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Lederne i gruppen 
Gruppelederne:  Grupperåd: 

       

Gruppeleder 
Lars Jensenius 
4826 1127 
LAJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 
Søren Jensenius 
4824 6608 
SOJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 
Per Hansen 
4825 4875 
PEH@megalip.dk 

Gruppeassistent 
Thomas  
Rasmussen 
4828 4306 
THR@megalip.dk 

 Formand 
Jesper V. Nielsen 
4825 5547 
JEN@megalip.dk 

Kasserer 
Kurt Andersen 
2323 0846 
KUA@megalip.dk 

Floklederne: 

       

Flokleder 
Charlotte 
Larsen 
2992 2861 
CHL@megalip.dk 

Flokleder 
Christine Thue 
Poulsen 
6016 8546 
CHP@megalip.dk 

Flokassistent 
Iben Carsten-
sen 
2025 9585 
IBC@megalip.dk 

Flokassistent 
Sebastian ”W” 
Weede 
3116 9407 
SEW@megalip.dk 

Flokassistent 
Mads V. Niel-
sen 
4825 5547 
MAN@megalip.dk 
 

  

Juniortroplederne: 

       

Juniortropleder 
Mads Schondel-
Andersen 
2212 1078 
MAS@megalip.dk 

Juniortropassist. 
Thomas  
Rasmussen 
3079 8320 
THR@megalip.dk 

Juniortropassist. 
Andreas  
Jensenius 
3068 3078 
AND@megalip.dk 

Juniortropassist. 
Annette Jensen 
2267 1669 
ANJ@megalip.dk 

   

Troplederne 

       

Tropleder 
Mette Schondel-
Andersen 
2855 2665 
MES@megalip.dk 

Tropassistent 
Michael Bentzen 
4015 8090 
MIB@megalip.dk 

Tropassistent 
Erik Husher 
222148 21 
ERH@megalip.dk 

  
 

  

    
Fortsættes bagerst i bladet... 
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WEEKENDEN DEN 20.- 21. 
MARTS 2010 INVITERER SCT. 
GEORGSGILDERNE TIL EN 24 
TIMERS UDFORDRENDE TVÆR-
KORPSLIG DYST. 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 

START: HILLERØD STATION KL. 09.35 
SLUT: HILLRØD STATION KL. 12:00 

PRIS: PR. PERSON 50 KR. 
 
Overnatning: 
I skal medbringe et telt pr. hold, liggeunderlag og varme soveposer.  
- men forvent ikke at få megen søvn, da der er mange opgaver der 
skal løses. 
 
Til løsning af opgaverne undervejs kan I få brug for: 
Kompas, gryder, potter og pande, evt. trangia, hakkebræt, paletkniv, 
piskeris, skeer mm. Derudover skal I medbringe diverse værktøj. 
 
I må ikke medbringe: 
Patruljekasse, feltrationer (kiks, chokolade og madvarer), mobiltele-
foner eller andet elektronisk udstyr – bortset fra én nødtelefon, som 
vil blive tjekket for ind- og udgående opkald efter løbet.  
 

Som noget nyt afholdes løbet i år i marts måned og løbet vil være 
modulopdelt over 24 timer. 
 
 

Hilsen 

Spejderlauget  
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 Tak de mange der allerede har sendt deres e-mail adresser. Vi mangler 

dog stadig at høre fra mange medlemmer. Derfor vil vi endnu engang 

bede alle der endnu ikke har sendt oplysningerne om at gøre dette.  

 

For at lette administrationen i forbindelse med blandt andet kontingetop-

krævning, vil vi meget gerne have oplysninger fra alle vores medlem-

mer, rovere og ledere om deres private e-mail adresse. 

  

Vi er klar over at en del forældre allerede har oplyst om e-mail adresse i 

forbindelse med barntes indmeldelse, men vi vil alligevel gerne bede alle 

om at svare. 

  

Vi har brug for følgende oplysninger 

  

For medlemmer: 

Barnets Navn 

Forældre eller værges e-mail adresse 

  

For ledere og rovere: 

Leder/Rover navn  

E-mail adresse 

  

Alle bedes fremsende oplysninger til gruppeleder Lars Jensenius, 

LAJ@megalip.dk, senest 1. marts 2010. 

  

     Gruppeledelsen 

EEEE----mail adresser på alle medlemmermail adresser på alle medlemmermail adresser på alle medlemmermail adresser på alle medlemmer    



 

 

Ny Kasserer hos MegalipperneNy Kasserer hos MegalipperneNy Kasserer hos MegalipperneNy Kasserer hos Megalipperne    

På grund af sygdom har vores mangeårige kasserer Grethe Marcher 

Pedersen besluttet sig at stoppe som kasserer hos Megalipperne. 

 

Vi siger tusind tak Grethe for dit store og vedholdende engagement i 

gruppen i næsten 25 år og ønsker dig god bedring. Vi tænker på dig. 

 

Heldigvis kan vi samtidig byde velkommen til en ny kasserer. Vi har 

været så heldige at Kurt Andersen har sagt ja til at blive vores nye kas-

sere og Kurt er allerede i fuld gang med opgaverne.  

 

Kurt er tidligere skoleleder på Marie Mørks Skole og kender til økonomi 

herfra. Kurt er ligeledes aktiv i Hillerød Tennisklub og arbejder med 

uledsagede flygtningebørn i Sandholmlejren. 

 

Gruppeledelsen 
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ForældredagenForældredagenForældredagenForældredagen    

Søndag den 31. januar var hele gruppen og deres forældre inviteret til 

forældredag. 

 

Ca. 40 børn, forældre og ledere trodsede sne og kuldegrader og mød-

tes på Kagerup Station kl. 11. Forældredagen skulle afholdes på Multe-

bjerg i Gribskov, så alle havde en ca. 4 km. lang vandretur foran sig. 

Alle tog turen med godt humør og der blev snakket på kryds og tværs, 

så vi kom hurtigt frem. 

 

Mens grupperådet varmede grillkullene op og gjorde grillen klar, bød 

gruppeleder Lars Jensenius velkommen med en betragtning over hvad 

tiden er for en størrelse og ønskede alle et godt nytår. 
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Derefter berettede en-

hedslederne om hvad 

børnene havde beskæfti-

gede sig med i det sidste 

halve år af 2009 samt 

hvilke aktiviteter og ture 

der er planlagt for første 

halvår af 2010.  

 

 

 

 

 

 

Bagefter gik vi videre til op-

rykningen. Vi startede med at 

synge ulvesangen. I år var 

der kun ulve der skulle rykkes 

op og efter at have sagt far-

vel til deres gamle ledere og 

kammerater i ulveflokken, 

blev de budt velkommen i Ju-

niortroppen. Vi sluttede af 

med at synge spejdersangen. 
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ForældredagenForældredagenForældredagenForældredagen    



 

 

    

 

Dernæst gik børnene videre til forskellige aktiviteter i sneen, mens 

gruppeleder Lars Jensenius orienterede forældrene om de udfordringer 

gruppen havde haft med økonomi og regnskab henover jul og nytår. På 

grund af alvorlig sygdom kunne vores kasserer ikke færdiggøre regn-

skabet til forældredagen. Interesserede forældre kan kontakte gruppe-

lederen for at få det reviderede regnskab tilsendt. 
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ForældredagenForældredagenForældredagenForældredagen    



 

 

    

Grupperådsformand Jesper Nielsen orienterede om hvilke opgaver 

grupperådet har og hvad grupperådets arbejde består af. Desværre 

ønskede ingen af de tilstedeværende forældre at melde sig som kandi-

dater til grupperådet. Interesserede forældre kan kontakte grupperåds-

formanden eller gruppelederen for yderligere oplysninger. 

Imens var frokosten, som bestod af grillspyd og grillede pølser, blevet 

klar, og alle nød den varme mad. Efter maden og oprydning kunne tu-

ren tilbage mod Kagerup Station begynde. 

 

Gruppeledelsen 
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ForældredagenForældredagenForældredagenForældredagen    



 

 

GRUPPEKALENDERGRUPPEKALENDERGRUPPEKALENDERGRUPPEKALENDER    
Hvem er hvem: U = ulve, J = juniortroppen, SP = troppen,  
UK = ungklanen, R = rovere (klan), L = enhedsledere, G = hele gruppen, 
F = forældre, GR = grupperådet, GL = gruppeledelsen,  
FR  = forældrerepræsentanter 
 

HVORNÅR HVAD  HVEM                                                                          
20-21. marts  Sct. Georgsløb  SP+UK+L 
1. april Endelig tilmelding til korpslejr  J+SP+R 
24-25. april Distriktsturnering  / DM i Spejd  J+SP+L 
25. april De smås Sct. Georgsløb  U+J 
6. juni  kl. 11-16 Pioneringssøndag  SP 
25 juli–30 juli sommerlejr for ulvene  U 
24 juli–1 aug. Korpslejr  J+SP+R 
 
Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller 
hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 

8 

Shelterbyggeriet fortsætter 
hvis vejret tillader det den 
14/3 og 28/3 
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Hej ulve. 

 
I denne måned skal vi besøge Falckstationen, bemærk 
at vi mødes lidt tidligere og vi mødes hos Falck. I den-
ne månede er der også tag en ven med møder. Her er 
I specielt velkomne til at tage en ven eller to med. I er 
selvfølgelig altid velkommen til at tage venner med. 
Husk at have tøj på til vejret og at aflevere forhåndstil-
melding til vores sommerlejr. 
 
Onsdag  d. 3. Vi skal besøge  
   Falckstationen. Vi 
   mødes ved Falcksta-
   tionen i Hillerød kl. 
   18.20 vi slutter 20.00 
   samme sted 
 
 
Onsdag  d. 10. Tag en ven med, vi skal med Mowgli 
   ud i junglen 
  
Onsdag  d. 17. Tag en ved med, vi fortsætter sjoven 
        
Onsdag  d. 24. Fuldmånemøde 
 
Onsdag d. 31.  Intet møde pga. påskeferien 
         
 
    Stor Ulvehilsen fra 

Sjarly, Mads, W, Iben og Christine. 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 
 
Den sidste vintermåned venter på os. Vi skal på førstehjælpshandle-
bane, øve os lidt med knob og besnøringer og sidst på måneden får vi 
besøg af en SSP medarbejder og vi skal på bylød i Hillerød. 
Møderne foregår primært udendørs, så husk uanset vejret varmt tøj til 
at kunne være udendørs. 
Marts er sidste måned hvor møderne er fra kl. 19-20:30. 

 

  
Program for Marts 

 
 
Tirsdag d. 2. Førstehjælp - vi skal øve noget af det lærte 
 
 
Tirsdag d. 9.  Vinter-OL  
 
 
Tirsdag d. 16.   Knob, knuder, tovværk og 
    andet spas  
 
 
Tirsdag d. 23.  Byløb i Hillerød - Vi mødes på Torvet (kl. 19.00) ved 
   elefanterne og slutter (kl. 20.30) samme sted. 
 
 
Tirsdag d. 30.  Påskeferie, INTET MØDE 
  
 
 
  

 
Med spejderhilsen 

 

Mads, Andreas, Annette og Thomas R. 
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Troppen Marts 2010 
 

 
Tirsdag d. 2.   Tropmøde – Orintering i mørke 
       OBS! Stabspatruljemøde 21.00-21.30 
 
Tirsdag d. 9. Patruljemøde 
 
Tirsdag d. 16. Tropmøde – Besøg i Frederiksborg   
   Slotskirke + byløb. Vi mødes ved spring- 
   vandet i ydre slotsgård kl. 18.50 og slut- 
   ter samme sted kl. 21.00  
 
Lør-Søn 20-21 Sct. Georgsløb   
 
Tirsdag d. 23. Patruljemøde 
 
Tirsdag d. 30. Påskeferie 
 

 
 
 
Fødselsdage i Troppen: 
Mette fylder 30 år d. 9. marts 
Robin fylder 16 år d. 29. marts 
 
 

 
               Med spejderhilsen 
                            Tropstaben 
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Program for Svaler i Marts: 
  
Tirsdag d. 2.  Tropmøde 
 

 
Tirsdag d. 9. Patruljemøde - Forberedelse til Sct. 
   Georgsløbet. 
 

 
Tirsdag d. 16. Tropmøde  
 

 
Lør-Søn 20-21  Sct. Georgsløb   
 

 
Tirsdag d. 23. Patruljemøde - Opryding efter Sct.  
   Georgsløbet. 
 
 

 
Tirsdag d. 30. Påskeferie 
 
 

Med Spejderhilsen 
Sofie Bartels Jensenius 

 

???? 



 

 

Program for Februar. 

   

Vi har netop afholdt klanting og her er så programmet for det 

næste halve år –vi vil primært arbejde med orientering, men 

også med aktiviteter, som forhåbentligt kommer gruppen til 

gavn og fornøjelse. 

 

Tors d. 11. mar. computer og GPS + et ekstra møde 

  

12. – 13. mar.  ”Linien Ud” med GPS på programmet    

 

Man d. 19. apr.  Computer og GPS 

    

8. – 9. maj   Vi er med til det fælleskorpslige arrange-

    ment i Hillerød – og fortsætter med over-

    natning på Frydenborg. Tur i skoven for 

    at finde egnede steder og opgaver til et 

    GPS-løb, som grupperne i Hillerød efter-

    følgende kan benytte. 

   

Ons d. 9. juni  Et godt gammeldags O-løb – næsten da. 

 

Og måske en fisketur på Øresund – uden GPS 

   

24/7 – 1/8  KORPSLEJR 

                   

          Hi hi ho ho 

                                Karin, Susanne og Birgitte 
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Sct. Georgsgilderne inviterer til 
Sørøverløb Søndag den 25. april 2010 kl. 9.15. 

 

Løbet foregår i Præstevang. Mødested på P-pladsen ved Frederiksborg 
Statsskole, Carlsbergvej, Hillerød . 
 
Præmieoverrækkelsen vil ske på Fantasiens Ø ca. klokken 14. 
Det er gratis at deltage. 
Vi sørger for en sodavand til den medbragte mad. 
 

På gensyn 
Spejderlauget 
Sct. Georges Gilderne Hillerød 

 
Husk madpakke, drikkedunk, gode sko, lille tur-taske og tøj efter vej-
ret.  
 
Senest tilmelding d. 8/4-2010, 
For ulvene: chl@megalip.dk eller chp@megalip.dk  
For juniorerne: MAS@megalip.dk 
 
eller aflever slippen til et af møderne. 
________________________________________________________________________ 
 
 
Barnets navn:__________________________________________________________ 
 
 
Forældreunderskrift:___________________________________________________ 

De smås Sct. GeorgsløbDe smås Sct. GeorgsløbDe smås Sct. GeorgsløbDe smås Sct. Georgsløb    

 

Gå planken ud!  
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Forhåndstilmelding til Ulvenes sommerlejrForhåndstilmelding til Ulvenes sommerlejrForhåndstilmelding til Ulvenes sommerlejrForhåndstilmelding til Ulvenes sommerlejr    

 
Så nærmer sommeren sig, og det betyder 
at vi skal på sommerlejr. I år skal vi til Orø. 
Vi mødes søndag den 25. juli ca. kl. 11.00 
ved Østre færge ved Hammer bakke. Vi 
slutter samme sted fredag den 30. juli kl. 
ca. 17.00. Prisen bliver 650 kroner. 
  
Bindende tilmelding, nærmere info samt be-
taling kommer senere. 
 
Forhåndstilmelding kan ske enten til at mø-
de, eller pr. e-mail til CHL@megalip.dk eller 
CHP@megalip.dk   
 
Forhåndstilmeldingen skal ske snarest muligt, dog senest 3 marts. 

 

 

 

 

 

 
 
 

------------------------------------------------------ 
 
 
Navn:________________________________________________________________ 
Vil meget gerne deltage på ulvenes sommerlejr på Orø.  
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------------------------------------------------------ 
  
ENDELIG TILMELDING TIL KORPSLEJR SEE2010 I SKIVE 
  
Navn:__________________________________ 
  
Enhed:__________________________________ 
  
Tilladelse til badning: JA ____ NEJ ___ 
  
Særlige hensyn (allergier, medicin o.a.):__________________________ 
  
E-mail:__________________________________ 
  
Forældres kontaktinfo under lejren:___________ 
  
________________________________________ 
  
  
Forældreunderskrift:_______________________ 
  
Pris: 1.600,- som overføres til konto: 
3543 3543086924. 
  
Seneste tilmelding: 1. april 2010. 
  

 

Tilmelding til en oplevelse for livet!Tilmelding til en oplevelse for livet!Tilmelding til en oplevelse for livet!Tilmelding til en oplevelse for livet!    



 

 

Lederne i gruppen (fortsat): 
Ungklanleder: 

       

Ungklanleder 
Søren  
Christoffersen 
5178 9740 
SOC@megalip.dk 

   Klanleder 
Karin W. 
Bruun 
2272 0215 
KAB@megalip.dk 

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

Klanassistent 
Birgitte Rose 
4825 3987 
BIR@megalip.dk 

Le Klan qui Rit lederne: 

Redaktørerne har ordet…  Oplag: 58 elektronisk 
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned Op lag: 64 print 
 
Så blev endnu et nummer af Megalipnyt færdigt. Bladet blev i denne 

måned produceret henover nogle dage mens de sidste ting tikkede ind 

i indbakken. 

 

Det skal desuden nævnes at hvis der er nogle af bladets læsere som 

ønsker at modtage bladet elektronisk (e-mail) så er de mere end vel-

kommende til at sende en mail til and@megalip.dk med navn og om 

de ønsker kun at modtage elektronisk eller både elektronisk og print. 
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Erik og Andreas 



 

 

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  Christine Thue Poulsen Skovduevej 32, 3400 Hillerød 
   chp@megalip.dk   60 16 85 46 
 Charlotte Larsen   Møllebakken 18, 3230 Græsted 
   chl@megalip.dk   29 92 28 61 
 

JUNIOR  Mads Schondel-Andersen Maglegårds Allé 1, 2. th. 
   mas@megalip.dk   2860 Søborg / mob 22 12 10 78 
 

TROP  Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød 
   mes@megalip.dk   48 28 43 06/ mobil 28 55 26 65 
 

UNGKLAN  Søren Christoffersen Kildebakkegårds Alle 115 st.  
   soc@megalip.dk   2860 Søborg / mob 51 78 97 40 
 
 

KLAN  Karin W. Bruun   Baldersvej 15B, 3400 Hillerød  
   kab@megalip.dk  22 72 02 15 
 

HYTTE Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød 
RESERVATION   hytter@megalip.dk  48 28 43 06 
 

HYTTE Hytteudvalget 
VEDLIGEHOLD.   vedligeholdelse@megalip.dk 
 

BLAD (redaktør)  Andreas Slott Jensenius Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
  and@megalip.dk    
   redaktoer@megalip.dk  30 68 30 78 
 

KASSERER  Grethe Marcher   Åhøjen 2, 3400 Hillerød 
    grm@megalip.dk   48 26 52 70 
 
 

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 


