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Hjælp søges til sommerlejren!    side 5 
Invitation til Distriktsturneringen   side 6 

Forårstur for ulvene      side 8 
 
Tilmelding til jubilæumslejren 2015!  Side 9 

 

Leg i sneen 



 

 

Lederne i gruppen 
Gruppelederne:  Grupperåd: 

       

Gruppeleder 

Mads Schondel

-Andersen 
2212 1078 
MAS@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Lars Jensenius 

4060 1268 
LAJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Søren Jensenius 

4824 6608 
SOJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Per Hansen 

4825 4875 
PEH@megalip.dk 

 Formand 

Lykke Bagger 

3077 2309 
LYB@megalip.dk 

Kasserer 

Marianne 

Bartels 
4824 6608 
MAB@megalip.dk 

Floklederne: 

       

Flokleder 

Christine Thue 

Poulsen 
6016 8546 
CHP@megalip.dk 

Flokleder 

Sebastian ”W” 

Weede 
3116 9407 
SEW@megalip.dk 

Flokassistent 

Mads V. Niel-

sen 
3011 2713 
MAN@megalip.dk 

Flokassistent 

Elizabeth Mosebo 

Bentzen 
2521 7889 
ELB@megalip.dk 

   

Juniortroplederne: 

       

Juniortropleder 

Andreas  

Jensenius 
3068 3078 
AND@megalip.dk 

Juniotropassist. 

Lars Rørbæk 

2857 9248 
LAR@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Philip M. Bent-

zen 
3024 4814 
PHB@megalip.dk 

  
 

  

Troplederne:                                                  Hjemmesiden: 

       

Tropleder 

Erik Husher 

6016 4054 
ERH@megalip.dk 

Tropassistent 

Sofie B.  

Jensenius 
3061 6537 
SOB@megalip.dk 

Tropassistent 

Benjamin B. 

Hansen 
6169 4875 
BEH@megalip.dk 

Tropassist. 

Andreas Oks-

bjerg 
5074 7487 
ANO@megalip.dk 

 
 

  

    
Fortsættes bagerst i bladet... 

Orlo
v 

Orlo
v 



 

 

GRUPPEKALENDER 
Hvem er hvem: U = ulve, J = juniortroppen, SP = troppen, R = rovere 

(klan), L = enhedsledere, G = hele gruppen, F = forældre, GR = gruppe-

rådet, GL = gruppeledelsen,  FR  = forældrerepræsentanter 
 

HVORNÅR HVAD  HVEM                              

7.-8. marts Forårstur for ulvene  U 

13.-15. marts Linien ud i Roskilde  R,L,GR,GL,FR 

12.-18. juli Sommerlejr  G 

 

Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller 

hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 

1 

Vandrestøvler sælges: 
 
Salomon vandrestøvle str. 42. Farve: grå/
beige. Gore-tex membran. Brugt 1 gang 

Nypris kr. 1.200. Sælges for kr. 250 

 
Kamik vandrestøvle str. 43. Farve brun. 
Thinsulate membran. Brugt 1 gang 
Nypris ca. kr. 1.200. Sælges for kr. 250 
 
Konakt Lars Jensenius på 40601268 eller 

lars.jensenius@hp.com   



 

 

2 

I denne måned skal vi ”back to basics”, og skal både 

lærer at gå efter kort, rede liv og binde knob. 

Årets første tur er d. 7/8 marts, og du kan tilmelde dig 

allerede nu på hjemmesiden. Se mere på side 6. 

Det er nu muligt at tilmelde sig sommerlejren, se 

mere på side 7 eller på hjemmesiden. 

 

Onsdag d. 4.  Hvordan går man efter kort? 

 

Lør. d. 7   Forårstur. Mere info og til- 

-søn. 8   melding på hjemmesiden. 

 

Onsdag d. 11.  Vi skal i slotshaven. Vi mødes på 

    Randelæggerbakken, ved Café 

    Havehuset kl. 18.30, og slutter 

    samme sted kl. 20.00. 

 

Onsdag d. 18.  Alt fra plastre til 112. 

 

Onsdag d. 25.  Knob—husk dit knobtov. 

 

Onsdag d. 1/4.  Ferie—intet møde 

 

 

 

   Mange ulvehilsner  

    Ulvelederne 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 

 

Noget er gået galt! Spejderne og deres ledere er blevet fanget i en 

tidslomme, hvor tidens gang er kludret helt rundt. Vi skal bruge Fe-

bruar på at opklare mysteriet, og vi skal også på en kort vandretur i 

forbindelse med opklaringen. 

 

 

Sommerlejren 2015 afholdes i uge 29, se mere på side 5. 

HUSK AT TILMELDE JER! 

  

 

Program for Marts 

 

Tirsdag d. 3.    Olsenløb 

 

Tirsdag d. 10.    Bål! Opbygning, tænding og noget efterspurgt! 

 

Tirsdag d. 17.    Hvad sker der?! 

 

Tirsdag d. 24.  Uh oh! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med spejderhilsen 

 Lars, Philip og Andreas 
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Troppen Marts 2015 

 

Sommerlejren 2015 afholdes i uge 29, til-
meld dig nu, se mere på side 7. 
 

Vi skal i denne måned, arbejde med gamle spejder fær-

digheder, som skal pudses af, da de næste pr. måneder 

kommer der flere tur hvor det er vigtigt at kunne bruge 

disse. Desuden vil Troplederne gerne sig tak for en rigtig 

god Barskmandstur. 

 

Tirsdag d. 3. Båltyper - At kunne tænde et bål uden 

en lighter  

 

Tirsdag d. 10. Patrulje møde  

 

Tirsdag d. 17. Bivuak - Hvilken type passer til din Pa-

trulje?  

 

Tirsdag d. 24. O-Løb - Start ved Fruebjergvej 5, 3400 

Hillerød - Ved P Pladsen. Slut samme sted kl. 21.00  

 

Sæt allerede NU kryds i kalenderen d. 18. - 19. april  

hvor der er Distriktsturnering for alle Spejdere i Hjorte 

Distrikt. 

 

Med spejderhilsen 

Erik, Sofie, Benjamin og Andreas 

 



 

 

Mad-tante søges! 
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I forbindelse med gruppens jubilæums sommerlejr på Gillastig, søger vi en for-
ældre eller forældrepar, som har lyst til at deltage som mad-tante. 

  

Hvad skal jeg lave? 

Opgaven består af – i samarbejde med en erfaren leder – at stå få indkøb af 
mad, madudlevering til junior- og tropsspejderene samt madlavning til børnene 
i ulveflokken.  

 

Koster det noget? 

Nej selvfølgelig gør det ikke det. Du deltager naturligvis gratis. 

 

Hvad får jeg ud af det?  

Du får muligheden for at opleve en ægte sommerlejr med masser af aktivitet, 
glad børn og højt humør. Oplevelser og sammenhold er i højsædet.  Alt sam-
men i naturskønne omgivelser i det sydlige Sverige. Du får dit eget værelse 
med mindre du insistere på at sove i telt. 

 

 

 
 

 

 

  
 

Hvornår er det nu lige det er? 

Sommerlejren foregår i uge 29 – fra søndag d. 12. juli til lørdag d. 18. juli. 
 

Har du lyst til at høre mere, så kontakt gruppeassistent Lars Jensenius på tele-
fon 4060 1268 eller mail lars.jensenius@hp.com  

 

 Med spejderhilsen 

Gruppeledelsen 



 

 

Distriksturnering 2015 
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Velkommen til Distriktsturnering i Hjorte Distrikt 2015.  

Tropspejdere inviteres til Sherwood skovene nær Slangerup, for at afholde 
årets Distriktsturnering i weekenden den 18.-19. april. Turneringen er en pa-
trulje dyst. 

 

Ankomst: Vi mødes  lørdag kl. 9.00 ved P-plads ved Gulbjergvej/Skovvej, 
  3550 Slangerup 

 

Afgang: Vi afslutter søndag kl. 14.00 ved skovlegepladsen Lystrupvej,  
  Lystrup Skov, 3550 Slangerup 

 

Medbring: Madpakke til lørdag middag. Presenning til bivuak, kompas, tænd
  stikker, praktisk tøj og fodtøj. Sovepose og liggeunderlag til uden-
  dørs overnatning. 

 

                             Tag ikke mere med end du selv kan bære. 

 

Pris:  kr. 100,- pr. person, der betales ved tilmelding på bankkonto  
  5044 - 0001303927 - eller til din leder 



 

 

Sådan binder du dit tørklæde 
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Forårstur for ulvene 
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Det er ved at være forår og det skal da fejres med årets første tur.  

Vi mødes på Frydenborg lørdag d. 7 marts kl. 10.30, og slutter samme sted 
søndag d. 8 marts kl. 12.00 (før frokost). Prisen for turen er 75 kroner der 

overføres til konto: reg.Nr.:2276, konto nr.:6887727854. Husk barnets navn. 

Tilmelding via hjemmesiden (www.megalip.dk). Tilmelding samt betaling 
senest d. 1 marts. 

Husk en madpakke til frokost lørdag, 
samt navn i/på alle ting.  

Der er ingen grund til at have mobil telefon 

med, os ledere har vores med hvis det 
skulle blive nødvendigt. 

Vi skal lave en masse sjov og ballade, så 
husk tøj til at kunne være udendørs – uan-
set vejret. 

Vi håber at se mange denne weekend. 

Mange hilsner 

Ulvelederne. 

  

 

Pakkeliste 

 Madpakke til frokost lørdag 

 Spisegrej (Dyb+flad tallerken, krus og bestik) 

 Sovepose (ØV DERHJEMME AT PAKKE SAMMEN IGEN) 

 Liggeunderlag (ØV DERHJEMME AT PAKKE SAMMEN IGEN) 

 Sovedyr 

 Sutsko 

 Skiftetøj 

 Tøj til at være udendørs, uanset vejret 

 Evt. huer og vanter 

 Toiletsager 



 

 

Sommerlejr 2015 
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Årets sommerlejr bliver i anledning af gruppens 75år jubilæum, en ju-
bilæumslejr. Det betyder at hele gruppen skal af sted sammen til Gil-
lastugan i det sydlige Sverige. 

Det bliver en sommerlejr lidt udover det sædvanlige, og 
en masse aktiviteter er allerede i støbeskeen, blandt an-
det klippeklatring, kanosejlads og besøg i dyrepark. 

Vi skal af sted i uge 29, nærmere bestemt fra søn-
dag d. 12. juli til lørdag d. 18. juli. Både ved afleve-

ring og afhentning mødes vi i Helsingør, nærmere om tid 
og sted når tiden nærmer sig. 

Prisen bliver 1500 kroner, men fordi gruppen giver et flot tilskud bliver delta-
gerprisen kun 900 kroner. 

Dette kan kun lade sig gøre fordi vi har en grup-
pe aktive ledere, og ikke mindst at mange foræl-
dre bakker op om vores aktiviteter på Hillerød 
Kræmmermarked, og møde talstærkt op for at 

sælge billetter, sandwich eller hjælpe til på p-

pladsen. De mange penge gruppen tjener på Hil-
lerød Kræmmermarked gør det muligt at give 
tilskud til blandt andet sommerlejre. 

Betalingen kan ske efter følgende muligheder: 

 Alt på én gang (900kr), senest d. 1. maj 2015. 

 Af to om omgange; 400 kroner senest d. 1. marts 2015 og de resterende 

500 kroner senest d. 1. maj 2015. 

Betalingen sker ved overførsel til gruppens konto; reg.nr. 1551, konto nr. 
3543086924. HUSK barnets navn og ”sommerlejr”! 

Tilmelding via udleveret slip til din leder, eller på hjemmesi-
den www.megalip.dk senest d. 1. maj 2015. 



 

 

Program for marts 

 

Mandag d. 2. Storm P. – i Birgittes kælder 

 

Mandag d. 16. Storm P. 

 

Mandag d. 23. TILLYKKE – Karin og Susanne har føs’dag, så 

måske får vi lagkage i weekenden??  

 

Lørdag d. 28. Vores syltede grannåle og grannålesirup- og 

gelé, som vi lavede sidste forår, smagte så godt, at vi må ud 

og samle gran igen - for at producere noget mere. 

 

Vi mødes på Arresøcentret på arbejdsweekenden. 

  

Hi hi 

                           Karin, Susanne og Birgitte 

  

Som det ses, går det fremad med Storm P. maskinen 
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Lederne i gruppen (fortsat): 
Le Klan qui Rit lederne:  

       

Klanleder 

Karin W. Bruun 
 4274 6424  
KAB@megalip.dk 

Klanassistent 

Susanne W. 

Bruun 
2624 4915 
SUB@megalip.dk 

Klanassistent 

Birgitte Rose 

4825 3987 
BIR@megalip.dk 

    

Redaktørerne har ordet…   
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned  

 
 

Måneden går på held, og efter en meget våd junior tur er vejret nu 

igen godt. En spændende tur og oplevelse er i støbeskeen for pri-

mært juniortroppen og troppen, men ulvene er også inviteret! Men 

du må vente et par måneder med at høre mere om projektet. 

 

Endnu engang vil jeg minder jer om årets spejder oplevelse; som-

merlejren! Vi skal til Sverige i uge 29. I år er det gruppens 75års 

jubilæum, så lejren bliver en jubilærumslejr, og vi skal derfor nogle 

lidt andre ting– blandt andet klippeklatre og i dyrepark.  

11 

Andreas 



 

 

GRUPPEN  Mads Schondel-Andersen Holmegårdsvej 33,1 
   mas@megalip.dk   3400 Hillerød / mob 61 22 19 46 
 
GRUPPERÅD  Lykke Bagger   Åvang 29, 3400 Hillerød 
FORMAND   lyb@megalip.dk   30 77 23 09 
 
ULVE  Christine Thue Poulsen  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte 
   chp@megalip.dk   60 16 85 46 
 Sebastian Weede  Polensgade 6, 2300 København S 
   sew@megalip.dk   31 16 94 07 
  
JUNIOR  Andreas Slott Jensenius  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte  
   and@megalip.dk  30 68 30 78 
 
TROP           Erik Husher   Ålholmparken 54, 3400 Hillerød 
   erh@megalip.dk  60 16 40 54 
 
KLAN  Karin W. Bruun    Baldersvej 15B, 3400 Hillerød  
   kab@megalip.dk   42 74 64 24 
 
HYTTE Mette Schondel-Andersen  Holmegårdsvang 6, 3400 Hillerød 
RESERVATION   hytter@megalip.dk   48 28 43 06 
 
HYTTE Hytteudvalget 
VEDLIGEHOLD.   vedligeholdelse@megalip.dk 
 
BLAD (redaktør)  Andreas Slott Jensenius  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte
  redaktoer@megalip.dk  30 68 30 78 
 
WEBMASTER           Andreas Slott Jensenius Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte
   and@megalip.dk   30 68 30 78 
 
KASSERER  Marianne Bartels   Vangemandsvej 3, 3400 Hillerød 
   mab@megalip.dk   48 24 66 08 
 
 
KORPSET  KFUM-Spejderne i Danmark 
   Wagnersvej 33  70 10 26 66 (tlf) 
   2450 København SV.  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  
 
 
 
EMAIL: Se email til alle på www.spejderhilleroed.dk/email 
 
E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk 


