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Lederne i gruppen
Gruppelederne:

Gruppeleder
Andreas
Jensenius
3068 3078

Gruppeassistent
Mads SchondelAndersen
6122 1946

AND@megalip.dk

MAS@megalip.dk

Grupperåd:

Gruppeassistent Gruppeassistent
Annette Jensen Elizabeth Mosebo
2267 1669
Bentzen
ANJ@megalip.dk
2521 7889

Formand
Lykke Bagger
3147 9034
LYB@megalip.dk

ELB@megalip.dk

Kasserer
Henning Rasmussen
2329 7557
HER@megalip.dk

Bæverlederne:

Bæverleder
Erik Husher
2221 4821
ERH@megalip.dk

Bæverassistent
Annette Jensen
2267 1669
ANJ@megalip.dk

Bæverassistent
Andreas
Jensenius
3068 3078

Bæverassistent
Sofie B.
Jensenius
3061 6537

AND@megalip.dk

SOB@megalip.dk

Bæverassist.
Lars Rørbæk
2857 9248
LAR@megalip.dk

Floklederne:
lov
Or
Flokleder
Christine Thue
Poulsen
6016 8546

Flokleder
Sebastian ”W”
Weede
3116 9407

Flokassistent
Elizabeth Mosebo Bentzen
2521 7889

CHP@megalip.dk

SEW@megalip.dk

ELB@megalip.dk

Flokassistent
Sara Ludvig-sen
3020 1069
SAL@megalip.dk

Juniortroplederne:
lov
Or
Juniortropleder
Sofie B.
Jensenius
3061 6537
SOB@megalip.dk

Juniortropassist.
Philip M. Bentzen
3024 4814

Flokassistent
Sara L. H.
Bagger
2392 0422

Flokassistent
Emma Gade
Hansen
4234 5091

SAB@megalip.dk

EMH@megalip.dk

Hjemmesiden:
lov
Or

Juniortropassist.
Amalie C. Bagger
2639 5716

Juniortropassist.
Helene Lotz
2244 3365

AMB@megalip.dk

HEL@megalip.dk

PHB@megalip.dk

Fortsættes bagerst i bladet...

GRUPPEKALENDER
Hvem er hvem: B= bæver, U = ulve, J = juniortroppen, SP = troppen,
R = rovere (klan), L = enhedsledere, G = hele gruppen, F = forældre,
GR = grupperådet, GL = gruppeledelsen, FR = forældrerepræsentanter
HVORNÅR
25.jan-17.maj
29. feb. - 1. mar
14.-15. marts
25. april
25. - 26. april
1.-3. maj
28. maj
12.-18. juli
12.-15. juli

HVAD
Salg af lodsedler til landslotteri
Games night tur
Bævertur
Arbejdsdag på Frydenborg
Ulvetur
DM i spejder 2020
Bålaften på Frydenborg
Sommerlejr
Sommerlejr - Bæver

HVEM
U
J+SP
B
ALLE
U
J+SP
ALLE
U+J+SP
B

Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller
hvis der er ændringer.

Opslagstavlen
Uniform i str 158 inkl tørklæde søges. Ligger
du inde med en uniform i størrelse 158, så
kontakt: Andrea og Maria på
piranha.scott@icloud.com. Dette gælder også hvis du har andet spejdergrej i juniorstørrelse.

Står du og mangler noget spejder-grej, eller har du
noget grej i god stand som du gerne vil sælge videre?
Så skriv til redaktor@megalip.dk og kom på opslagstavlen.
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Bæverflokken
Hejsa alle Bævere!
Vi skal på den første tur d. 14-15 marts, hvilket vi glæder os meget til!
Husk altid at have tøj på så vi kan være udenfor
Kom og vær med, og tag gerne dine venner med!

Tirsdag d. 3.

Mærke: udforsker

Lør d. 14Søn. d. 15

Tur på Frydenborg

Tirsdag d. 17. Mærke: udforsker
Tirsdag d. 31. i det søde køkken
NYHED
Når vi går til sommertid, begynder vi at afholde møde
hver tirsdag, dette betyder at vi har brug for jeres opbakning, til at komme 1-2 stykker og "hjælpe" os med
at holde opsyn med de søde bævere, så vi har tid til at
lave nogle gode møder for dem. Så hvis der er nogle
som kunne tænke sig dette må i meget gerne tage fat i
Erik på erh@megalip.dk eller 2221 4821
Med Hilsen fra
hele Bæverdammen
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Det er nu muligt at tilmelde sig sommerlejren der afholdes uge 29, se mere på side 7.
Vi skal i marts måned blandt andet tage naturmærket
og derfor skal vi naturligvis være udendørs! Det er dejligt at se at salget af lodsedler går så godt!!
HUSK TIL AT VÆRE UDENDØRS, samt at melde
afbud til 60168546!
Onsdag d. 4.

intet møde

Onsdag d. 11. Naturmærket
Onsdag d. 18. Naturmærket
Onsdag d. 25. Båltænding

Mange ulvehilsner
Ulvelederne
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JUNIORTROPPEN
Kære juniorer og tropspejdere
Velkommen til endnu en kold vintermåned. Februar byder på lidt for
enhver smag, vi skal både være ude og inde og vi skal på året første
tur sammen med Troppen! Husk at tilmelde jer på hjemmesiden:
www.megalip.dk
Det er nu muligt at tilmelde sig sommerlejren der afholdes uge 29, se
mere på side 7.
Program for marts
Tirsdag d. 3.

Forny dit gear

Tirsdag d. 10. DIMS - Spejderfærdigheder
Tirsdag d. 17. Bolsjer og slikkepinde
Tirsdag d. 24. Stjerneløb med koder
Tirsdag d. 31. Lav din egen tørklæde ring

Med spejderhilsen
Junior- og Tropstaben
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Troppen marts 2020
Grundet for få spejdere er Troppen midlertidigt slået sammen
med Juniortroppen. Se juniorprogrammet for mere info.

Med spejderhilsen
Troplederne
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Landslotteri 2020
I år har ulveflokken valgt at sælge lodsedler til landslotteriet, og vi håber meget på
at få opbakning til denne opgave, så vi kan tjene penge til at drive apejderarbejdet. Salgsperioden er fra d. 25/1, så på mødet d. 29/1 vil alle ulve få uddelt lodsedler som de kan sælge. Løbende vil ulvene kunne afregne og få udleveret nye
lodsedler, indtil 15/4 hvor alle usolgte lodsedler skal afleveres tilbage, så gruppen
ikke hæfter for dem.
Prisen for en lodseddel er 25 kroner, hvoraf 14 kroner går til gruppen.
Der er i alt 400 gevinster til en samlet værdi af 599.650 kroner. Hovedgevinsterne
er fem rejsegavekort på 20.000 kroner til FDM travel. Derudover kan man vinde:


Gavekort til Knuthenborg Safaripark, 20 stk



Gavekort til 55°Nord, 175 stk



Fjällräven re-Kränken, 200 stk

Derudover får alle, som køber en lodseddel en rabatkupon til 55nord.dk, som giver adgang til 25% rabat online og i butikken.
Ved at sælge lodsedler har gruppen mulighed for at vinde et Shelter, og desto
flere lodsedler der bliver solgt desto større chance for at vinde har vi.
Vi laver også en intern konkurrence, hvor den ulv der sælger flest lodsedler vinder
en præmie!
Vi håber meget at I vil støtte op om dette projekt så det bliver en succes!
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Sommerlejr 2020
Vi er nu kommet videre i planlægningen af sommerlejren 2020. Vi har faktisk
så meget på plads at vi nu kan udsende en invitation, og du kan tilmelde dig
allerede nu!
Hvor:
Saltbækhytten
Saltbækvej 129
4400 Kalundborg
Hvornår:
Uge 29
Søndag d. 12/7 2020 til lørdag d. 18/7 2020 (Ulve, junior og troppen)
Søndag d. 12/7 2020 til onsdag d. 15/7 2018 (Bæver)
Hvad:
Året BEDSTE, FEDESTE og SJOVESTE spejder oplevelse!
Hvordan kommer jeg med:
Tilmelding senest d. 10/6 2020 via hjemmesiden; www.megalip.dk
Pris:
1300 kroner for ulveflokken, juniortroppen og troppen
900 kroner for bæverflokken
Indsættes på konto nr.: 6887727854 reg.: 2276
Senest d. 10/6 2020
HUSK NAVN OG ENHED PÅ SPEJDEREN
Spørgsmål?:
Hiv fat i en leder på et møde
Skriv en mail/sms/ring til din enhedsleder
Vi ledere glæder os rigtig meget til en uforglemmelig sommerlejr! – vi håber du
vil med :)
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Oprykning
Kære alle sammen,
Der har været nogle forespørgsler på hvornår man rykker op fra en enhed til en anden, så her kommer et lille indlæg for at informerer om
retningslinjerne:


Når man starter i 2. klasse rykker man fra bæver til ulve



Når man starter i 4. klasse rykker man fra ulve til junior



Når man starter i 6. klasse rykker man fra junior til trop

Det kan forekomme at man rykker op tidligere eller senere afhængig af
barnet, men i så fald ville dette blive taget som en dialog mellem enhedslederen i barnets nuværende enhed, og forældrene. Du er altid
velkommen til at kontakte enhedslederen (telefonnumre står forrest i
bladet) hvis du har spørgsmål.

Med spejder hilsen
Gruppeledelsen /v Andreas Jensenius
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Bæverledere søges!
Kære alle forældre,
Som bekendt har vi genåbnet Bæverflokken
med stor hjælp fra de eksisterende ledere
som fortsat deltager aktivt i deres originale
enheder. Vi håber at der er nogle forældre
(eller andre læsere) som sidder med en lille
spejder i maven, som bare gerne vil være
med til at give børn i alderen 5-7 år gode oplevelser i naturen, eller vil være en del af det
fællesskab en spejdergruppe er.
Det kræver ingen spejderfærdigheder eller
særlig fysik at blive bæverleder, kun lysten til
at have med børn at gøre. En væsentlig del af bæverarbejdet er at lege, og resten kan man som voksen meget hurtigt lære. Den eksisterende lederstab vil naturligvis også være der.
Kommer der flere ledere til, vil det betyde at bæverflokken kan
holde møde hver uge, i stedet for kun hver anden uge, der da så
er flere skuldre til at bære i stedet for kun de eksisterende ledere i Bæverflokken der allerede er aktive ledere i andre aldersgruppe.
Husk at det er frivilligt arbejde at være spejderleder. Den eneste løn
man får er at se ens arbejde gøre børn i alle aldre glade, samt at se
dem udvikle sig.

Med spejder hilsen
Lederne i Bæverflokken
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DM i spejder 2020
DM i Spejder på Arresøcentret
Er I Danmarks sejeste patrulje? Kom og deltag i kvalifikationen til DM i Spejder,
hvor kun de bedste trop- og seniorpatruljer vil gå videre til finalen. Der skal dystes i
en lang række af de traditionelle og mere utraditionelle spejderfærdigheder.
Fredag d. 1/5 2020 Kl. 19.00 - Søndag d. 3/5 2020. Kl. 13.30
Pris: 300,-,
Tilmeldingsfrist: 12/4 2020 på hjemmesiden.
DM i Spejder er for alle, uanset hvilken oplevelse man ønsker at få ud af det. Nogle
deltager for at gå hele vejen til toppen af podiet og andre deltager kun for at få en
god oplevelse sammen med en masse andre spejdere. Vi håber derfor, at alle kommer med og får en god oplevelse. Vi garanterer, at der vil være plads til alles ambitioner.
Konkurrencen vil være inddelt i 3:
En juniorkonkurrence, hvor alle 4. og 5. klasser kan komme og dyste om at blive
den sejeste patrulje. Patruljen kan altså ikke kvalificerer sig til finalen, men vil i
stedet få titlen ”regionsmestre”.
I tropskonkurrencen, som gælder for 6-8. klasse samt seniorkonkurrencen for 9.
klasse og op til og med 17 år, vil en god præstation kunne betyde kvalifikation til
finalen. I kan læse meget mere om regler for patruljesammensætning på arrangementets hjemmeside, hvor I også kan finde en masse andre informationer inkl.
foropgaven: ww.dmispejder.dk
Praktisk info:
- Der overnattes i telt/bivuak og alle patruljer skal selv medbringe dette. Der skal
desuden medbringes patruljekasse samt øvrigt udstyr, der findes nødvendigt til en
weekend udendørs med mad over bål.
- Selve konkurrencen vil starte lørdag kl. 8.00 og inden da skal patruljen have klargjort en lejrplads med: Overnatning, bålplads og fedtfælde.
- Der udsendes deltagerbrev ca. 14 dage før arrangementet.
I kan følge DM i Spejder på Facebook på: https://www.facebook.com/DMiSpejder/
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Storm P projektet fortsætter.
Program for marts.
Tor. d. 5. Storm P.
Ons. d. 26. Storm P.

Hi hi
Karin, Susanne og Birgitte
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Lederne i gruppen (fortsat):
Troplederne:

Tropleder
Erik Husher
2221 4821
ERH@megalip.dk

Tropassistent
Benjamin B.
Hansen
6169 4875

Tropassist.
Lars Rørbæk
2857 9248

Tropassist.
Sebastian

LAR@megalip.dk

BEH@megalip.dk

Le Klan qui Rit lederne:

Klanleder
Birgitte Rose
4825 3987
BIR@megalip.dk

Klanassistent
Susanne W.
Bruun
2624 4915

Klanassistent
Karin W. Bruun
4274 6424
KAB@megalip.dk

SUB@megalip.dk

Redaktøren har ordet…
Deadline for bladet: d. 15. i hver måned
Mange af jer har måske allerede set de seje ulveunger være ude og
sælge lodsedler til korpslotteriet, hvis I ikke har mødt dem endnu
kommer I helt sikkert til det. Der er nemlig fuld gang i salget—og
der er allerede blevet solgt mange—det er så sejt!
Hvis der er nogen som går med en lille spejderleder i maven så send gerne en mail, sms eller giv mig et opkald.
Specielt bæverflokken kunne godt bruge en ekstra leder.

Andreas
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GRUPPEN

Andreas Slott Jensenius
and@megalip.dk

Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød
30 68 30 78

GRUPPERÅD
FORMAND

Lykke Bagger
lyb@megalip.dk

Åvang 29, 3400 Hillerød
31 47 90 34

BÆVER

Erik Husher
erh@megalip.dk

Skævingevej 17, 3320 Skævinge
22 21 48 21

ULVE

Christine Thue Poulsen
chp@megalip.dk
Sebastian Weede
sew@megalip.dk

Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød
60 16 85 46
31 16 94 07

JUNIOR

Sofie Bartels Jensenius
sob@megalip.dk

30 61 65 37

TROP

Erik Husher
erh@megalip.dk

Skævingevej 17, 3320 Skævinge
22 21 48 21

KLAN
bir@megalip.dk

Birgitte Rose

Frejasvej 4, 3400 Hillerød
48 25 39 87

HYTTE
RESERVATION

Per Hansen
hytter@megalip.dk

Skovduevej 7, 3400 Hillerød
22 32 13 11

HYTTE
VEDLIGEHOLD.

Hytteudvalget
vedligeholdelse@megalip.dk

BLAD (redaktør)

Andreas Slott Jensenius
redaktoer@megalip.dk

Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød
30 68 30 78

WEBMASTER

Andreas Slott Jensenius
and@megalip.dk

Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød
30 68 30 78

KASSERER

Henning Rasmussen
her@megalip.dk

Elmegårdsalle 5, 3400 Hillerød
23 29 75 57

KORPSET

KFUM-Spejderne i Danmark

55° Nord
(butik med
spejderting)

Hjemmeside: www.55nord.dk

Wagnersvej 33
70 10 26 66 (tlf)
2450 København SV. 39 16 26 66 (fax)
Højrupvej 6, Taulov, 70 10 76 76 (tlf)
7000 Fredericia
76 22 32 00 (fax)

Har man lyst at prøve en uniform inden man køber, kan man også besøge:
Bispebjerg
Spejdershop

Søren P.Sko
Tlf.: 39 67 11 20

HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk

Søborg Hovedgade 62A
2860 Søborg

