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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
Simon
Bjerregaard
38107025
SIB@megalip.dk

Bæverassistent
Christian Holck
48268393
CHH@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

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

Bæverassistent
Jacob Reckeweg
28141258
JAR@megalip.dk

Juniortropassist
Charlotte Hinsch
Larsen
29922861
CHL@megalip.dk

Bæverassistent
Lisbeth
Jeppesen
38107025
LIJ@megalip.dk



Redaktionen på Megalipnyt:
Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 155

Det var et hurtigt blad. Det var heller ikke så stort.
Klokken er kun 22:30 da dette skrives som det sidste.
Alt gik næsten godt hele vejen. Det er jo helt
fantastisk. Nu har vi måske snart lært det..
Kulinarisk skulle noget nyt gammelt prøves.
Bøf-huset! Var egentlig udemærket, men vi vil
hellere have et stykke mad.
(Der var vist også noget Sct.Georgsløb der skulle
forberedes - hrrømm - hrrømm!). Vi går naturligvis
udfra at alle grønne vinderhold skriver et indlæg til
bladet næste gang om deres præstation.
Næste deadline: 10. oktober.

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
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:

Kasserer
Grethe Marcher
48265270
GRM@megalip.dk

Formand
Jesper V Nielsen
48255547
JEN@megalip.dk

Grupperåd:



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 Søborg Hovedgade 46, 4.tv.
mas@megalip.dk 2860 Søborg,

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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I weekenden d. 10 - 12
sep. var bæverne, ulvene
og juniorne på årets tur
til Søderåsen. Klokken
18.30 fredag var der af-
gang fra Helsingør med
færgen til Sverige.

Efter et par timer var vi
nået frem til Gillastig
hvor vi skulle være re-
sten af weekenden. Ju-
niorspejderne gik straks

ned gennem en mørk
skovsti til shelteren hvor
de skulle sove.
Efter lidt hygge omkring
bålet var det så blevet
sengetid.
Næste morgen var der
morgenmad kl. 7.30 og
flag kl. 8.00, hvor både
det danske og svenske
flag blev hejst.
Kl. 9.00 var det blevet tid
til en lille vandretur, der
gik til Kopperhatten. En
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utrolig udsigt var beløn-
ningen da vi kom frem,
og så blev der også lige
spist et par frugt kara-
meller. Efter en lille pau-
se fortsatte turen hjem til

hytten, hvor vi var frem-
me ved 13 tiden. Efter
frokost gik resten af ti-
den, for juniorspejderne,
med at planlægge et løb
for bæverne og ulvene til
om søndagen. Kl. 17.00
var det blevet tid til at
lave aftensmad, der den-

ne gang bestod af
kina-gryde med ris og til
dessert var der masser af
frugtsalat. Efter lidt op-
vask blev der afholdt et
kort lejrbål med efterføl-
gende snobrød.
Om søndagen blev ju-
niornes løb afholdt for
bæverne og ulvene. Lø-
bet indeholdt bl.a. en la-
byrint der skulle
gennemføres med bind
for øjnene, en stoleleg,
en kimsleg og en udfor-
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dring hvor der med mun-
den skulle fanges æbler i
en balje vand. Da løbet
var færdigt var der fro-
kost, hvorefter turen gik
tilbage til Danmark. Kl.
15.30 stod vi så i Hel-
singør efter en vellykket
og sjov tur med 20 bæ-
vere, 9 ulve og 11 ju-
niorer.

Kristian Raun

Hvis der er nogle der er
interesseret i flere bille-
der, kan der bestilles en
CD med ca. 300 stk. Pri-
sen er 20 kr.
Skriv til krr@megalip.dk
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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

21. okt. Ledermøde L+GL
29.-30.okt Natteravnen (ny tur) Sp
5.-6. nov. Ulvetur til ? U
13.-14. nov. Juniortur på Frydenborg J
16. nov. Distriktrådsmøde i GL+GA

Ramløse/Annisse
21. nov. Julebazar i Ullerød Kirke Alle
30. nov. Optakt RHF Sp+R+L+FR?
4.-5. dec RHF Sp+R+L+FR?
15. dec Julegruppemøde G
2005
16. jan Distriktsledermøde L
5.-6. feb Barskmandstur Sp
11.-13. mar. "Linen ud" kursus L+GR
16.-24. jul Korpslejr på Falster J+Sp+R

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

Opslagstavlen

Uniform sælges!

Størrelse 10-12år + bælte og tør-
klæde.

Pris Kr. 150,-

4825 3987

HUSK !

Er der noget, som du gerne vil
have med på opslagstavlen, så

kontakt redaktionen.

Se bag på bladet hvordan.

Ledermøde !

Torsdag d. 21. oktober kl. 19:00 i
Gribbereden.
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BÆVERE
Hej bævere

Onsdag d. 6. Dyrespor.
Onsdag d. 13. Efterårsferie - intet møde.

Onsdag d. 20. Blandede spejderbolcher.
Onsdag d. 27. Halloween.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Simon (4826 8393)
Christian (3810 7025)
Katrin (4828 5005)
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Program for OKTOBER
Hej Ulve.

Nu har efteråret snart taget godt fat, men vi skal
stadig være en del udenfor, så husk varmt tøj.

Onsdag d. 6 Kompas.
Onsdag d. 13. Efterårsferie.

Onsdag d. 20. Løb i skoven. Husk lygte !
Onsdag d. 27. Vi laver lygter. Alle skal huske en

tom mælkekarton.
BEMÆRK !
Der er ulvetur d. 5.-6. november.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Messua og Akela.
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Hej juniorer
Så går vi for alvor ind i efterårsmånederne. Vi vil dog såvidt
muligt forsøge at være udendørs til de fleste møder, så husk
altid varmt tøj og en god lygte til alle møder. I kan også al-
lerede nu reservere weekenden d. 13.-14. november hvor vi
skal på tur på Frydenborg.

Program
Tirsdag d. 5. Opgaveløb.
Tirsdag d. 12. Intet møde - efterårsferie.
Tirsdag d. 19. Bålmøde.
Tirsdag d. 26. Legemøde.
13.-14. november: Juniortur på Frydenborg.

Start: Lørdag kl. 10:00
Slut: Søndag kl. 13:00.
Nærmere info følger i næste nummer af Megalipnyt.

Med spejderhilsen

Thomas R.(2624 5696), Kristian (6011 6333), Thomas O. (2144 6179),
John (4828 6665), Johanne (3022 0237) og Charlotte (2992 2861)
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Kære alle megalipper.
I dag er det den 25 august og klok-
ken på Taiwan er 16:45, det bety-
der at klokken er 10:45 hos jer i
Danmark, og de af jer der går i
skole, har stadigvæk halvdelen af
(en forhåbentlig nogenlunde
spændende) skoledag tilbage.
Jeg sidder i et stort hus i udkand-
ten af Taipei, som er hovedstaden
på Taiwan, og tænker så det kna-
ger på hvad jeg dog skal skrive til
jer. Omkring mig går den danske
familie som har været så søde at
lade os bo i deres hus, og mine
danske venner jeg rejser med,
rundt og flytter havemøbler, kruk-

ker, sko og hvad man ellers har i
en have på plads. For i nat blev det
nordlige Taiwan, hvor jeg befinder
mig, ramt af en mindre tyfon, så
det regnede utrolig meget og vin-
den ruskede voldsomt i træerne og
piskede vandet i havnene op til
store bølger! Det ruskeded godt
nok lidt i huset, men vi var heldige,
for Tyfonens centrum blev ude i
havet nord for øen og blæste vi-
dere til Kina. Her er der ikke sket
værre ting end lidt småskader på
nogle huse, en del vandskader i

områder med dårligt afløb og nog-
le væltede palmetræer hist og her.
Nu er der utrolig stille udenfor.
Byen ligger øde hen, for for en sik-
ker heds skyld blev alle offentlige
kontore r, skoler og institutioner
lukket, og de fleste private firmaer
holder også deres medarbejdere
hjemme. Det er nemlig svært at
afgøre hvornår en tyfon er rigtig
drevet over, så taiwaneserne tager
ingen chancer.
Luften er endnu mere fugtig end
den plejer, hvilket siger en hel del
for luftfugtigheden når tit over
80% i dette land. Den lille flod der
løber forbi huset, der normalt er
klar, doven og kongeblå, er i dag
mudret, grå og hidsig i sit løb og de
landmænd der plejer at passe de
små marker ved siden af huset har
valgt at tage en fridag.
Så jo der sker noget på Taiwan.
Jeg håber I allesammen har haft
en rigtig god sommer med en mas-
se gode spejderoplevelser. Jeg til-
bragte i hvert tilfælde nogle dejlige
dage med juniorerne og tropsspej-
derne på Bornholm. Jeg har ladet
mig fortælle at mange af trops-
spejderne lærte en masse om
hvad man kan, skal og bør gøre,
og især hvad man ikke skal gøre
med sin cykel når man er på cykel-
hike! Men sådan bliver man jo
efterhånden klogere og klogere.
Nu har jeg så været på Taiwan en
måned, og er blevet en masse er-
faringer rigere, som jeg tænkte jeg
ville dele med jer. Først og frem-
mest bør jeg jo nok lige gøre det
klart for alle, hvorfor det nu lige
var, at jeg tog til Taiwan i første
omgang.



Hvert andet år, afholdes der en
stor international spejderlejr et
sted i verden. Der er to forskellige
typer. Den ene er for 14 til 18 årige
spejdere og kaldes en World Jam-
boree. Den sidste blev afholdt i
Thailand sidste år, og den næste
skal afholdes i England for at mar-
kerer 100 året for skabelsen af
verdensspejderbevægelsen. Jeg
håber at mange spejdere fra me-
galipperne vil deltage, for det vil
helt sikkert blive en fantastisk op-
levelse med titusindevis af spej-
dere fra hele verden. Den anden
type kaldes en World Moot og er
for spejdere mellem 18 og 26 år.
Det er en noget mindre type lejer,
med færre deltagere, men til gen-
gæld få man normalt lov til mere,
når man er af sted udelukkende
med andre voksne ledere.
Vi tog 25 danske spejdere afsted
for at deltage i lejren. Både fra
KFUM, men også fra Det Danske
Spejderkorps og Baptistspejderne
og i 10 dage var vi så på lejr i Tai-
wan.
Taiwan er ikke nogen særlig stor ø,
så arrangørerne havde arrangeret
det sådan, at deltagerne blev delt
op i grupper og sendt til hver deres
region af øen. Jeg skulle ikke så
langt, for min region var det nord-
lige Taiwan. Folk lavede utrolig
mange forskellige ting. Der var alt
mellem frivilligt konstruktionsar-
bejde, besøg i theplantager, besøg
i templer, klatring, bytur i Taipei
på cykel, besøg på plejehjem osv
osv. Jeg var ude og hike i 2 dage i
et bjergområde, hvor vi besøgte
en landsby befolket med de oprin-
delige Taiwanesere. De er fattige,
men venlige folk, og det var sjovt

at se hvordan de havde levet, dan-
set og skaffet mad.
Selve hovedlejren var nede på øst-
kysten af Taiwan, i byen Hualien.
Der tilbragte vi lejrens 5 sidste
dage hvor vi hikede i en kæmpe
nationalpark der strækker sig
langs en kløft der for en stor del er
lavet af marmor, vi var ude at Whi-
te Water rafte, vi besøgte en ræk-
ke museer og vi deltog i forskellige
workshops der skulle fortælle os
hvad der skete i den humanitære
verden og på det internationale
spejderkontor i Geneve.

Efter 10 fantastiske dage var det
så slut og jeg måtte sige farvel til
alle mine gode nye venner fra Tai-
wan, England, Den Dominikanske
Republik, Holland, Ungaren, USA
og Sverige. For slet ikke at tale om
alle de nye danske spejdere jeg
har mødt.
Der er meget mere at fortælle, og
det skal i ikke snydes for, men det
må blive i en senere mail, så hav
det nu godt og pas på jer selv.

Venlig hilsen Martin.
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Hej Allesammen.
Oktober kommer til at byde på flere nye ting. Tropmødet bliver
et rollespil. Det er helt nyt. Desuden skal vi på en helt ny tur.
"Natteravnen" er en tur uden eller næsten uden søvn. Vi starter
fredag aften, og så går det ellers derudaf til lørdag formiddag,
hvor vi alle nok trænger til en lille lur bagefter. Det bliver nok
lidt hårdt, men der bliver fuld fart på. I skrivende stund er
Sct.Georgsløbet ikke overstået, så vi ved ikke om vi skal ønske
tillykke eller ikke...
Tirsdag d. 5. Tropmøde: Rollespil.

Vi kan ikke skrive så meget om dette møde, da
det er nogen af jer selv der arrangerer det.

Tirsdag d. 5. Stabspatruljemøde: 21:00-21:30 (max)
Tirsdag d. 12. Efterårsferie.

Tirsdag d. 19. Patruljemøde.

Tirsdag d. 26. Patruljemøde.

Fre/Lør d.29/30 Natteravnen.

Vi starter fredag på Frydenborg kl. 21:00
Vi slutter lørdag på Frydenborg kl. 10:00
I skal IKKE medbringe sovepose og madpakke,
men i SKAL medbringe spisegrej.
Pris Kr. 50,-
Tilmelding til Mette senest d. 19. oktober på
mail: mes@megalip.dk eller 2855 2665 senest
kl. 21:57

Med spejderhilsen
Tropstaben
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Skovklanens program
Referat fra klanting d. 19/8-04
tilstede: Jacob, Karin, Susanne og Birgitte
Regnskab: der er 4591,- i klankassen, men vi skal bruge en del til
projektet.
Susanne ringer Grete - hvem har betalt kontingent?
Karin afregner RHF 03.
Valg: Alle blev genvalgt.

Program for det næste halve år:

Vi kommer allesammen på Kræmmermarkedet
ons. 8/9 IHP-H2Oman kl. 19.00
10-12/9 Landstræf
18-19/9 Sct. Georgs-løb - tilmelding d. 10/9 - Karin sender

mail ud 8/9
tirs. 5/10 HP Solex - Frejasvej kl. 19.00 (Birgitte køber 30 m.

sort haveslange)
tors. 28/10 HP Honda - Frejasvej
tors. 11/11 HP Micon - Frejasvej
søn. 14/11 Fisketur på Øresund
25/11 RHF info-møde kl. 19.00
30/11 RHF optakt
4-5/12 RHF
15/12 Julegruppemøde
13/1-05 Klanting

Referent
Birgitte


