalip.dk 3230 Græsted

29 92 28 61
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

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 (Alias: www.megalip.dk)
EMAIL: Se email til alle på www.spejderhilleroed.dk/email

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk



1

Så nærmer tiden sig for årets sommerlejr. Som bekendt
skal hele gruppen afsted til Thurø lidt syd for Svendborg.
Selve grunden som vi skal være på, ligger lige ned til
vandet og der vil derfor være rig mulighed for vandakti-
viteter ligesom områdets smukke natur giver os mulig-
heder for mange spændende oplevelser.
Har du ikke tilmeldt dig endnu, så kan du stadig nå det.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er fredag den 16.
juni 2006 til din enhedsleder.
Prisen for årets bedste tur bliver kr. 800,-. Som sædvan-
ligt yder gruppen søskenderabat på kr. 100,- til barn
nummer 2, 3 osv.
Har du allerede forhåndstilmeldt dig og indbetalt kr.
500,- så skal de sidste kr. 300,- indbetales senest fredag
den 16. juni 2006.

Vi håber at vi bliver rigtig mange deltager, da sommer-
lejren giver gode muligheder for at lære nye kammera-
ter i de andre enheder at kende ligesom oplevelserne og
minderne oftes bliver mange og gode. Så snyd ikke dig
selv for denne spændende tur.

Venlig hilsen
Gruppeledelsen
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Opslagstavlen

TILLYKKE TILLYKKE

D. 27.maj blev Charlotte fra juniortroppen viet til
sin Karsten i Mårum Kirke. Samtidig blev deres

søn Kasper døbt.

Fra gruppen skal der lyde et stort tillykke til Char-
lotte og hendes familie.

TILLYKKE TILLYKKE

Et stort tillykke til bæver-
ne med 1. og 4. pladsen i

årets Sct.Georgsløb og
dermed placeringen som

bedste gruppe.

Også tillykke til ulvene
med 7. pladsen samt

juniorne med 10. pladsen.

LEDERMØDE 29/6

Vi mødes kl. 18:00 på Fry-
denborg til lidt grillmad og
taler derefter om sommer-
lejren og får de sidste ting

på plads.

Vi håber på at se alle en-
heder repræsenteret.

Lars Jensenius
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Vores ulveflokleder Pernille Jensen har des-
værre besluttet sig for at stoppe efter 5 gode
år som Flokleder. Baggrunden for Pernille’s
beslutning skal findes i hendes arbejdssitua-
tion, hvor hun har mange og skiftende ar-
bejdstider. Det har medført at Pernille ikke
har haft mulighed for at deltage så ofte, som
hun selv har ønsket i de ugentlige møder
sammen med børnene.

Det betyder, at Pernille pr. 1. maj 2006 er stoppet som Flokleder
men det betyder ikke, at vi skal sige helt farvel til hende.
Pernille er nemlig blevet opfordret til at stille op til Hovedbestyrelsen
(HB) for KFUM-spejderne i Danmark og på det netop afholdte
Landsmøde i weekenden 20.- 21. maj på Hotel Nyborg Strand, er
Pernille blevet valgt ind i HB.
Så selvom det er vemodigt at skulle sige farvel til Pernille og en stor
TAK for hendes store og engagerede arbejde med ulveflokken siden
år 2000, så skal der også fra os alle i Megalipperne siges et stort
TILLYKKE med valget til HB.
Arbejdet i HB er meget væsentligt for en oranisation som
KFUM-spejderne og jeg er sikker på, at Pernille nok skal gøre det
godt for der er altid brug for mennesker med engagement og
gå-på-mod.
Heldigvis har nuværende Flokassistent An-
nette Jensen accepteret udfordringen og
sagt ja-tak til opgaven som ny flokleder.
Annette er da heller ikke ukendt med an-
svaret og kender børnene i ulveflokken rig-
tig godt, idet hun gennem den senest tid
de-facto har fungeret som flokleder i Per-
nille’s fravær.
Vi er meget glade for Annette’s accept og ser frem til at fortsætte
det gode samarbejde og vi er sikre på, at børnene i ulveflokken er i
gode hænder idet Annette med sit drive og sin iderigdom fuldt ud
kan fortsætte arbejdet med godt og engageret børnearbejde.
Gruppeledelsen ønsker både Pernille og Annette held & lykke med
de nye udfordringer.
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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

29.jun Ledermøde kl. 18:00 L
29.jul-5.aug Gruppesommerlejr uge 31 ALLE
20.aug Forældredag ALLE
14.sep. Grupperåds- og ledermødeL + GR
23.-24.sep Sct.Georgsløb (de stores) Sp + L + R
28.nov. Optakt Rævehalefejde Sp + R + L + GR
2.-3.dec. Rævehalefejde (RHF) Sp + R + L + GR
13.dec. Julegruppemøde ALLE

2007
5.mar. Spejderlederaften R + L
22.apr. De smås Sct.Georgsløb B + U + J
15.-16.sep. De stores Sct.Georgsløb Sp + R + L

BEMÆRK: Nyheder eller rettelser vil stå med fed-skrift første gang de
medtages i kalenderen.
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Den 7. maj 2006 blev der
på Frydenborg afholdt dis-
triktsturnering for bævere,
ulve og juniorer. Dagen
startede med, at Christof-
fer Columbus prøvede at
overbevise den spanske
konge om, at jorden i virke-
ligheden er rund, og at det

godt kan lade sig gøre at
sejle hele vejen rundt og
måske finde nyt land. Kon-
gen gav Columbus lov til at
afprøve sin hypotese, og

sammen med deltagerne
skulle de nu drage ud for at
finde dette ”nye” land. På
rejsen mødte spejderne en
overhøvding, som kendte
opskriften på en mixtur,
der kunne helbrede en syg,

og hvor de ved hans hjælp
skulle fremstille en sådan
mixtur. De mødte india-
nere, som have næse for
nye krydderier, og skulle
snige sin ind på to trætte
indianere og tage deres
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lykkeamulet, uden at de
vågede. En post gik ligele-
des ud på at fremstille en
bue og pil, som de kunne
skyde deres frokost ned
med. Efter at have ”ned-
lagt” deres bytte (i form af
røde pølser), blev det lagt
på bålet, og en velfortjent

frokost blev nydt. Efter fro-
kosten skulle alle deltager-
ne igen ud og demonstrere,
hvad de tidligere på dagen
havde lært. De skulle bl.a.
helbrede en syg med mix-

turen, skyde to moskusok-
ser, bruge deres enorme
kræfter på at hugge bræn-
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de samt løse indianerkode-
sprog.
Dagen sluttede af med at
Christoffer Columbus og
alle deltagerne tog tilbage

til den spanske konge og
viste ham nogle af de ting,
som de havde bragt med
hjem fra det ”nye” land.
Der skulle ligeledes findes
vindere indenfor hver en-
hed. Vi var så heldige at
løbe af med sejren for bed-
ste ulveenhed – godt gået
unger!!!!
En dejlig dag med mange
grønne uniformer, lækkert
vejr og en god spejderånd.

Venligst
Annette �
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BÆVERE
Hej bævere

Onsdag d. 7. Bålmad.
Onsdag d. 14. Øve teater.
Onsdag d. 17. Afslutning og fremvisning af teaterstykke

for forældre (Møde til normaltid 17.15,
forestillingen starter kl.18.45 og varer
ca. 15 min.)

Bæverlederne ønsker alle bævere og deres forældre
en rigtig god sommer og vi ses på sommerlejren
og igen i august onsdag d. 16.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Simon (4826 8393)
Jacob (2814 1258)

Normal mødetid: Onsdage 17:15-18:45 i Megaliphytten.
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Normal mødetid: Onsdage 19:00-20:30 i Megaliphytten.

Hej Ulve.
Nu er der ikke lang tid til sommerferien starter, og
vi har kun to ulvemøder i juni. Men så er der jo
årets bedste, mest pragtfulde lejr – sommerlejren.
Det bliver en uge med fuld fart på og med en mas-
se spændende oplevelser i vente. Vi kunne rigtig
godt tænke os der kom lidt flere med. Så er du
ikke tilmeldt endnu, så kan du godt lige nå det.
Ring til Annette hurtigst muligt, og du får med
garanti en spejderoplevelse, du sent vil glemme.

Første møde efter ferien er onsdag den 16. august.

Onsdag d. 7. Byløb - vi mødes ved Indre Slots-
gård kl. 19:00 og slutter på torvet
ved kongestatuen kl. 20:30.

Onsdag d. 14. Sommerhygge med bål og andre
gode ting.

I ønskes alle en rigtig god sommer og vel mødt
igen i august.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Baghera og Messua.
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Normal mødetid: Tirsdage 19:00-21:00 i Megaliphytten.

Hej juniorer.

Så nærmer sommerferien og dermed også sommerlejren sig.
Vi glæder os selvfølgelig rigtig meget til at tage af sted sam-
men med jer.

Vi vil også gerne ønske alle juniorspejdere og deres familie rig-
tig god sommer. Vi ses igen efter sommerferien til det første
møde tirsdag d. 15. august 2006

Program
Tirsdag d. 6. Naturfotografering.
Tirsdag d. 13. Smedning.
Tirsdag d. 20. Hygge og pakke til sommerlejren.

Med juniorhilsen

Kristian, Thomas O., HH og Thomas R.
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På denne første del var vi to
patruljer fra Megalipperne
nemlig Ørne og Svaler. Da-
gen startede på Fryden-
borg, hvor vi havde aftalt at
mødes kl. 9. Da al bagagen
var læsset af, drog vi afsted
mod stationen, hvor selve
konkurrencen begyndte.

Vi startede med at tage to-
get til Gribskov trinbræt.
Da vi kom frem vi fik en
hurtig meddelelse, også
var det i gang med at løse
poster. Vi skulle blandt an-
det gå kompasgang samt
lægge forbindinger. Et krav
der blev stillet var vi skulle
være tilbage på Frydenborg
kl. 16.00 ellers vankede
der minus point. Uheldig-
vis, kom svaler til at fare
vild (vi nævner ingen
navne på kortføreren�) så

vi var først på frydenborg
17.00.
Der fik vi meldingen at le-
jerplads og mad skulle
være klar kl. 18.30, så der
fik vi travlt. Vi gik i gang
med mad og telt og vi nåe-
de det lige… Ørne servere-
de en 2 retters menu,
tarteletter og abemad.
Svaler 3 retter; Nachos
med gaucamole, kylling i
svøb med cremet urtesau-
ce med Naan-brød og frisk
salat og til dessert frisk
frugt med flødeskum.

Efter maden var der lejrbål
og cafe. Kl. 01.00 blev alle
vækket med; NATLØB! Så
var det bare om at komme
op og få tøj på. Natløbet
foregik i tyskerplantagen,
og handlede om slutningen
af 2. verdenskrig. Vores
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opgave var at samle ratio-
neringsmærker. Dette kun-
ne gøres ved at holde tale,
om Letlands deltagelse i
krigen, hvor ordene æble-
tærte, bold og Lassie skulle
indgå samt slutte på cyk-
ling er sundt! Man kunne
også vælge at spille Black
Jack. Efter natløbet fik vi
lidt søvn, men så var det op
igen, hvis vi skulle nå mor-
genmad, flag og gøre os
klar.
Efter flag og morgenmad,
skulle vi i gang med dagens

sidste opgave, nemlig at
fortolke spejderloven/løftet
visuelt. Da dette var gjort,
skulle lejren ned, og der
skulle spise mad.
Der efter kom det spæn-
dende øjeblik, nemlig af-
gørelsen. Det endte med at
Ørne kom på en 8. plads og
Svaler en 2. plads i det
samlede løb.
Svaler vandt også hjortedi-
striktets plads i finalen d.
11. 12. juni.
Christine, PL, Svaler.

Et stort tillykke med den samlede 2.plads og titlen som
bedste patrulje i Hjorte Distrikt. Denne flotte placering
ved kvalifikationsturneringen til DM i Spejder 2006 giver
adgang til finalen på Houens Odde ved Kolding d.
10.-11. juni 2006. Held og lykke. Også et tillykke til Ørne
med 5. pladsen. Med spejderhilsen Gruppen.
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Se det på www.blogger.dk/svaler

6. Tropmøde
10-11.

DM 2.del (finalen) på Houens
Odde.

13. Hygge.
20. Afslutning.
Christine.

6. Tropmøde
13. Patruljemøde
20. Patruljemøde
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Hej Allesammen!

Tirsdag 6. Tropmøde - Pionering.

Vi skal forberede os til sommerlejren.
Fre./Søn. 9.-11. DM 2. del på Houens Odde. Held og lykke til

Svaler. Bemærk at I kører fra Hillerød fredag
og overnatter på Houens Odde indtil starten
lørdag morgen. Hjemkomst søndag efter-
middag.

Tirsdag 13. Patruljemøde

Tirsdag 20. Patruljemøde

Tropstaben vil gerne ønske alle troppens medlemmer samt deres
familier en rigtig god sommer. Vi ses på sommerlejren og efter
sommerferien første gang tirsdag d. 15. august.

Fødselsdage i troppen:
Sebastian fylder 16 år d. 15. juni.
Simon fylder 14 år d. 27. juni.
Julie fylder 13 år d. 26. juli.
Thomas fylder 34 år d. 30. juli.

Spejderhilsen
Tropstaben

Normal mødetid: Tirsdage 19:00-21:00 i Gribbereden.
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Klanens program

Så er det tid til at begynde at træne "pot-
te-musklerne" og få givet mikrogolfkøllerne et
eftersyn. Vi fortsætter nemlig bygningen af en
super spejder-mikrogolfbane, som vil give
store udfordringer for selv den skrappeste golf-
nørd.
Mandag d. 29. maj kl. 19:30

Mikrogolfbanebygning.
Mandag d. 12. juni kl. 19:30

Mikrogolfbanebygning.

Med løftet tveje
Susanne, Birgitte og Karin


