
 

 

Januar 2012 
44. årgang 

Vores nye hjemmeside er LIVE   Side 1+9 
Gruppens nytårshilsen     Side 2 
Invitation til børnetræf 2012   Side 7 

Godt nytår til alle!Godt nytår til alle!Godt nytår til alle!Godt nytår til alle!    



 

 

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 

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

Kasserer 
Kurt Andersen 
2323 0846 
KUA@megalip.dk 

Floklederne: 

       

Flokleder 
Christine Thue 
Poulsen 
6016 8546 
CHP@megalip.dk 

Flokassistent 
Mads V. Nielsen 
3011 2713 
MAN@megalip.dk 

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

Flokassistent 
Sofie B. Jensenius 
3061 6537 
SOB@megalip.dk 

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

  

Juniortroplederne: 

       

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

Juniortropassist. 
Andreas  
Jensenius 
3068 3078 
AND@megalip.dk 

Juniortropassist. 
Annette Jensen 
2267 1669 
ANJ@megalip.dk 

Juniortropassist. 
Jeppe Skovgaard 
2089 9970 
JEP@megalip.dk 

Juniortropassist. 
Andreas Oks-
bjerg 
5074 7487 
ANO@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... 

Orlo
v 



 

 

GRUPPEKALENDERGRUPPEKALENDERGRUPPEKALENDERGRUPPEKALENDER    
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                                                                          
28 jan. Børnetræf i Virum  U 
7 marts Distriktsmøde i Græsted  L+R 
9–11 marts Linien Ud kursus  L+GR 
28–29 april DM i Spejd  J+SP 
30 april Møde om Landsmødet i Annisse  L     
24 maj Bålaften på Frydenborg  ALLE 
21-29 juli Sommerlejren  J+SP+L+R 
22-29 juli Sommerlejr start for Ulve  U 
 
Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller 
hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 
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Vores nye hjemmeside er nu 
live! Den kan findes på 
www.megalip.dk og 
www.spejderhilleroed.dk. Så opret 
en bruger og udforsk siden, og er 
der spørgsmål eller feedback så 
skriv endelig til and@megalip.dk. 
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Så fik vi afsluttet endnu et år. De sidste raketter er skudt af og det nye år 
ligger jomfrueligt foran os. 
 
Men lad mig starte med et lille tilbageblik på året 2011. Det blev et år med 
mange gode og positive oplevelser for både vores medlemmer og vores lede-
re. Jeg har især hæftet med ved årets distriktsturnering på Frydenborg. Te-
maet var oliejagt i 1890’ernes Texas. Alle var udklædte og stemmingen var 
høj allerede fra starten. Det sorte guld blev jagtet med stor energi og efter en 
god weekend kunne alle drage hjem med nye indtryk og sjove minder. 
 
Den helt store oplevelse var naturligvis sommerlejren ved Roskildefjord. Her 
var hele gruppen afsted og til og med i den eneste uge, hvor regnen ikke si-
lede ned! 
Sommerlejren bød på mange forskellige oplevelser. Blandt andet var alle ude 
at sejle med et rigtigt vikingeskib. Der blev hevet godt i årene, så skibet kun-
ne komme ud i fjorden. Da det nåede godt ud, blev sejlet hejst og så strøg 
skibet afsted. Hiken var selvfølgelig også et af højdepunkterne på lejren. 
 
I 2011 kunne vi også byde velkommen til 3 nye og unge ledere. Alle 3 har 
været spejdere hos Megalipperne i mange år og har valgt at tage udfordrin-
gen op og har sagt ”ja tak” til at blive ledere i ulveflokken og hos juniortrop-
pen.  
Vi glæder os til at arbjede sammen med Jer i mange år fremover. 
 
Det nye spejderår byder helt sikkert også på oplevelser og nye indtryk og 
udfordringer. En af de helt store bliver når hele gruppen drager afsted til Hol-
stebro i uge 30, for at deltage i Spejdernes Lejr 2012. Lejren bliver for alle 
danske spejderkorps og der forventes i nærheden af 25.000 spejdere. 
 
Megalipperne har allerede lavet en aftale med en gruppe engelske spejdere, 
som skal bo sammen med os på lejren. Det bliver spændende og alle glæder 
sig. 
 
Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til alle vores engagerede ledere og grup-
perådsmedlemmer, som sikre at vi kan drive vores gruppe godt og tilbyde 
børn og unge en fritidsinteresse med mening og holdning. 
 
 

Godt nytår til alle. 
Lars Jensenius, gruppeleder 

NytårshilsenNytårshilsenNytårshilsenNytårshilsen    
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Hej ulve. 
 
Hele januar kommer til at byde på sjove ”tag venner 
med” møder. Vi skal tage legemærket hvilket også be-
tyder at alle jeres venner også kommer til at få det 
hvis de kommer på møderne! 
Vi slutter måneden af med at tage til børnetræf i Vi-
rum, hvor alle jeres venner også er meget velkomne. 
 
Vi må desværre sige farvel til Sjarly, da hun er flyttet 
til Vestsjælland, og derved ikke har mulighed for at 
fortsætte i flokken. Vi ønsker 
hende held og lykke det nye 
sted, og håber vi ses på som-
merlejren. 
 
Onsdag d. 11. Surprise 
 
Onsdag d. 18.  Vi begynder 
   på legemærket 
 
Onsdag d. 25.  Legemærket—Store som små 
 
Lørdag d. 28. Børnetræf i Virum Se mere på side 7 
   og på hjemmesiden. 
 
 
   Stor ulvehilsen fra 
        Lederne i Ulveflokken 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 
 
Vores nye hjemmeside er live, så gå ind og opret jer som brugere, da 
alle fremtidige tilmeldinger og beskeder kommer til at foregå der. 
Link: www.megalip.dk. 
Vi skal følge Knud Rasmussen, den store danske polarforsker, og slut-
ter af med en tur i hans fodspor, på en af hans mange ekspeditioner 
til Grønland. Tilmeldingen vil foregå på hjemmesiden, under Megalip-
perne/tilmeldinger. Se link: www.megalip.dk/tilmeldinger. 
 

 
Program for Januar 

 
 
Tirsdag d. 10.   I Knud Rasmussens fodspor 
 
Tirsdag d. 17.   I Knud Rasmussens fodspor 
 
Tirsdag d. 24.   I Knud Rasmussens fodspor 
 
Lør.-søn. d. 28-29. Tur - I Knud Rasmussens fodspor 
 
Tirsdag d. 31.   Intet møde 
    pga. turen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Med spejderhilsen 
 

Mads, Annette, Andreas O., Jeppe og Andreas 
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Troppen Januar 2012 
 

Vores nye hjemmeside er nu live, så gå ind og opret jer 
som brugere, da vi begynder at bruge den mere og mere. 
Se linket her: www.megalip.dk. 
 
Tirsdag d. 3. Tropmøde – Besøge Marmorkirken i Kø-
   benhavn. 
    
   Vi mødes på Hillerød St. 16.55, vi skal  
   med toget 17.02. Vi forventer at være  
   tilbage på Hillerød St. 20.05. 
 
   Vi spiser ikke aftensmad undervejs, men 
   I er velkomne til at tage en mad og lidt 
   drikkelse med, som I kan spise i toget  
   enten den ene eller den anden vej.  
 
   Pris: 50,- som overføres til reg.nr. 2276 
   kontonr. 0742508013. Husk at oplyse  
   spejderens navn. Dette fungerer som  
   tilmelding til mødet. 
 
Tirsdag d. 10. Patruljemøde  
 
Tirsdag d. 17. Patruljemøde 
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Tirsdag d. 24. Patruljemøde 
 
 
Tirsdag d. 31. Patruljemøde 
 
 
 

Fødselsdage i Troppen: 
Amalie fylder 14 år d. 11. 
Jakob B. J. fylder 15 år d. 25. 
 
 
 
 

 
 
      Med spejderhilsen 
              Erik, Michael & Mette 

 
 
Program for svaler i Januar: 
  
 
Tirsdag d. 3. Tropmøde – Besøge i Marmorkir-
   ken 
 
Onsdag d. 10. Koder + morse (Amalie har kage  
   med) 
 
Onsdag d. 17. Førstehjælp + opgaver på compu 
   teren 
 
Onsdag d. 24. Snelege og skulpturer 
 
Onsdag d. 31. Quiz, lege, spil og konkurrencer 
 

Med Spejderhilsen 
Patruljelederne i svaler 
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Vi mødes ved Virum skole, klok-
ken 10.30, og slutter samme sted 
kl. 15.00. 

Pris: 30 kroner + 5 kroner til ind-
samlingen 

Tilmelding på hjemmesiden  se-
nest d. 26/1 

Børnetræf i VirumBørnetræf i VirumBørnetræf i VirumBørnetræf i Virum    



 

 

 

Program for januar 

 

  

 

Man d. 9.          klanting – vi mødes hos Karin – og vi får må-

   ske også tid til at lave lidt til borgen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi hi ho ho 

                                Karin, Susanne og Birgitte 
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Lederne i gruppen (fortsat): 
Le Klan qui Rit lederne: 

       

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 

    

 

Redaktørerne har ordet…   
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned  
 
Så er et ny år i gang, og jeg håber det bliver lige så godt, eller bedre, 

end det forgangene. Bladet her blev lavet sent på måneden, da der lige 

var et par eksamener, og så selvfølgelig julen, som skulle overstås 

først. Jeg håber alle får et godt nytår og nyt år! :-) 

 

Og så lidt mere reklame for vores nye hjemmeside. Vi er nu oppe på 

53 brugere, men vi skulle gerne nå op på meget mere når alle har 

tilmeldt sig. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så gå ind på 

www.megalip.dk eller www.spejderhilleroed.dk, og tilmeld jer, og gå på 

opdagelses. Det er vigtigt at i opretter jer som brugere da vi vil bruge 

hjemmesiden til rigtige mange ting, blandt andet tilmeldinger, beske-

der til forældre og billeder fra ture.  

 

Spørgsmål, kommentarer eller feedback kan sendes til mig 

på and@megalip.dk, og så vil jeg svare/se hvad jeg kan gø-

re, så hurtigt som muligt. 
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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 Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gen-
      tofte 
   chp@megalip.dk   60 16 85 46 
  

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

TROP  Mette Schondel-Andersen Holmegårdsvang 6, 3400 Hillerød 
   mes@megalip.dk   48 28 43 06/ mobil 28 55 26 65 
 

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

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 Gen-
  and@megalip.dk  tofte    
   redaktoer@megalip.dk  30 68 30 78 
 

KASSERER  Kurt Andersen   Bag Vænget 7, 3400 Hillerød 
   kua@megalip.dk   23 23 08 46 
 
 

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 


