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Årets Sct. Georgesløb 



 

 

Lederne i gruppen 
Gruppelederne:  Grupperåd: 

       

Gruppeleder 

Lars Jensenius 

4060 1268 
LAJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Mads Schondel-

Andersen 
2212 1078 
MAS@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Annette Jensen 

2267 1669 
ANJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Elizabeth Mosebo 

Bentzen 
2521 7889 
ELB@megalip.dk 

Gruppeassist. 

Sofie B.  

Jensenius 
3061 6537 
SOB@megalip.dk 

Formand 

Lykke Bagger 
3147 9034 
LYB@megalip.dk 

Kasserer 

Marianne Bar-

tels 
2720 9958 
MAB@megalip.dk 

Floklederne: 

       

Flokleder 

Christine Thue 

Poulsen 
6016 8546 
CHP@megalip.dk 

Flokleder 

Sebastian ”W” 

Weede 
3116 9407 
SEW@megalip.dk 

Flokassistent 

Elizabeth 

Mosebo Bent-
zen 

2521 7889 
ELB@megalip.dk 

Flokassistent 

Pernille Jensenius 

2252 1665 
PEJ@megalip.dk 

Flokassistent 

Rikke Thue 

Poulsen 
2811 0138 
RIP@megalip.dk 

Flokassistent 

Emma Gade 

Hansen 
???? ???? 
EMH@megalip.dk 

Flokassistent 

Sara Ludvig-

sen 
???? ???? 
SAL@megalip.dk 

Juniortroplederne: 

       

Juniortropleder 

Sofie B.  

Jensenius 
3061 6537 
SOB@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Philip M. Bentzen 

3024 4814 
PHB@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Amalie C. Bag-

ger 
2639 5716 
AMB@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Helene Lotz 

2244 3365 
HEL@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Liv Jensen 

???? ???? 
LIJ@megalip.dk 

  

Troplederne:                                                  Hjemmesiden: 

       

Tropleder 

Andreas  

Jensenius 
3068 3078 
AND@megalip.dk 

Tropassistent 

Erik Husher 

6016 4054 
ERH@megalip.dk 

Tropassistent 

Benjamin B. 

Hansen 
6169 4875 
BEH@megalip.dk 

Tropassist. 

Lars Rørbæk 

2857 9248 
LAR@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                              

28. okt. Distriktsturnering  U 

13. dec. Julegruppemøde  G 

 
 
 

2018                                       

 

8. juli-14.juli. Sommerlejr for hele gruppen U+J+SP+L 

 

 

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

hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 

1 

Har du udstyr der bare ligger der hjemme og 

ikke bliver brugt? Elller leder du efter en nyt 

brugt udstyr så Kontakt and@megalip for at få 

din annonce på opslagstavlen 



 

 

2 

Vi kigger i denne måned på førstehjælp,  så vi er godt 

rustet til at møde ulykker og skader der kan opstå i 

dagligdagen.  

 

Vi vil meget gerne invitere nye til at komme og være 

med for at se om spejderlivet skulle være noget for 

dem. Derfor opfordre vi alle til at tage en ven, klasse-

kammerat eller bekendt under armen på møderne i 

august.  

HUSK TØJ TIL AT VÆRE UDENDØRS! 

 

 

Onsdag d. 4. Førstehjælp  

 

Onsdag d. 11. Førstehjælp  

 

Onsdag d. 18. Intet møde 

   pga. efterårsferie 

 

Onsdag d. 18. Fuldmånemøde 

 

Lør. d. 28 okt. distriktsturnering - se side 10 

 

 

 

Mange ulvehilsner  

 Ulvelederne 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 

 

Så blev det oktober og det betyder halloween! Vi skal desuden også 

på lagkageløb, lave bål og have det sjovt med koder. Måske skal vi 

lære den kode som cæsars spioner brugte i romer tiden? Den hedder 

”cæsar koden”, men i spejdermunde kaldes den noget andet. 

 

 

Program for Oktober 

 

 

Tirsdag d. 3. Lagkageløb 

 

Tirsdag d. 10. Vi laver bål 

 

Tirsdag d. 17. Intet møde - Efterårsferie 

 

Tirsdag d. 24. Sjov med koder 

 

Tirsdag d. 30. Halloween - husk at komme udklædt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med spejderhilsen 

Philip, Amalie, Helene og Sofie 



 

 

4 

Troppen Oktober 2017 

 
Oktober måned står i patruljens tegn. Vi skal lære at samarbej-
de, planlægge et årsprogram (og afholde det) og så tager vi en 
lille opvarmning til årets Rævehalefejde, så vi kan vinde over 
dem vi inviterer med! 

 
RHF afholdes weekenden d. 2.-3. dec. Så sæt kryds allerede nu! 

 

Tirsdag d. 3. Tropmøde - Fællesskab og samarbejde 

   i patruljen 

 

Tirsdag d. 10. Tropmøde - Planlægning af årsprogram 

 

Tirsdag d. 17. Efterårsferie - intet møde 

 

Tirsdag d. 24. Tropmøde - Mini RHF 

 

Tirsdag d. 31. Patruljemøde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med spejderhilsen 

Troplederne 



 

 

Så er chancen der nu. I 2019 er der ver-

densjamboree i West Virginia, USA i peri-

oden fra 12. juli til 3. august. 3 fede uger 

med oplevelser ud over det sædvanlige. 

White River Rafting, hike/vandreture i 

bjergene, paragliding, dykning eller andre 

vilde ting. 

Du kommer til at opleve lejren sammen 

med ca. 400 andre spejdere fra hele Dan-

mark fra alle de forskellige korps og du 

har danske ledere med på hele turen. 

Der forventes omkring 40.000 deltagere. 

Du kommer på 11 dages rundrejse i USA, Canada eller Mexico og får 

10 dages lejr. 

Du kommer til at opleve internationalt spejderarbejde, møde folk fra 

hele verden, få nye venner og en spejderlejr du aldrig glemmer. 

Lyder det som noget for dig, ja så er muligheden her nu. Du kan delta-

ge som international medarbejder, leder af de danske spejdere eller 

som spejder. 

Hvis du er født mellem 22. juli 2001 og 21. juli 2005, kan du deltage 

som spejder. 

Du kommer til at møde dine nye patruljemedlemmer gennem en række 

pre-camps, hvor du lærer ledere og spejdere at kende inden du tager 

afsted. 

Hvis du vil vide mere, så kig her: http://wsj2019.dk eller her: http://

www.2019wsj.org/  . Du kan også  tale med nogle af vores ledere, som 

selv har deltaget på en verdensjamboree. Du kan tale med Amalie, 

Christine, Andreas, Sofie og mange andre. 

Prisen for hele herligheden er kun kr. 23.500. Tilmelding senest 1. fe-

bruar 2018. 
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Vil du have den ultimative spejder-
oplevelse? 



 

 

Sæt kryds i uge 28 til Sommerlejren 2018! 

Lokationen er ikke helt fastlåst endnu, men vi ved at det bliver fra  

lørdag d. 8. juli – lørdag d. 14. juli 

6 

Sommerlejren 2018 



 

 

Gruppen løb med 4 præmier til årets Sct. Georgesløbet, og en blandet 

patrulje tog også en præmie med hjem. 
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Årets Sct. Georgesløbet 

Et udsnit af deltagerne 

2. plads blandt lederpatrulje 

mellem Megalipperne og C4 

1. præmie 

i leder  

kategorien 

2. præmie i Trop  

kategorien 

Årets Spejderlederpris 3. plads i 

Junior 

kategorien 



 

 

I forbindelse med afslutning af årets Sct. Georgsløb, søndag den 1. oktober 
2017, blev Sct. Georgs Gildernes Spejderlederpris uddelt. 
 
I år gik prisen velfortjent til Tropleder Andreas Jensenius. Her er et uddrag af 

den indstilling som gruppeledelsen havde send til Sct. Georgs Gilderne: 
 
Vi indstiller tropleder Andreas Jensenius som kandidat til Spejderlederprisen. 
Andreas har de sidste år været vores kandidat til spejderlederprisen og han 
fortjener at få prisen, da han lever op til det at være ekstraordinær på mange 
måder. 
Andreas er en ung leder på 27 år og har været spejder i 20 år. Andreas udviser 

kærlighed til spejderarbejdet, kæmpe engagement, stor personlighed, super 

vedholdenhed, er positiv, konstruktiv og har et godt netværk. Det er punkter vi 
lægger vægt på og mener er vigtigt for Megalippernes gruppe. 
Andreas har været spejder hos Megalipperne siden 1997. Han begyndte som 
bæver, og har taget hele turen op gennem enhederne, som patruljeleder, seni-
orspejder, klanmedlem, juniortropassistent, juniortropleder og er nu tropleder. 

 
Andreas er en meget dygtig spejder. Han er vellidt af børnene, forældrene og 
lederne i gruppen. Han er i stand til at lave et både inspirerende og udviklende 
spejderarbejde for børnene. Andreas går gerne nye veje for at fastholde spej-

dernes engagement i spejderarbejdet. 
 
Fortsættes på næste side ... 
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Sct. Georgs Gildernes Spejderlederpris 
2017 



 

 

 
Andreas har siden 2012 virket som juniortropleder og har før det været ju-
niortropassistent siden han rykkede op som leder. I 2016 overtog han opgaven 
som tropleder for at prøve kræfter med nye udfordringer. I det arbejde har han 

nu sørget for at få f.eks. forældregruppen tættere på selvom dette kan være 
svært når det er trop forældre. 
 
Andreas er altid positiv, konstruktiv og med sit altid gode humør er han ikke 
bange for at tage imod nye udfordringer. Det har blandt andet givet sig udslag 
i et stort engagement med koordinering på Hillerød Kræmmermarked ligesom 
Andreas ar ansvarlig for vores medlemsblad Megalipnyt og vores hjemmeside. 

 

Andreas formår at fortsætte sit store arrangement selvom han er færdig med 
sit ingeniørstudie og har fået et krævende job. Andreas er ud af en spejderfa-
milie og hans kæreste er aktiv spejderleder for vores ulveflok, så man må sige 
at han fortsætter med at sikre at spejder er som én stor familie. Andreas er en 
meget vigtig del af ’familie’ ånden i vores gruppe som er noget der gør vores 

gruppe til noget helt specielt. Så Andreas er en helt specielt leder -  i en helt 
speciel gruppe. 
 
Lykke Bagger 

Grupperådsformand 
 
 

Hele gruppen ønsker Andreas hjertelig tillyke med 
prisen. 
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Sct. Georgs Gildernes Spejderlederpris 
2017 



 

 

Fjordbyens Sønner fra Frederikssund inviterer jer til at deltage i dette års Di-
strikts turnering for Bævere og Ulve. 
 
Adresse: Grønlien Grusgrav i Frederikssund ( v/ Ågade 56, 3600 Frederiks-

sund) 
 
Tema: Guldsmeden Hugo tager spejderne med på eventyr i naturens ver-
den.  Men nogle gange har han brug for hjælp af spejderne. 
 
Start: Lørdag d. 28. Oktober 2017, Vi mødes kl. 9.40 
Slut: Der forventes præmieoverrækkelse ca. kl. 15.00 og kl. 15. 30 er løbet 

slut 

 
Medbring: Madpakke og drikkedunk i en turtaske I kan gå rundt med. Husk 
tøj efter vejret! – hvis du er i tvivl pak REGNTØJET i din taske! 
 
Postmandskab: Vi har brug for hjælp til at bemande posterne på løbet. Så 

skriv på tilmeldingen hvor mange som kan hjælpe 
 
Pris: 50 kr. pr. deltager. Betales ved fremmøde 
 

Tilmelding: Senest Torsdag d. 12. oktober 2017 på hjemmesiden 
(www.megalip.dk). 
 

Parkering: Der er parkeringsmuligheder både på den offentlige P-plads på 
Ågade, på den modsatte side af ”Slåenbjerhuse” (Hundeskoven) og på vejen 
som går ned til Haveforeningen Grønli (Ågade). Parker venligst ikke på have-
foreningens arealer 
  

 Vel mødt i den friske natur 
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Distriktsturnering for ulvene 
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Program for oktober: 

 

 

Mandag 2/10  Klanmøde 

 

Mandag 23/10  Klanmøde 

 

2-3/12   RHF 

 

 

 

                           Hi hi 

                                Karin, Susanne og Birgitte 

 

  

 

  



 

 

Lederne i gruppen (fortsat): 
Le Klan qui Rit lederne:  

       

Klanleder 

Birgitte Rose 

4825 3987 
BIR@megalip.dk 

Klanassistent 

Susanne W. 

Bruun 
2624 4915 
SUB@megalip.dk 

Klanassistent 

Karin W. Bruun 
 4274 6424  
KAB@megalip.dk 

    

Redaktøren har ordet…   
Deadline for bladet: d. 15. i hver måned  

 
 
Årets Sct. Georgesløb blev afholdt og vi fik flere fine præmier med 

hjem, bl.a. førstepræmien i de leder-kategorien, en tredje plads i 
juniorkategorien, en anden plads i trop kategorien, og årets spej-
derlederpris. 

 
Stort tillykke til alle vinderne! 
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Andreas 



 

 

GRUPPEN  Mads Schondel-Andersen Holmegårdsvej 33,1 
   mas@megalip.dk   3400 Hillerød / mob 61 22 19 46 
 
GRUPPERÅD  Lykke Bagger   Åvang 29, 3400 Hillerød 
FORMAND   lyb@megalip.dk   31 47 90 34 
 
ULVE  Christine Thue Poulsen  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte 
   chp@megalip.dk   60 16 85 46 
 Sebastian Weede  Polensgade 6, 2300 København S 
   sew@megalip.dk   31 16 94 07 
  
JUNIOR  Sofie Bartels Jensenius  Solbakken 8B, 3400 Hillerød 
  sob@megalip.dk  30 61 65 37    
 
TROP  Andreas Slott Jensenius  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte  
   and@megalip.dk  30 68 30 78 
 
KLAN  Birgitte Rose    Baldersvej 15B, 3400 Hillerød  
   bir@megalip.dk  48 25 39 87 
 
HYTTE Per Hansen    Skovduevej 7, 3400 Hillerød 
RESERVATION   hytter@megalip.dk   22 32 13 11 
 
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  Marianne Bartels   Vangemandsvej 3, 3400 Hillerød 
   mab@megalip.dk   27 20 99 58 
 
 
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 


