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Lederne i 
Gruppelederne:  Grupperåd: 

       

Gruppeleder 

Mads Schondel

-Andersen 
2212 1078 
MAS@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Lars Jensenius 

4826 1127 
LAJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Søren Jensenius 

4824 6608 
SOJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Per Hansen 

4825 4875 
PEH@megalip.dk 

 Formand 

Gitte Thue Poul-

sen 
2580 9035 
GIP@megalip.dk 

Kasserer 

Kurt Andersen 

2323 0846 
KUA@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 

Sofie B. Jensenius 

3061 6537 
SOB@megalip.dk 

Flokassistent 

Elizabeth 

Mosebo Bent-
zen 

2521 7889 
ELB@megalip.dk 

  

Juniortroplederne: 

       

Juniortropleder 

Andreas  

Jensenius 
3068 3078 
AND@megalip.dk 

Juniotropassist. 

Erik Husher 

222148 21 
ERH@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Jeppe Skov-

gaard 
2089 9970 
JEP@megalip.dk 

    

Troplederne:                                                  Hjemmesiden: 

       

Tropleder 

Mette Schondel-

Andersen 
2855 2665 
MES@megalip.dk 

Tropassistent 

Michael Bentzen 

4015 8090 
MIB@megalip.dk 

Tropassistent 

Annette Jensen 

2267 1669 
ANJ@megalip.dk 

Tropassist. 

Andreas Oks-

bjerg 
5074 7487 
ANO@megalip.dk 

 
 

  

    
Fortsættes bagerst i bladet... 

Orlo
v 

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. dec. Rævehalefejden  SP+R+L 

11. dec. Julegruppemøde  ALLE 

22. - 23. feb. Ulvetur  U 

26. feb. Generelforsamling  ALLE 

6. - 12. juli Ulvesommerlejr  U 

6-12. juli Tropsommerlejr  T 

6-12 juli Juniorsommerlejr  J 

 

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

hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 

1 

Spejderbutikken 55nord kommer til Hil-

lerød 30. november. Se resten af 55nord  

tourplan på http://55nord.dk/Om-55%

C2%B0NORD/Nyhedsarkiv/55%C2%

BANORD-p%C3%A5-TOUR.aspx 

http://55nord.dk/Om-55%C2%B0NORD/Nyhedsarkiv/55%C2%BANORD-p%C3%A5-TOUR.aspx
http://55nord.dk/Om-55%C2%B0NORD/Nyhedsarkiv/55%C2%BANORD-p%C3%A5-TOUR.aspx
http://55nord.dk/Om-55%C2%B0NORD/Nyhedsarkiv/55%C2%BANORD-p%C3%A5-TOUR.aspx
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Hej ulve. 

 
Det' sørme - det' sandt – de'cember. Og derfor skal vi traditi-
onen tro spille julebingo. 

 
Første møde i det nye år er d. 8/1-2014. 
 
Næste års sommerlejr er allerede blevet fastlagt, det bliver 
fra d. 6/7-12/7 2014. Pris og nærmere info følger, men sæt 

allerede nu kryds i kalenderen så du kan med på årets spej-
der højdepunkt. 

  
Onsdag d. 4 Julebingo 
 
Onsdag d. 11 Julegruppemøde (se mere side 6) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Glædelig jul og godt nytår til alle! 
    
 
 

   Stor ulvehilsen fra 
        Lederne i Ulveflokken 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 

 

Så blev det endnu en gang december, så vi vil traditionen tro have 

vores lille jule afslutnings møde med hygge og andet sjov, efterfulgt 

af den fælles jule afslutning for hele gruppen. 

 

OBS! Sommerlejren 2014 er nu fastlagt til at ligge i uge 28, fra 6.-12. 

juli. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, det bliver stort! Mere info føl-

ger. 

 

Program for December 

 

 

Tirsdag d. 3. Juniorernes Juleafslutningsmøde 

 

Onsdag d. 11. Gruppens fælles juleafslutning (Se mere på side 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juniortroplederne ønsker alle en rigtig god jul og godt nytår! Vi ses til 

flere gode spejderoplevelser i 2014! 

 

 

Med spejderhilsen 

 

Erik, Jeppe og Andreas 
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Troppen December 2013 
 

OBS! Troppens sommerlejr 2014 er nu fastlagt til at ligge i uge 

28, fra 6.-12. juli. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Mere info 

følger. 
 
Tirsdag d. 3. Optakt til Rævehalefejden 
 
7.-8. december Rævehalefejde 
 
Tirsdag d. 10. Tropmøde – juleolympiade 

 
Onsdag d. 11. Julegruppemøde kl. 18.30-20.00 i Dragehyt
   ten 
 
Tirsdag d. 17. Evt. patruljeafslutning, se patruljens eget  
   program 

 
 
 

Tropstaben vil gerne ønske alle spejdere, deres forældre og sø-
skende en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nyt-
år. Tak for det år, der er gået. Vi glæder os til endnu et nyt og 
spændende spejderår sammen med jer. 

 
 
 
 

   Med spejderhilsen 
  Lars, Andreas O., Annette, Michael & Mette 
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Kære forældre, 

Vi har brug for din støtte og hjælp. Vær med til at støtte op omkring 

spejdernes indsats for at tjene penge til aktiviteter og ture i det kom-

mende år. 

Du kan hjælpe ved at selv at deltage lodseddel-salget og støtte op om 

dit barns salg. 

 

Vi har fået mulighed for at sælge lodsedler til det store julelotteri i Hil-

lerød. Prisen er kr. 20 pr. styk og vi tjener kr. 8 for hver lodseddel vi 

sælger. Vi har fælles start på salget lørdag den 30. november 2013 kl. 

10 på Torvet i Hillerød og fælles afslutning af salget søndag den 15. 

december 2013 kl. 10 på Torvet. Hver gang 3 timer med salg i byen. I 

den mellemliggende periode kan spejderne sælge hjemme i lokalområ-

det. 

 

Vi håber at se både spejdere og forældre.  

 

 

 

 

 

 

 

Tak for hjælpen 

Mads Schondel Andersen – Gruppeleder 

Gitte Thue Poulsen – Grupperådsformand 

Lykke Bagger - Grupperådsmedlem 

Årets store Julelotteri 
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Kære Megalipper 

 

I inviteres alle til Megalippernes traditionelle julegruppe møde. 

 

Onsdag den 11. december 2013 kl. 18.30 – 20.00 

Ved Megaliphytten på Frydenborg 

Her skal vi julehygge på rigtig spejdervis med diverse aktiviteter 

og juleguf. 

Vi glæder os meget til at se jer. 

Med jule spejder hilsen 

Grupperådet 

 

 

 

Efter julegruppe mødet inviteres alle Grupperådets medlemmer 

(forældrerepræsentanter, ledere, og Klanen) til julehygge, 

hvor der vil blive serveret lidt mad. 

Tid: Onsdag den 11. december 2013 kl. 20.30 

Sted: Megaliphytten 

Tilmelding til dette arrangement sker med at sende en mail til Gitte 

(gip@megalip.dk ) senest den 6. december 2013.  

 

 

Invitation til Julegruppemøde 
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Er du klar til at prøve flere kræfter med det gode gamle spejder arbej-

de? Så skal du med på årets første ulvetur! 

 

Vi skal bygge med rafter, binde knob, sende hemmelige beskeder med koder, 

lave bål og en masse andet sjov! 

 

Vi mødes på Frydenborg lørdag d. 22/02-14 kl. 10.00, 

og slutter samme sted kl. 12.00 (før frokost) søndag 

d. 23/02-14.  

Turen koster 65 kroner der skal overføres til konto: 

6887727854 reg: 2276 senest d. 20/02-14. Husk 

navn på ulven. 

 

 

Pakkeliste: 

- Madpakke til frokost lørdag 

- Sovepose 

- Liggeunderlag 

- Spise grej (dyb-, flad tallerken, krus, bestik) 

- Sovebamse 

- Tøj 

- Overtøj til at være udendørs (i forhold til vejret) 

-  Sutsko 

- Toiletsager 

 

Hvis du har en mobiltelefon, så lad den blive hjemme- vi får det så sjovt at du 

ikke har behov for den :-) 

 

Tilmelding senest d. 20/02-14 på hjemmesiden : www.megalip.dk/tilmeldinger 

 

Vi håber på at se rigtig mange ulve, så vi får en rigtig sjov weekend. 

Ulvehilsner 
 

Ulvelederne 

Det nye års første Ulvetur 



 

 

8 

Årets hjemmeopgave til Rævehalefejden var en ”transportenhed der 

skal kunne transportere skrøbelige genstande gennem fjendens land. 

Enheden skal kunne køre/trækkes. Ydermere skal den kunne kamufle-

res.” Noget af en opgave, men Svalerne ser da ud til at have en løs-

ning! 

  

Svalerne knokler på årets  
hjemmeopgave til RHF 
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Så blev det jul endnu en gang! Glædelig jul 

alle sammen! 

Spejder-jule-hilsen 
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I sidste weekend af oktober var der distriktsturnering for bæver 

og ulve. Her gjaldt det om at blive den bedste bande i hele 

Nordsjælland. I år var temaet Rekorder, så der igennem hele 

dagen prøvede spejderne på at slå diverse rekorder. Hjemmefra 

havde spejderne lavet et flag hver i sær, som var med til at 

danne en lang flagklæde. 

 

Spejderne skulle blandet andet prøve at lave rekorder ved at 

bygge med spagetti og skumfiduser, stå hele banden på mindst 

muligt papir, løbe hurtigst, slå flest koldbøtter, puste en plast-

krus længst, løbe sækkevæddeløb, bygge den største båd af 

avispapir, få en snor igennem hele patruljen hurtigst, skyde til 

måls og en masse andre sjove ting. 

 

Begge bander klarede det rigtig rigtig flot, og som ulveleder kan jeg ikke være 

andet end piv stolt. Desværre var der nogle ulve fra Frederikssund og Tikøb, 

der var en lille smule bedre, så det blev ikke til en placering i år. Vi må bare 

prøve igen til næste år. 

 

Christine, ulveleder. 

 

Distrikt turneringen 
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Først en tur i skoven og…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og varm ”kakao” af ristede finthakkede agern. 

 

Til sidst kunne vi sætte os til et veldækket bord (dog mangler småka-

ger med bog, dem skal vi have til næste klanmøde) 

Klanens mad fra naturen  
– agern og bog 

så blev der pillet (det 

tog meeget lang tid) 

og hakket 
og ristet 

og hakket igen (mel 

til boller). 

Så kom der sukker-

ristede bog og agern 

og lækre boller 



 

 

 

Program for December: 

 

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  

 

9. dec.  jule-hygge-møde – med bankospil, konfekt og 

   julekager medbring 2 små gaver á 10,-    

 

11. dec.  julegruppemøde 

 

 

Klanting d. 6. januar 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 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  
 

 
 

Så er julen over os. Glædelig jul alle sammen! 
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Andreas 



 

 

GRUPPEN  Mads Schondel-Andersen Maglegårds Allé 1, 2. th. 
   mas@megalip.dk   2860 Søborg / mob 22 12 10 78 
 
GRUPPERÅD  Gitte Thue Poulsen  Skovduevej 32, 3400 Hillerød 
FORMAND   gip@megalip.dk   25 80 90 35 
 
ULVE  Christine Thue Poulsen  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte 
   chp@megalip.dk   60 16 85 46 
 Sebastian Weede  Gråspurvevej 15 2, 3, 2400 København NV 
   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  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   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  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 


