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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
Jesper V Nielsen
48255547
JEN@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
“Messua”

Juniortropassist
Johanne
Burgemann
30220237
JOB@megalip.dk



Redaktionen på Megalipnyt:
Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 170
Så blev det februar. Det betyder marts-nummeret.
Denne gang blev det jo noget større. Der havde
været forældredag og oprykning. Det giver altid en
masse billeder. Vi har også spist mad. Ligeledes
drukket en kop kaffe. Eller to. Ullerød pizzaria var
de heldige der skulle levere mad i aften. Der var
dog ikke sparet på fløden. Der var for meget. Det
var for meget. Vi mangler stadig lidt. Det laver jeg
imorgen. Der er jo god tid. Det er kun d. 12.
Slut herfra. Det var det. Tak for idag. Hej-hej.
Klokken er for mange. Det kunne I vel nok regne
ud. Den er halv et (ca.). Eller to. Ses næste
måned.

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
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 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 Nordre Fasanvej 128, 2.tv.
mas@megalip.dk 2000 Frederiksberg,

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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Find 5 fejl !

På forældredagen d. 24.jan. trådte Mona Schondel som
formand for grupperådet efter 16 års deltagelse. D.
12.feb. har grupperådet afholdt sit første møde og
valgt Jesper Vesterager Nielsen som ny formand. Til-
lykke med valget Jesper! På forældredagen blev 2 nye
medlemmer til grupperådet valgt. Det var Sanne Gok-
søyr og Dorte Teinholt. Velkommen til! Grethe Marcher
fortsætter som kasserer. Sanne Goksøyr er valgt til
sekretær. Hytter/vedligeholdelse varetages fortsat af
Iver Olesen.

Ny grupperådsformand
Jesper Vesterager Nielsen
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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. mar Spejderlederaften L+R
6.-7. mar PL/PA kursus i Hillerød J+S
12.-14. mar "Linen ud"-kursus L+GR
15. mar Ledermøde kl. 19:30 L
19.-21. mar BL/BA kursus i Halsnæs U
26.-28. mar LPK 1.del i Frederikssund S
16.-18. apr Söderås vandretur Sp
18. apr Arb.dag på Frydenborg ALLE
25. apr Sct.Georgsløb B+U+J
3. maj Distriktrådsmøde GL+GA
15.-16. maj Landsmøde 2 repr. fra gruppen
22.-23.maj LPK 2.del (måske) Sp
27. maj Distriktsledermøde L
6. jun (formid.) Bæver & ulve ideer kursus (B+U ledere)
6. jun (efterm.) Hemmelig skrift kursus L
12. jun Dragebådssejlads Alle
Uge 26 Junglelejr på Houens Odde U
Uge 26 Sommerlejr (3 overnat.) B
Uge 31 Sommerlejr J + Sp
Uge 35 Kræmmermarked ALLE
1. sep Distriktrådsmøde i GL+GA

Ramløse/Annisse
10.-12. sep Tur til Gillastugan,Sverige B+U
10.-12. sep Landstræf L
2.-3. okt Distriktsturnering J+S
3. okt Distriktsturnering B+U
18.-19.sep Sct.Georgsløb Sp+R+L
16. nov. Distriktrådsmøde i GL+GA

Ramløse/Annisse
30. nov. Optakt RHF Sp+R+L+FR?
4.-5. dec RHF Sp+R+L+FR?
2005
16. jan Distriktsledermøde L
16.-24. jul Korpslejr på Falster G

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

Ny opfindelse:
En printer med tastatur.
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Opslagstavlen

55°Nord

Vores nye butik 55°Nord har
endelig fået sin hjemmeside til

at virke.

Besøg den på www.55nord.dk

Opslagstavlen !

Ledermøde i Gribbereden d. 15.marts kl. 19:30

Adresseændring

Karin W.Bruun (klanejer)
er flyttet til:

Aldershvilevej 99, 1.mf.
2880 Bagsværd

Tlf.+email uændret
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Lørdag den 24. januar var der
indkaldt til Megalippernes tra-
ditionelle halvårlige forældre-
dag. Mødet fandt sted i Sct.
Georg Gilderne’s hytte, Dra-
gehytten.

Ca. 100 børn og voksne havde
fundet vej på trods af sne og
glatte veje.

Gruppeleder Lars Jensenius
bød velkommen til de mange
fremmødte og efter en kort
andagt over temaet ”Livets
chokoladeæske”, gik vi videre
til næste punkt på program-
met.

Det var uddeling af årsstjer-
ner. I år var der ganske man-
ge der skulle have. Det
drejede sig om følgende:

15 år:

Klanleder:
Karin W. Bruun

Klanassistent:
Susanne W. Bruun

Tropsassistent:
Martin Prag

Flokassistent:
Carsten Prag

Flokassistent:
Søren Christoffersen

Klanmedlem:
Morten Rasmussen

Endvidere kunne vi også fejre
lidt af en sjældenhed, nemlig
at gruppeassistent Per Han-
sen kunne fejre sit 40 års
spejderjubilæum.

Der skal lyde et stort tillykke
til jer alle.

Desværre var det også dagen
hvor vores mangeårige for-
mand for grupperådet, Mona
Schondel havde valgt at stop-
pe. Mona har været er stor og
engageret arbejdskraft i sine
16 år i grupperrådet og vi vil
alle savne hende.

Gruppen havde indkøbt en lil-
le gave til Mona, som tak for
hendes hjælp og arbejde.

Dernæst gik vi over til at
hører nyt fra de enkelte enhe-
der. Bæverleder Linda
Kjær-Thomsen som gav et
indblik i hvad bæverne havde
arbejdet med i de forløbne 6
måneder samt hvordan pro-
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grammet ser ud for det første
halve år af 2004. Det byder
blandt andet på Sct. Georgs
Løb og sommerlejr i uge 26 og
finder sted i Gørløse.

Flokleder Pernille Jensen for-
talte derefter om flokkens ar-
bejde. I flokken var der 42
børn, men 13 af dem skulle
rykke op til juniortroppen.
Flokken skal på tur til Sverige
sammen med bæverne og af-
holder sommerlejr i uge 26 på
Spejdercentret Houens Odde
ved Kolding.

Thomas Rasmussen, trople-
der fra juniortroppen glædede
sig over de mange nye med-
lemmer hos juniorene hvilket
betyder, at man for første
gang i mange år kommer op
på 3 partuljer. Juniorne har
desuden været i skøjtehallen,
og prøvet kræfter med før-
stehjælp samt pioneret. Årets
sommerlejr bliver i uge 31 og
foregår på Bornholm.

Endelig kunne tropleder Mads
Schondel-Andersen fortælle
om aktiviteterne hos de store
spejdere. Her havde nogle
været ude at klatre i 20 meter
høje træer og rapelle ned
igen. Troppen fik 3 nye med-
lemmer hvilket betød, at man
også her kom op på 3 patrul-
jer, hvoraf den ene blev en
ren pigepatrulje.

Til slut kunne klanassistent
Birgitte Rose berette om kla-
nens hemmelige aktivitet.
Desværre er den så hemme-
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lig, at vi ikke fik noget at vide.
Birgitte kunne dog afsløre, at
til maj vil hemmeligheden bli-
ve afsløret, så det ser vi frem
til.

Nu var tiden imidlertid inde til
oprykningen. Alle børnene og
deres ledere stillede op og der
blev sunget både bæver-,
ulve- og spejdersangen. Der-
næst blev der sagt farvel til de
gamle kammerater og god-
dag til nye i børnenes nye en-
heder.

Efter kage, kaffe og sodavand
var indtaget, gik enheder for
at optage de nye børn i deres
nye bander og patruljer.

Forældrene blev tilbage og fik
en præsentation af
KFUM-Spejdernes formål og
metode. Gruppeassistent
Søren Jensenius gennemgik
det foreløbige regnskab, og
kunne konstatere, at der for
året 2003 var et underksud på

ca. kr. 8.000, hvilket er
acceptabelt, idet der var bud-
getteret med et underskud på
kr. 31.000.

Sidste punkt på dagens pro-
gram var valg til grupperådet.
Idet Finn Schmidt-Sørensen
var stoppet i løbet af året
samt at Mona Schondel også
stoppede, skulle der vælges 2
nye repræsentanter.

Vi var så heldige at der var 2
forældre der havde lyst til at
stille op. Det drejer sig om
Sanne Goksøyr og Dorte Tein-
holt, som begge blev valgt.
Tillykke til begge to og
velkommen.

Dermed var dagens program
slut og mødet blev afsluttet.

Lars Jensenius

Gruppeleder
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Spejderlauget
Sct. Georgsgilderne i Hillerød

Kom til Spejderlederaften – og til

...det er sagt, at det er umuligt for en vesterlænding
at krydse Saharas hjerte på motorcykel . . .
. . . indtil nu!

Oplev Gregg J. Flower’s
gribende fortælling og fantastiske lysbilleder

Tirsdag d. 2. marts 2004 kl. 19.30 i

Dragehytten på Frydenborg.

Grebet af sandet
Ørkenens pludselige, skiftende karakter er
både farlig og drøj. Oplev styrt, sved og
tårer i verdens mest utilgivelige terræn.

Det blå folk
Kom på tæt hold af det sagnomspundne
og frygtede Tauregfolk og hør om deres
særprægede skikke.

Menneskesmuglere
Træf de håbefulde mennesker, der vover
sig igennem ørkenen i faldefærdige
lastvogne for at søge et bedre liv i andre
lande.

Igen i år har vi i Spejderlauget fornøjelsen at invitere alle spejder- og FDF-ledere, assistenter,

seniorer/klanspejdere/rovere og øvrige hjælpere i Hillerød + gildebrødre til Spejderlederaften.

?' Program for aftenen:

?' Projekt Sahara: Gregg J. Flower fortæller og viser lysbilleder
?' Hyggeligt samvær og selvfølgelig et let traktement
?' Uddeling af præmier fra årets Sct. Georgsløb
?' Årets spejderleder
?' Drøftelse af gruppernes meninger om tidspunkter for Sct. Georgsløbene, og om vi fortsat skal

holde Spejderlederaftener

Vi håber at se rigtig mange af jer, og af hensyn til traktementet beder jeg om gruppevis eller grenvis
tilmelding til undertegnede senest 24/2 2004.

På spejderlaugets vegne Jens Andersen Enghavevej 8 B 3400 Hillerød ? 4826 6369

E-mail: LLJA@city.dk

Denne invitation er sendt til gruppeledere og grenledere i de 8 spejdergrupper under DDS,
De Gule Spejdere og Megalipperne – fortrinsvis pr. mail - og til kredslederne i de 3 FDF-kredse.

Til ledere og rovere: Husk spejderlederaften.
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BÆVERE
Halløj bævere !

Program

Onsdag d. 3. Vi laver gipsafstøbninger.
Onsdag d. 10. Lave papir og lege.
Onsdag d. 17. Stoftryk til tallerkenposer.
Onsdag d. 24. Vi skal lave bæverdam og se efter

forårstegn.
Vi mødes på P-pladsen ved Frue-
bjerg (Gadevangsvej).

Onsdag d. 31. Bålmad (slutter kl. 19:15).
Husk at melde afbud til en af os, hvis I ikke
kan komme.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Kirsten (4826 4442)
Katrin (4828 5005)
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Program for MARTS
I denne måned, hvor vi forhåbentlig snart kan
mærke, at foråret er på vej, skal vi på årets første
ulvetur. Vi skal til Arresøcentret d. 26.-28. marts.
Vi håber, at se rigtig mange på denne weekendtur.
Ellers sker der en masse nye ting i marts måned:
Onsdag d. 3. Vi får besøg.
Onsdag d. 10. Vi skal afprøve vores

sy-evner.
Onsdag d. 17. Vi skal på politistationen. Vi mødes

foran politigården i Østergade og
slutter samme sted. 19:00-20:30.

Onsdag d. 24. Snoren har måske slået knude, men
vi prøver igen.

Fre/Søn 26.-28. Ulvetur på Arresøcentret.
Start: Fre kl. 19:00 på Arresø-
centret (Frederiksværk). Spis
hjemmefra.
Slut: Søn kl. 10:00 samme sted.
Pris: Kr. 50,- som afleveres sam-
men med tilmeldingen på side 16.
Medbring: Alm. weekendudstyr.

Onsdag d. 31. På løb i skoven.
Almindelig weekendudstyr: Sovepose, lagen
bestik, tallerken+kop, varmt tøj, regntøj,
udendørssko og indendørssko, toiletsager og

1 sovedyr.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Messua og Akela.
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Juniortroppen afsluttede
forældredagen med opryk-
ningsceremoni, hvor de
nyoprykkede aflagde spej-
derløftet som tegn på, at
de nu er "rigtige" spej-
dere. De mange nye ju-

niorer betød også, at der
skulle dannes en tredje-
patrulje, som har fået
navnet Musvåger. Til slut
var der lige tid til lidt sne-
boldskamp og et par hur-
tige "vaskere" !!

Logoet til korpslejren i 2005
er blevet offentliggjort. Lejren
hedder som bekendt Guld-
borgsundlejren.
Se mere om lejren på
http://www.spejder-
net.dk/guldborgsundlejren
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JUNIORTROPPEN

Marts 2004
Hej Juniorer.
Så nærmer forårets første weekendtur sig. Vi skal bl.a. sove i
telt og bygge lejrpladser med alt hvad dertil hører....
Turen bliver en god anledning til at ryste patruljerne godt
sammen, så vi vil opfordre til, at så mange som muligt delta-
ger, da det plejer at være utrolig hyggeligt.
Programmet for denne måned byder også på et besøg på
brandstationen. I vil få nærmere infomation senere.

Program
Tirsdag d. 2. Bestikposer

Tirsdag d. 9. Stjernetegn

Tirsdag d. 16. Besøg på brandstationen. Nærmere info følger.

Tirsdag d. 23. Førstehjælp

Lør/søn d. 27./28. Weekendtur på Frydenborg.

Start: Lørdag kl. 10:00 på Frydenborg

Slut: Søndag kl. 13:00 (før frokost)

Pris: 50 kr. som betales ved tilmelding.

Medbring: Varmt tøj og fodtøj, sovepose, ligge-
underlag, lygte, bestik, tallerkener og regntøj.

Vi skal være udendørs hele weekenden!!!!

Tilmelding senest tirsdag d. 23. til din leder
(benyt kupon på side 16).

Tirsdag d. 30. O-løb i skoven. Husk fornuftig påklædning og en
god lygte.

Med spejderhilsen

Thomas R.(2624 5696), Kristian (6011 6333), John (4828 6665),
Thomas O. (2144 6179) og Johanne (3022 0237)
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Troppen arbejdede med førstehjælp på computer i februar måned.
Astrid og Christine løb med sejren tilsidst som bedste hold.



13

Som I kan se nederst, så er der kommet et patruljesymbol
mere. Det er mange år siden, at det har været der, så det er
rart at se igen. Vi er jo blevet 3 patruljer siden forældredagen,
og vi glæder os meget til. Det er jo altid sjovest, når man er
mange. Vi har været på barskmandstur i februar, og det håber
vi, at vi kan bringe billeder fra i næste blad. Ellers byder marts
måned på LPK 1.del. Det bliver spændende om vi kan kvalificere
os igen til at deltage i 2.del i maj måned. Held og lykke med
det!

Tirsdag d. 2. Tropmøde 19:00-21:00.
Lotto O-løb.
Stabspatruljemøde 21:00-21:15

Lør/Søn 6.-7. PL/PA-kursus på Frydenborg
KUN FOR STABEN.
Start: Lørdag kl. 9:30
Slut: Søndag kl. 14:00.
Pris Kr. 125,- som refunderes af gruppen.
Hvis I ikke har tilmeldt jer allerede, så er det
for sent alligevel.

Tirsdag d. 9 Patruljemøde. Forberede LPK 1.del.
Tirsdag d. 16. Patruljemøde. Forberede LPK 1.del.
Tirsdag d. 23. Patruljemøde. Forberede LPK 1.del.
Lør/søn 27./28. LPK 1.del. Tilmelding på side 16.

Med spejderhilsen
Tropstaben
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Efter den fælles del under op-
rykningen på forældredagen
gik vi over til vores sædvanli-
ge oprykningsaktiviteter. Dis-
se går ud på, at ryste "de nye"
sammen med deres patruljer
inden de tager hjem, samt
optage dem i troppen med
vores ceremoni. I år var det
Sofie, Rasmus og Kasper der
rykkede op. Selvom ingen af
jer var der på selve opryk-
ningsdagen, så byder vi jer
velkommen alle tre. Vi håber I
får en rigtig sjov tid i troppen.

Som det ses på billederne, så
var en af aktivikteterne at
lave sine egne dart-pile og
nedskyde balloner. Alle ballo-
nerne havde nogle små styk-
ker papir indeni, og hvis man
var heldig var der skrevet no-
get på det. F.eks. bacon, der
derefter blev udleveret.

Ialt skulle der samles sam-
men til aftensmaden som be-
stod af brændende kærlighed
med bløde løg, rødbeder, per-
sille og engelsk sovs. Natur-
ligvis på bål. Ikke dårligt, når
det er rigtig "hundeslæde
koldt" udenfor.

Vi sluttede af med et lille lejr-
bål og det faktum at søen var
frosset 15-20cm skulle natur-
ligvis også udnyttes til en god
glidebane.
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Skovklanens program

Vi fortsætter den spændende række af HP-møder og
skal bl.a. arbejde videre med vores mikro HP inden vi i
april går over til at arbejde med fuldskala HP Vestas.
I er alle meget velkomne til at medbringe nye ideer og
tanker om hvordan HP planerne kan gennemføres.
Tirs 02.03: IPH Spejderlederaften i Dragehytten

kl. 19:30
Tors 18.03: Kl. 19:00: 4x4 microHP v.x
Tors 01.04: Kl. 19:00: HP Vestas

Med løftet HP-tveje !
Susanne og Karin
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Tilmeldingskuponer:

Ulvetur
26.-28. marts

Navn: ____________________________
Afleveres senest onsdag d. 24. marts til din leder
sammen med Kr. 50,-.

�——-———————————————————————-

�——-———————————————————————-

Juniortur
27.-28. marts

Navn: ___________________________
Afleveres senest tirsdag d. 23. marts til din leder
sammen med Kr. 50,-.
Underskrift: _______________________

Troptur LPK 1.del
27.-28. marts

Navn: ___________________________
Afleveres senest tirsdag d. 23. marts til din leder
sammen med Kr. 50,-.
Underskrift: _______________________


