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Gruppeleder
Lars Jensenius
48261127
LAJ@megalip.dk

Gruppeassistent
Søren Jensenius
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SOJ@megalip.dk

Gruppeassistent
Per Hansen
48254875
PEH@megalip.dk
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Kjær- Thomsen
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LIT@megalip.dk
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SIB@megalip.dk
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CHH@megalip.dk
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“Phao”
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Søren
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Pernille Jensen
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“Akela”
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Thomas
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Juniortropassist
Kristian Raun
60116333
KRR@megalip.dk

Juniortropassist
John S. Hansen
48286665
JOH@megalip.dk

fortsættes bagerst i bladet.....
@megalip.dk = @spejderhilleroed.dk

Flokassistent
Annette Jensen
22671669
ANJ@megalip.dk
“Baloo”

Floklederne:

Juniortropassist
Thomas Olsen
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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
Megalipnyt red.
Charlotte
"Sjarly" Hinsch
Larsen
29922861
CHL@megalip.dk

Kasserer
Grethe Marcher
48265270
GRM@megalip.dk

Formand
Jesper V Nielsen
48255547
JEN@megalip.dk

Grupperåd:



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

Så lykkedes det endnu engang - og endnu en gang før midnat
(men også kun lige). Vi må se at få skrevet denne sidste lille bitte
rubrik, så vi kan få printeren igang og komme hjem i seng.
Aftenen er gået fint. Der var lidt bøvl i starten med nogle PDF
filer, men... derefter gik det derudaf. Vi fik iøvrigt en
sea-club-sandwich og en almindelig-club-sandwich fra Engelhardt.
Ganske fortrinligt!
Øv - man er faktisk begyndt at blive sulten igen...! Det må være
al den tankevirksomhed ;-)
Nå.. nu må I sove godt og....
HUSK NU!!! DEADLINE ER DEN 10.MARTS I
NÆSTE MÅNED!
(ellers må vi jo selv skrive programmerne).

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

@megalip.dk = @spejderhilleroed.dk

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

Michael
MIB@megalip.dk

Klanassistent
Birgitte Rose
48253987
BIR@megalip.dk

Spejdertroppen:

Skovklanen:

Tropassistent
Jakob
Vesterager
Nielsen
28124146
JAN@megalip.dk

Charlotte Hinsch
Larsen
CHL@megalip.dk



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 (red.ass.) Charlotte Hinsch Larsen Valbyvej 18B,
chl@megalip.dk 3230 Græsted

29 92 28 61
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

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
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Lørdag den 22. januar 2005 var
der traditionen tro indkaldt til
den første af 2 halvårlige for-
ældredage. Gruppelderen bød
velkommen til de fremmødte og
efter en kort andagt over kata-
strofen i Asien, gik vi videre til
dagens øvrige punkter. (se pro-
grammet i Januar udgaven) Vi
kunne blandt andet fejre 2x 25
års jubilaer - nemlig Thomas og
Jens Skjødt, som begge modtog
deres 25 års stjerne. Tak for ind-
satsen gennem årene til begge
to.

Herefter berettede enhedsle-
derne om arbejdet det kommen-
de halve år og det ser som
sædvanlig spændende ud, med
mange udfordringer til vores
børn og unge. Efter denne orien-
tering gik vi videre til opryknin-
gen, hvor vi startede med at
synge enhederens sange. Denne
gang var der kun ganske få børn
der skulle skifte enhed, nemlig 3
juniorer som skulle rykke op til
Troppen og 4 bævere som skulle

starte hos ulvene. Der blev sagt
farvel-og-tak til de gamle kam-
merater og goddag-og-velkom-
men til de nye.

Gruppen trakterede derefter
med kaffe, the, kage og soda-
vand til børnene. Enhederne gik
videre med deres eget program,
mens forældrene blev tilbage for
en orientering om gruppen regn-
skab for 2004.
Gruppeassistent Søren Jense-
nius gennemgik de forskellige
poster og der blev stillet spørgs-
mål og givet svar. Endelig skulle
der være valg til Grupperådet. I
år var Jesper Nielsen, Iver Ole-
sen, Jan Seehuussen samt Car-
sten Husher på valg. Der var
genvalg til alle med undtagelse
af Carsten, som ikke ønskede at
fortsætte i Grupperådet. Nyvalgt
blev istedet Lars Elmelund Pe-
dersen.
Tak for en god dag.

Gruppeledelsen
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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
11.-13.mar. "Linen ud" kursus L+GR
8.-10.apr. Kanotur på Susåen Sp
9.-10.apr. Vandretur J
16.apr. Visionsdag L
17.apr Sct.Georgsløb (de smås) B+U+J
30.apr-1.maj Wagadugoløbet 2005 Sp
26.maj Bålaften på Frydenborg ALLE+F
16.-24.jul Korpslejr på Falster J+Sp+R
24.-25.sep Sct.Georgsløb (de stores) Sp+L+R
3.-4.dec Rævehalefejde SP+L+R

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

Opslagstavlen

Konkurrencen fortsætter !

Da ingen er kommet frem til svaret på sidste måneds konkur-
rence (se Nævenyttigt fra februar) fortsætter vi til d. 10. marts.
Vi kan desuden give følgende ledetråde: 1) Det har ikke noget

at gøre med nodernes værdier i virkeligheden. 2) Det er en
morsekode.

Susanne W.Bruun er flyttet. Su-
sannes nye telefonnummer er:

2624 4915

Spejderlederaften !

Husk at der er spejderlederaften for rovere og ledere i Drage-
hytten onsdag d. 2. marts kl. 19:30.
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BÆVERE
Hej bævere

Onsdag d. 2. Dette er første møde i marts.
Onsdag d. 9. Vi finder på noget helt nyt.
Onsdag d. 16. Vi skal lave noget andet idag.
Onsdag d. 23. Påskeferie - intet møde.
Onsdag d. 30. Dette er det sidste møde i marts.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Simon (4826 8393)
Christian (3810 7025)
Jacob (2814 1258)

Programmet er venligst udlånt af redaktionen!
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Program for MARTS
Hej Ulve.

Hvad gør man når det brænder? Eller hvis der er
kommet nogen til skade? Det skal vi lære lidt om i
denne måned. Vi skal også på ulvetur, og I får en
seddel med hjem herom.

Onsdag d. 2. Førstehjælp og brand.
Onsdag d. 9. Brand og førstehjælp.
11.-13. Tur (fredag kl.19-søndag kl.10)
Onsdag d. 16. Kirkemøde.
Onsdag d. 23. Påskeferie - intet møde.
Onsdag d. 30. Byløb.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Messua og Akela.
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Så skal vi til at vælge mellem alle de spændende aktiviteter til
årets korpslejr. Hvis du endnu ikke er tilmeldt, men gerne vil
med på årets absolut største spejderbegivenhed, så skynd dig
at give besked til lederne hurtigst muligt, da der stadig er mu-
lighed for at tilmelde sig.....

Program
Tirsdag d. 1. Spændende aktivitetsløb.
Tirsdag d. 8. Vi skal fortsætte med minipionering.

Tirsdag d. 15. Besøg på politistationen. Vi har fået en
betjent til at vise os rundt på politistationen
denne aften.
Vi mødes foran politistationen i Østergade
kl. 19 og slutter igen samme sted kl. 20:30.

Tirsdag d. 22. Påskeferie - intet møde.
Tirsdag d. 29. Korttegning - vi skal lære om kort og meget

mere. (BEMÆRK MØDE 19:00-21:00 DA
SOMMERTIDEN ER STARTET).

Husk at reservere weekenden fra lørdag d. 9.april kl. 10 til
søndag d. 10. april kl. 13 hvor vi skal på vandretur. Mere in-
formation samt tilmelding følger i næste nummer af Megalip-
nyt.

Med spejderhilsen

Thomas R (2624 5696), Kristian K (6011 6333), Thomas O (2144 6179),
John (4828 6665), Johanne (3022 0237) og Sjarly (2992 2861)
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Hej Allesammen!

Tirsdag d. 1. Tropmøde: 19:00-21:00
Vi skal på et rigtig traditionelt spejderløb.

Tirsdag d. 1. Stabspatruljemøde: 21:00-21:30 (max.)
Tirsdag d. 8. Patruljemøde. Glenter: Kort
Tirsdag d. 15. Patruljemøde. Glenter: O-løb (Husk lomme-

lygte og fornuftigt tøj).
Tirsdag d. 22. Påskeferie - intet møde.
Tirsdag d. 29. Patruljemøde. Glenter: knobtavle.
HUSK: Læs om Wagadugoløbet på side 10-11 og tilmeld dig
aller-aller-senest tirsdag d. 15.marts sammen med Kr. 75,- til
Mads (22121078). Dog gerne noget før.
HUSK: Fra fredag d. 8.april til søndag d. 10.april skal vi på ka-
notur på Susåen. Tilmelding senest 29.marts til Michael.
Vi starter på Frydenborg kl. 17:00 og kører mod Susåen. Vi reg-
ner med at være hjemme ca. kl.16 om søndagen.
For at turen kan gennemføres, er det nødvendigt at vi kan finde
nogen forældre der kan køre os både frem og tilbage. Spørg
dine forældre om de skulle have lyst til at hjælpe os og brug til-
meldingskuponen på side 12.
Prisen bliver Kr.350,- og du skal medbringe madpakke til fredag
aften samt dit personlige udstyr til en rigtig god weekend.

Spejderhilsen
Tropstaben
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I troppen skal man møde no-
gen store udfordringer, og
denne tur var ingen undtagel-
se. At bestige Mount Everest
er noget der kræver god for-
beredelse, men heldigvis var
hele troppen parat til at give
sig i kast med projektet.

Vi startede i basecamp med at
fremstille bedeflag. En tradi-
tion som skal sikre en god op-
og nedstigning. Vi skulle også
have pakket vores "Sherpa" -
vores trofaste bærer på 2
hjul. En af de første udfordrin-
ger vi mødte, var en gletcher-
spalte som vi ikke umiddel-
bart kunne passere. Det lyk-
kedes dog ved hjælp af en
aluminiumsstige. Vi løb også
ind i 2 andre bjergbestigere

som begge led af højdesyge.
Netop førstehjælp i højderne
havde vi forberedt os på, så
det kunne vi klare uden pro-
blemer.

Det er vigtigt at man får godt
med energi i form af varm
mad, så der blev taget god tid
til frokosten. Hver patrulje
havde arrangeret sin egen
"perfekte" frokost som blev
fremstillet og nydt.

Da vi havde været usædvan-
ligt heldige med vejret, var vi
allerede kommet tæt på top-
pen og var klar til et topforsøg.
Da der som bekendt ikke er
meget ilt helt deroppe, måtte
vi alle iføre os iltudstyr og
spænde os sammen med reb.

Det er hårdt at bevæge sig
med både udrustning og ma-
ske, men det lykkedes os alle
at komme helt til tops. Se bil-
ledet af det glade hold der
klarede turen på forsiden.
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På vej fra toppen gik det dog
galt. Vi løb ind i snestorm og
uheld men nåede tilsidst til
Lejr 3, hvor vi skulle overnat-
te. Her skifter historien karak-
ter.... Vi havde bestilt en
shelterplads i skoven, men
desværre havde Hjemme-
værnet overtaget den. Vi
måtte derfor istedet overnat-
te på Frydenborg, og for at
komme derud blev vi kørt på
ladet af 3 lastbiler i kortege.
En sjov oplevelse, men ikke
lige den overnatning vi havde
håbet på. Nå - vi havde nu en

hyggelig aften alligevel med
en masse god mad.

Efter en god nats søvn og den
sædvanlige "Barskmandsturs-
morgenmad" (den med det
hele), fortsatte turen. En kraf-
tig stigning måtte forceres
med isøkser og indtil flere per-
soner måtte reddes op af glet-

cherspalter, inden vi tilsidst
kunne fejre vores succesrige
tur med kransekage og
"Ciderpagne".

Tak for en god og utrolig
"barsk" tur.

Michael
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Til troppen. Se mere på www.wagadugo.dk
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Til troppen. Se mere på www.wagadugo.dk
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Program for marts.
Onsdag d. 2. marts kl. 19:30 i Dragehytten: Spejderlederaften.
Torsdag d. 17.marts kl. 19:00 på Hillerød station:

Hillerød/Allerød tur/retur.

tilmeldingskupon:

Kanotur på Susåen
Troppen

8.-10. april 2005
Navn: ______________________

Kan køre fra Hillerød til Susåen �
fredag eftermiddag.

Kan hente os i Næstved og køre �
os til Hillerød søndag eftermiddag.

Tilmelding senest tirsdag d. 29.marts sammen med
Kr. 350,- til Michael på 4015 8090 eller
mib@megalip.dk Kupon og penge kan afleveres
efter aftale på Langesvej 33, Hillerød.

Med løftet tveje
Susanne, Birgitte og Karin


