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Troppens Stabsevent i DGI-byen 



 

 

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 
Charlotte 
Larsen 
2992 2861 
CHL@megalip.dk 

Flokleder 
Christine Thue 
Poulsen 
6016 8546 
CHP@megalip.dk 

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

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

Flokassistent 
Mads V. Niel-
sen 
4825 5547 
MAN@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 

    

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... 



 

 

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                       
11.–13. marts Linien Ud  L+GR+GL 
23. marts Distriktsledermøde  L+R                         
30.april–1.maj Distriktsturnering  J+SP 
26. maj Bålaften - Megalipperne er vært  ALLE  
3.-9. jul. Gruppesommerlejr  G 
 
 
Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller 
hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 
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Den 1. marts 2011 kan tropassistent Michael Bentzen fejre sit 
40 års spejderjubilæum og hele gruppen ønsker dig tillykke 
med dagen. 
 
Michael har i alle årene været et meget stort aktiv for Mega-
lipperne. Dels har Michael været tropassistent i rigtigt mange 
år, men har også været en utrættelig redaktør på vores blad 
Megalipnyt ligesom som han tog initiativ til oprettelsen af vo-
res mailsystem og hjemmeside som han også var webmaster 
for. 
 
Michael har været idémanden bag mange inspirende og 
spændende ture for troppen og har ydet en stor indsats i for-
bindelse med vores deltagelse på Hillerød Kræmmermarked 
og gruppen kan altid regne med hans engagement. 
 
Tak for indsatsen og tillykke med jubilæet. 
 
Gruppeledelsen 
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Hej ulve. 

 
Så blev det forår iflg. kalenderen. I denne måned skal 
vi bl.a. starte på stifinder-mærket. Og i den forbindelse 
skal vi på tur den første weekend i april (tilmelding ba-
gest i bladet). Så skynd jer at sætte kryds i kalenderen 
allerede nu - vi skal nemlig på skattejagt i Egypten! 
Husk stadig at have tøj på til at være ude - hver gang. 
  
Onsdag d. 2. Fuglerier med næb og klør. 
  
Onsdag d. 9. Vi udforsker elementerne. 
  
Onsdag d. 16. Fuldmånemøde. 
  
Onsdag d. 23. Stifinder-mærket. 
  
Onsdag d. 30. Stifinder-mærket. 
  
2.-3. april: Ulvetur på Frydenborg - Skattejagt i Egyp-
ten. Vi mødes på Frydenborg lørdag kl. 10 - HUSK 
madpakke til frokost. 
Vi slutter samme sted søndag kl. 13 FØR frokost. 
Tilmeldingen sker via udleverede seddel og turen ko-
ster 60.-. Tilmelding senest onsdag d. 23. marts. Vi hå-
ber selvfølgelig at se jer alle sammen. 
 
   Stor ulvehilsen fra 

Sjarly, Mads, W, Iben og Christine. 
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JUNIORTROPPEN 
Hej juniorer. 

 
I denne måned håber vi på at kunne opklare mordet på enkefruen så 
Sherlock kan komme hjem til en fredelig by. Bagefter går vi i skarp 
træning til årets distriktsturnering, både med Guldspejd og med en 
anden vigtig opgave til Distriktsturneringen. Sidst på måneden skal vi 
desuden på byløb i Hillerød.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Program for Marts 
 

 
Tirsdag d. 1. TEMA – Sherlock Holmes 
 
Tirsdag d. 8. TEMA – Sherlock Holmes 
 
Tirsdag d. 15. Guldspejd - En spejderdyst 
 
Tirsdag d. 22. Forberedelse til den store Distriktsturnering 
 
Tirsdag d. 29. Byløb i Hillerød. Vi mødes på torvet (ved elefanterne) 
   kl. 19.00 og slutter samme sted kl 20.30 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med spejderhilsen 
 

Mads, Annette og Andreas 
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Troppen Marts 2011 
 

Tirsdag d. 1.  Tropmøde - Netspejd. Husk en bærbar  
   med WiFi adgang. 
  
Tirsdag d. 8. Patruljemøde 
 
Lør-Søn 12-13. Sct. Georgsløb 
 
Tirsdag d. 15. Patruljemøde 
 
Tirsdag d. 22. Patruljemøde 
 
Tirsdag d. 22. Patruljemøde 
 
Årets sommerlejr afholdes i uge 27, start søndag d. 3. 
juli. Slut lørdag d. 9 juli. 
 
Fødselsdage i Troppen: 

Mette fylder 31 år d. 9. marts 
  
 
  
 
 
 

 
                   Med spejderhilsen 
               Erik, Michael & Mette 
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Program for Svaler i Marts: 
  
Tirsdag d. 1.  Tropmøde 
  
Tirsdag d. 8. Patruljemøde 
 
Lør-Søn 12-13. Sct. Georgsløb 
 
Tirsdag d. 15. Patruljemøde 
 
Tirsdag d. 22. Patruljemøde 
 
Tirsdag d. 22. Patruljemøde 
 
 

Med Spejderhilsen 
Sofie Bartels Jensenius 

Program for Isfugle i Marts: 
 
Tirsdag d. 1.  Tropmøde 
  
Tirsdag d. 8. Patruljemøde 
 
Lør-Søn 12-13. Sct. Georgsløb 
 
Tirsdag d. 15. Patruljemøde 
 
Tirsdag d. 22. Patruljemøde 
 
Tirsdag d. 22. Patruljemøde 
 
 

Med Spejderhilsen 
Rikke Nedergaard 
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Spejderfestivalen! 

Et tilbud til dig, der er 13 år og opefter 
– spejderfestival! 

Hjorte Distrikt har købt 20 billetter med ra-
bat, så de kan købes i distriktet for kr. 1.000/
stk. ring til Gunnar (4774 7308) derom. 
 

En festival – ikke en lejr 
Spejderfestival er ikke en spejderlejr, 
og derfor skal du ikke lave en lejrplads 
med spisebord af rafter og med en 
fedtfælde i hjørnet af lejrpladsen. 
Du har et telt med som du sover i, men 
du skal heller ikke lave mad – den bli-
ver lavet for dig, så du kan få lov til at 
bruge tiden på at deltage i de aktivite-

ter som foregår døgnet rundt, og tage til koncerter. Du er afsted som 
dig selv – uden dine ledere – men sammen med alle dine spejderven-
ner som du kender hjemme fra gruppen eller fra dine kurser. 
 
 
 
Gør hvad du vil, når du vil, næsten 
da... 
Spejderfestival adskiller sig fra en al-
mindelig spejderlejr bl.a. ved at der 
ikke er nogle faste aktivitetsperioder. 
Der er program døgnet rundt, så der er 
altid en eller anden aktivitet i gang som 
du kan være med i. Du sammensætter 
selv dit program på Spejderfestival – 
det er altså op til dig selv hvilke og hvor mange aktiviteter du vil delta-
ge i – eller om du vælger at sove hele festivalen væk. 
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Aktiviteter og musik 
På Spejderfestival vil der være aktivite-
ter døgnet rundt - aktiviteterne foregår 
i aktivitetszoner med hvert sit tema. Så 
snart temaerne er klar, vil de blive of-
fentliggjort her på siden! 
Selve programmet for Spejderfestival 
vil blive offentliggjort når vi nærmer os 
festivalen. 
På scenen vil der være koncerter dag-
ligt. Navnene på de forskellige bands og 
musikere vil blive offentliggjort løbende op til festivalen. 
Derudover er der Epicentret hvor du kan holde dig opdateret på pro-
grammet på festivalen, og i TuTTen kan du bruge dine lommepenge på 
snacks, godter & hot merchandise, ligesom du kunne i TuTTeN i Spej-
derlounge på SEE 20:10, KFUM-Spejdernes Korpslejr i Skive. 

 
Staben og tryghedsgrupperne 
På Spejderfestival er der altid nogle 
stabsfolk – dem kalder vi Pepsters - 
som du kan hive fat i, hvis du har 
spørgsmål eller der er noget du vil 
snakke om. Desuden er alle deltagere 
er tilknyttet en tryghedsgruppe som 
mødes med de samme ledere dagligt, 
for at snakke om hvordan det går og 
hvad man har oplevet. 

 
 
Spørgsmål? 
Har du nogen spørgsmål til deltagerinformationen eller om festivalen 
generelt så kig på Spejdernet eller  kontakt info@spejderfestival.dk - 
eller se om du kan finde svaret på Q&A-siden. 
 
 
Spejderfestival er din festival, dit program og din op-
levelse! 

Spejderfestivalen! 



 

 

 

Program for marts: 

 
Ons. d. 16.      vi fortsætter med at spise Ferrero Roche (vi har faktisk  
      fundet ud af at vi ikke kan fortære en hel æske på et mø-
      de) og fortsætter med vores ridderborg-projekt – denne 
      gang med fremstilling af mønter 
 

 

 

 

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  
 
Det var en mørk og stormfuld aften.. Men det skulle ikke forhindre at 

endnu en udgave af megalipnyt blev færdiggjort. Månedens blad blev 

skrevet i ro og mag oven på et godt aftensmåltid. Ravioli i en svampe-

sovs, med lidt bacon-grøntsager ved siden af. Mmm.. 

 

Husk desuden at man (stadig) er velkommen til at sende billeder og 

historier fra ture og møder ind. Det kunne specielt være sjovt at høre 

noget fra nogle af vores mange aktive ulve, juniorer og tropspejdere! 
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Erik og 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 Skovduevej 32, 3400 Hillerød 
   chp@megalip.dk   60 16 85 46 
 Charlotte Larsen   Havremarksvej 13, 3200 Helsinge  
   chl@megalip.dk   29 92 28 61 
 

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

TROP  Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 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 Selskovvej 20, 3400 Hillerød 
RESERVATION   hytter@megalip.dk  48 28 43 06 
 

HYTTE Hytteudvalget 
VEDLIGEHOLD.   vedligeholdelse@megalip.dk 
 

BLAD (redaktør)  Andreas Slott Jensenius Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
  and@megalip.dk    
   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 


