
 

 

Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. 

November 2007 
39. årgang 

Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) 
med sejren på årets Sct. Georgsløb. 
I tropskonkurrencen løb Svaler med 2. 
pladsen forfulgt af Ørne på 3. pladsen. 
Tillykke! 



 

 

Flokassistent 
Katrin Ehlers 
4828 5005 
KAE@megalip.dkm 

Juniortropleder 

Juniortroplederne: 

Juniortropassist 
Kristian Larsen 
5047 9764 

Fortsættes bagest i bladet... 

Flokassistent  
Jacob Reckeweg 
2814 1258 
JAR@megalip.dk 



 

 

I løbet af den sidste måneds tid er der sket en række ændringer 
hos Megalipperne. Dette har bl.a. betydet, at det blad du sidder 
med lige nu, ikke helt ligner det, som du plejer at modtage.  
 
Michael Bentzen har trukket sig som redaktør af Megalipnyt 
samt som webmaster for vores hjemmeside. Michael har truffet 
sin beslutning af personlige årsager. Heldigvis fortsætter Michael 
som tropsassistent. 
 
På denne baggrund, bliver Thomas Rasmussen både ny redaktør 
af Megalipnyt og web-master for vores hjemmeside pr. 1. okto-
ber 2007. 
Dette har betydet, at dette nummer af Megalipnyt bliver kortere 
end sædvanligt, men Thomas regner med og håber på, at de-
cembernummeret bliver i samme høje standard, som Michael 
tidligere har leveret. 
 
Da Thomas ikke har uanede mængder af tid, stopper han som 
juniortropleder også pr. 1. oktober 2007. Thomas Olsen bliver 
ny juniortropleder og vil overtage ansvaret for juniortroppen 
sammen den øvrige juniortropstab Charlotte samt de tre nye ju-
niortropassistenter Andreas Jensenius, Sebastian Weede og Kri-
stian Larsen. 
 
Velkommen i ledergruppen til jer 3! 
 
Som mange af jer sikkert allerede har hørt, har bæverleder Lars 
Madsen fået tilbudt et arbejde. Desværre for Megalipperne bety-
der det, at Lars flytter til Viborg for at begynde sin nye tilværel-
se. 
 
I gruppeledelsen har vi længe forsøgt at finde en eller flere lede-
re til bæverflokken og dermed en varig løsning omkring bæver-

Ændringer hos Megalipperne 

FORSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE 



 

 

flokken, men uden succes. Derfor har vi besluttet, at vi nedlæg-
ger bæverflokken som enhed pr. 1. oktober 2007.  
 
Det betyder derfor, at alle bævere - uanset deres alder - bliver 
rykket op i ulveflokken fra 1. oktober 2007. Fremover kommer 
Megalipperne til at have ulve fra 7 år til 10 år, hvor vi i dag har 
ulve fra 8 år.  
 
Mødetiden vil også blive ændret, således at de ugentlige møder 
starter kl. 18.30 og slutter kl. 20. Mødedagen vil fortsat være 
onsdag. 
 
Derudover har vi fået tilført en ekstra leder til ulveflokken, idet 
en tidligere leder – Katrin Ehlers - har sagt ja til opgaven som 
flokassistent hos ulveflokken. Endvidere håber vi, at kunne tilfø-
je endnu en leder i løbet af efteråret/vinteren og endnu en til 
næste efterår. 
Velkommen tilbage Katrin! 
 
Derfor vil det nye lederteam for ulveflokken se således ud: An-
nette fortsætter som flokleder og Mie, Søren, Iben, Jacob og Ka-
trin er flokassistenter. 
 
Vi håber, at alle synes at resultatet af vores arbejde er til at leve 
med. Vi er selv overbeviste om, at denne løsning er den mest 
fremtidssikrede løsning. 
 
Hvis I skulle have spørgsmål til ovenstående, er I naturligvis 
meget velkommen til at kontakte en af os fra gruppeledelsen på 
telefon eller e-mail. 

Med spejderhilsen 
 
Gruppeleder   Lars Jensenius  48 26 11 27 
Grupperådsformand Jesper V. Nielsen 48 25 55 47 

Ændringer hos Megalipperne 



 

 

Opslagstavlen 
DEADLINE FOR MEGALIPNYT 

 
HUSK deadline til Megalipnyt er d. 
10. i hver måned! 
Send indlæg og programmer til 
megalipnyt@megalip.dk 

Billeder fra Sct. Georgsløbet 
 

Se flere billeder på adressen:  
http://picasaweb.google.dk/
carsten.l.mohr/SctGeorgslB2007?
authkey=2AQjRSzcFw8 



 

 

Hej ulve 

Nu er vi kommet ind i de mørke 
og kolde måneder. Derfor er det 
vigtigt at I til hvert møde har for-
nuftigt tøj og fodtøj på, idet man-
ge at vores møder stadig foregår 
udenfor - også selvom det er 
koldt! 

Onsdag den 7.:  På eventyr i  
   junglen 

Onsdag den 14.: Vi skal bygge restauranter  
   til de små fugle 

Onsdag d. 21.: Vi lægger sidste hånd på  
   restauranterne 

Onsdag d. 28.: Et ulvemøde med fuld  
   musik. 
 

Med ulvehilsen 
Lederne i flokken 



 

 

JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 
 

Som I kan læse i starten af dette blad, så stopper Thomas Rasmussen 
som juniortropleder. Dette har naturligvis ikke været nogen let beslut-
ning, da jeg nu har været leder i juniortroppen i mere end 10 år. 
Men mit arbejde inkluderer desværre mange rejsedage for tiden, hvil-
ket betyder, at jeg stort set ikke har mulighed for at være til møder-
ne. Derfor har vi, lederne i juniortroppen, besluttet at Thomas Olsen 
fortsætter som ny juniortropleder. Jeg vil dog stadig hjælpe til på ture 
og lejre. 
 
Da vi er skiftet til vintertid, er alle møder fra 19:00 til 20:30! 

 
Tirsdag d. 6.  Vi starter på et mindre pioneringsprojekt 

Tirsdag d. 13. O-løb i skoven - husk lygte! 
 
Lør/søn 17./18. Juniortur - nærmere informationer følger 
 
Tirsdag d. 20. Kimslege 
 
Tirsdag d. 27.   Julegaveløb!!! Vi mødes på Torvet kl. 19:00 og  
   slutter samme sted kl. 20.30.  
 

Med spejderhilsen 
Thomas, Charlotte, Andreas, Sebastian og Kristian 

Program for november 



 

 

Troppen november 2007 
 

Tirsdag d. 6. Tropmøde - vi skal arbejde 
 videre med de 7 knob. 
 Husk gerne knobtov, hvis I 
 har et. 
 
Fredag d. 9. Natteravn 
 
Tirsdag d. 13. Patruljemøde 
 
Tirsdag d. 20. Patruljemøde 
 
Tirsdag d. 27. Optakt til RHF 
 
1. / 2. dec. RHF 
 

Fødselsdage i troppen: 
Christina fylder 14 år d. 23.11. 
Christine fylder 16 år d. 24.11 

 

Stor spejderhilsen 
Tropsstaben 



 

 

Program for KLAN SFH 42 
 
Kære Kampklar Kæmpe Krasbørstige og Kool satellitter. 
 
Så er det blevet november måned, og det er på tide at vi går en lang 
tur i skoven, samler vores tanker om hvad vi kan gøre bedre næste år 
og drikker en ordentlig spand urtethe medens vi sidder og synger san-
ge omkring et fyrfadslys… 
 
Nej, nej, nej!! 
 
Selvfølgelig skal vi ikke det! 
 
Bare fordi det er blevet koldt, kan vi jo godt tage os sammen, og lave 
noget sjov og ballade. Det skal jo ikke hedde sig! 
 
Derfor vil vi kombinerer det endelige planlægningsmøde før rævehale-
fejden, med SFH 42 første årlige julefrokost. Da det er den første gang, 
er der tale om et jubilæum, som vi naturligvis skal fejre. 
 
Vi starter lørdag d. 10  klokken 10 til brunch og planlægger så på livet 
løs. Omkring klokken 17 smider vi de kreative agurker og hopper i kok-
ketøjet, og derfra er det party resten af aftenen. 
 
De overordnede ansvarlige for arrangementet er Mads og Sebastian. 
Senest tilmelding til dem er den 1. november. 
 
Sebastian:    31169407 
Mads:  30112713 
 

Med venlig klanhilsen  
Mikkel og Martin 



 

 

Kære leende rovere 

Så er det nu at de sidste kræfter skal lægges i mikrogolfbanebygnin-
gen. Vi har to møder i denne måned, hvor vi gerne skal have færdig-
gjort de sidste baner, inden banen kan indvies til vores julehyggemøde 
i december. Så smøg ærmerne op og vrid de sidste kreative ideer ud af 
hjernen! 

Mandag d. 5. nov: MGBB 

Torsdag d. 8. nov: Udvidet grupperådsmøde 
 - alle møder op! 

Torsdag d. 22. nov: MGBB 

Tirsdag d. 27. nov: RHF optakt 

1-2. dec: RHF 

Ho ha ha hi! 
Birgitte, Susanne og Karin 

 

 

Billeder fra årets Sct. Gerogsløb 



 

 

Redaktøren har ordet... 
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned   Oplag: 120 
 
Dette var så første Megalipnyt med den nye redaktør. Jeg er dog 
ikke helt uvant med opgaven, da jeg har lavet bladet tidligere 
sammen med både Per og Michael. 
 
Da jeg desværre ikke har haft så lang tid til at lave en ny opsæt-
ning af hele bladet, er der en del digital ”klippe-klistre” fra de 
tidligere blade. Dette skulle gerne være klaret i næste nummer, 
så bladet igen fremstår som ét samlet layout. 
 
Den fremtidige deadline vil fortsat være d. 10. i måneden, og da 
jeg rejser en del, er det strengt nødvendigt, at denne deadline 
overholdes. Materiale der leveres senere end denne dato, kan 
derfor ikke forventes at komme med i næste måneds 
blad! 
 
Input, gode idéer, annoncer, artikler og andet er 
selvfølgelig altid velkomment! 
 
Hilsen redaktøren 

Thomas 



 

 

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 
 

ULVE  Annette Jensen   Solbakken 5, 3400 Hillerød 
   anj@megalip.dk   mobil 22 67 16 69 
 

JUNIOR  Thomas Olsen    Aldershvilevej 99, 1.mf.  
   tho@megalip.dk   2880 Bagsværd / mob 21 44 61 79 
 

TROP  Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød 
   mes@megalip.dk   36 96 94 80 / mobil 28 55 26 65 
 

UNGKLAN  Martin Prag    Skovløbervej 4, 3.th. 2400 Kbh NV 
   map@megalip.dk   3510 4348 / mobil 2629 7848 
 

KLAN  Karin W. Bruun   Aldershvilevej 99, 1.mf. 
   kab@megalip.dk  2880 Bagsværd 
       22 72 02 15 
 

HYTTE Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød 
RESERVATION   hytter@megalip.dk  36 96 94 80 
 

HYTTE Hytteudvalget 
VEDLIGEHOLD.   vedligeholdelse@megalip.dk 
 

BLAD (redaktør)  Thomas Rasmussen  Selskovvej 20, 3400 Hillerød 
  thr@megalip.dk   36 96 94 80  
   redaktoer@megalip.dk  51 38 74 21 (mobil) 
 

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 


