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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 

Gruppeassistent 
Thomas  
Rasmussen 
4828 4306 
THR@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. 
Thomas  
Rasmussen 
3079 8320 
THR@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... 



 

 

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                                                                          
9. okt. Visions dag  L+GR+GL 
30. okt. Distriktsturnering for ulvene  U 
12.-13 nov. Natteravnen  SP   
23. nov. Distriktsledermøde  L   
4.-5. dec. Rævehalefejden  SP+R+L 
 
Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller 
hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 
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         VISIONSDAG 
  
Kære ledere, rovere og grupperådsmedlemmer, 
  
Lørdag den 9. oktober kl. 9.00 inviter gruppeledelsen til Visi-
onsdag på Frydenborg. Målet med dagen er  - udover hyggeligt 
samvær - at lave en plan for gruppens langsigtede arbejde. 
  
Tag praktisk tøj på, da vi skal være udendørs noget af tiden. Vi 
slutter dagen af med en "galla" middag i anledningen af grup-
pens 70 års fødselsdag - så husk også festtøjet. Der er mulig-
hed for et bad, hvis det skulle være nødvendigt. 
  
Derfor vil det glæde os at se alle til denne dag. Af hensyn til 
mad mm. bedes du give besked til gruppeleder Lars Jensenius 
på tlf. 4060 1268 eller laj@megalip.dk uanset om du deltager 
eller ikke har mulighed for at komme.  
  
Med spejderhilsen 
Gruppeledelsen 



 

 

 
Kære Megalipper. 

  

Så er endnu et kræmmermarked veloverstået. Vejrmæssigt bliver årets 

marked svært at slå, da vi have høj sol alle fire dage og temperaturer 

omkring 20 grader, så gæsterne har ikke været skræmt væk pga. vej-

ret. 

Vi havde i lighed med sidste år tre aktiviteter på markedet, som var 

parkeringsarealet, billettering af alle gæster samt De Grønnes Take 

Away (sandwichboden). Ydermere har vi samtidig solgt rundskuehæfter 

både før, under og efter markedet. 

Alle aktiviteter blev afviklet i en god stemning mellem både forældre, 

spejdere og ledere. De mange gæster var også med til at gøre marke-

det til en god oplevelse for alle involverede. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: ALLAN NØRREGAARD, Frederiksborg Amts Avis 

  

Fortsættes på næste side. 

Indlæg om KræmmermarkedetIndlæg om KræmmermarkedetIndlæg om KræmmermarkedetIndlæg om Kræmmermarkedet    
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Indlæg om KræmmermarkedetIndlæg om KræmmermarkedetIndlæg om KræmmermarkedetIndlæg om Kræmmermarkedet    

Vi vil gerne takke alle jer der tog jer tid til at hjælpe til, da indtægterne 

fra markedet er en nødvendig for at vi kan drive spejderarbejde for JE-

RES børn i vores dejlige hytter og omgivelserne på Frydenborg, men 

som også er med til at holde prisen på bl.a. sommerlejre og øvrige ture 

nede på et niveau, hvor alle kan være med. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidt fakta fra årets kræmmermarked: 

• Antal besøgende: 75.000 personer 

• Antal solgte sandwiches: XXXX 

• Mandetimer brugt af Megalipperne inkl. forældre: 1.119 timer 

• Længste parkeringsrække: 413 meter 

• Sammenlagt længde på parkeringsareal: 20 km. 

• Antal parkeringspladser: 6.500 pladser 

 

Det endelige regnskab for vores aktivteter er ved redaktionens afslut-

ning endnu ikke helt afsluttet, men sammenlagt estimeres overskuddet 

fra årets marked til ca. 100.000 kr. 

  

  

De bedste hilsner 

Thomas Rasmussen 
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En forældres oplevelserEn forældres oplevelserEn forældres oplevelserEn forældres oplevelser    

Igen i år har jeg været så heldig at få lov til at hjælpe i ”De Grønnes 

Take Away” på Hillerød Kræmmermarked. Det er noget af det sjoveste 

at jeg har været med til.  Ved at hjælpe til på Kræmmermarkedet læ-

rer jeg en masse forskellige spejderledere, spejdere og andre spejder-

forældre at kende. Og ved at være i ”De Grønnes Take Away” får jeg 

også mulighed for at tale med rigtig mange af kræmmerne og marke-

dets gæster. 

Fortsættes på næste side 
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En forældres oplevelserEn forældres oplevelserEn forældres oplevelserEn forældres oplevelser    

En dag i ”De Grønnes Take Away” starter med at vi får hentet råvarer 

hos vores leverandører rundt om i Hillerød. Derefter klargøres vores 

flotte bod og den kolde jomfru fyldes op med de klargjorte råvarer. Ved 

frokosttid åbner boden så og vi samler og langer de lækreste sandwich 

udover disken. Midt på aften når der ikke er flere kunder lukkes boden 

og alt bliver rengjort, så vi er klar til næste dag og sådan kører ”De 

Grønnes Take Away” 4 dage i træk.  Indimellem når der er mange kun-

der er der rigtig hektisk i boden, men hvor er det en dejlig følelse at 

være med i dette samlebåndsarbejde, der bare fungerer perfekt. Og 

hvor føler man sig stolt, når fødevarekontrollen har været forbi og gi-

vet os en glad smiley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsættes på næste side 
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En forældres oplevelserEn forældres oplevelserEn forældres oplevelserEn forældres oplevelser    

I løbet af de 4 dage får vi solgt mellem 700 og 1000 sunde sandwich. 

Vi er efterhånden ved at have fået stamkunder både blandt kræmmer-

ne og markedets gæster, der gladelig fortæller os om, hvor dejligt de 

synes det er, at vi laver sandwich, så de kan få noget andet end pølser 

og pommes frites. I år var vores bod blevet placeret et nyt sted, hvilket 

gjorde at mange måtte lede efter os, men heldigvis var der mange, der 

fandt os. En af kunderne fortalte at hun havde hørt om vores sandwich 

i Ringsted, så vi må jo være rigtig populære. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg glæder mig allerede til næste år, hvor jeg håber, at jeg igen kan få 

lov til at hjælpe i ”De Grønnes Take Away og hvem ved måske mødes 

du og jeg der. 

 

Gitte Thue Poulsen  
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Shelteren holder flyttedagShelteren holder flyttedagShelteren holder flyttedagShelteren holder flyttedag    

På en varm og solrig søndag i august mødte byggepatruljen op på Fry-

denborg for at flytte shelteren til den nye placering. 

  

Først blev alle tømmerstok-

kene mærket op, så vi kun-

ne få placeret dem i den 

rigtige rækkefølge på det 

nye sted. 

Derefter begyndte halvde-

len af byggepatruljen at 

gøre klar ved det nye sted. 

Der blev slået græs, lagt 

fliser og niveleret, så alt 

blev snor lige og i vinkel. 
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Shelteren holder flyttedagShelteren holder flyttedagShelteren holder flyttedagShelteren holder flyttedag    

Den anden halvdel begyndte at skille shelteren ad og køre tømmer-

stokkene ned til byggepladsen. Her blev de behandlet med en god om-

gang Gori 22 for at sikre en lang holdbarhed. 

Dernæst gik det slag i slag med at få stablet tømmerstokkene op på 

deres rette plads, få boret huller til dyvlerne og banket disse ned. 

Efter en hård men dejlig dag på Frydenborg, sluttede vi af med en om-

gang grillmad og et glas vin. 

Shelteren ligger nu nede bagved søen - lige i skovbrynet - med udsigt 

til søen og hytterne. Når solen går ned om aftenen, kan man ligge og 

nyde solens forsvinden bag træerne. 

 

Nu mangler der blot 

at blive lagt gulv og 

tag på shelteren. 

 

Byggepatruljen regner 

med at bygge videre i 

løbet af oktober og 

november måned. 

 

 

 

Hermed de næste datoer for shelter byggeriet: 

 

3/10 , 17/10 , 21/11 , 28/11 

 

Med spejderhilsen 

Byggepatruljen 



 

 

9 

 

Troppens PL/PA KajakturTroppens PL/PA KajakturTroppens PL/PA KajakturTroppens PL/PA Kajaktur    

Den 12-9-2010  

Troppens PL’er og PA’er var på en lille ryste-sammen-tur ude i det våde 

element sammen med de 3 trofaste følgesvende. Det var en super hyg-

gelig tur, syntes jeg, som vi helt sikkert gentager. Vi sejlede på Esrum 

sø i to timers tid og alle blev, eller var, gode til at sejle, men der var 

dog ingen der skulle prøve at lave den verdenskendte Grønlænderven-

ding. Jeg tror dog der var andre der var mere eller mindre våde i den 

bagerste ende af kroppen, det var jeg i hvert fald, tak for det tropspej-

dere. 

 

Med Spejder Hilsen  

Erik Husher 
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Hej ulve. 

 
Nu er det rigtigt blevet efterår. Dette betyder at det er 
en smule koldere, mørkere og vi kan ikke altid regne 
med vejret. Hav derfor altid tøj, lygte og lign. med så 
vi kan være ude hver gang. I denne måned skal vi 
bl.a. på Halloweenløb, kom udklædt og sæt gang i 
stemningen. Vi skal også deltage i årets distriktsturne-
ring. Her gælder det om at blive den bedste bande i 
hele Nordsjælland. Næste års gruppesommerlejr hol-
des fra den 3. juli til den 9 juli. 
  
Onsdag d. 6.  1. Hjælp 
 
Onsdag d. 13.  Fuldmånemøde 
 
lørdag d. 16.  BL/BA kursus kl. 10-14. Se udlevere-
   de seddel og bagerst i bladet. 
 
Onsdag d. 20.  Efterårsferie - intet møde 
 
Onsdag d. 27.  Halloweenløb,  
   kom udklædt! 
 
 
 
Lørdag d. 30.  Distriktsturnering, se udleveret sed-
   del.  
  
   Stor Ulvehilsen fra 

Sjarly, Mads, W, Iben og Christine. 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 
 
I denne måned skal vi bl.a. på vandretur i Gribskov, hvor vi selvfølge-
lig håber på at se jer alle. 
Vi skal på møderne fortsat være udendørs, så husk altid fornuftigt tøj 
og fodtøj. Næste års gruppesommerlejr holdes fra den 3. juli til den 9 
juli. 
 

   
Program for Oktober 

 

 
Lør/søn 2./3. Vandre- og kajaktur i Gribskov. 
   Vi mødes lørdag kl. 10:00 ved Skovskolen. og slutter 
   samme sted igen søndag kl. 13:00 før frokost.       
   I skal medbringe godt fodtøj og en rygsæk, som I 
   kan bære hele weekenden, hvori I skal pakke: Ekstra 
   tøj, sovepose (overnatning i shelter), liggeunderlag, 
   spisegrej, toiletgrej, lygte, madpakke til frokost lør-
   dag, varmt tøj til om aftenen. 
   Pris: 75 kr. som betales ved tilmelding senest d. 28. 
   september. Tilmelding bagest i bladet. 
 
Tirsdag d. 5. Orientering - husk lygte 
 
Tirsdag d. 12. Bålmad - vi mødes allerede kl. 18:00 til 21:00. 
 
Tirsdag d. 19. Efterårsferie - intet møde 
 
Torsdag d. 28. Tur til skøjtehallen - bemærk torsdag. 
   Vi mødes på Frydenborg kl. 19 og kører samlet til  
   Hørsholm Skøjtehal. Entré: 20 kr. + leje af skøjter: 
   30 kr. medbringes sammen med varmt tøj. 
   Vi er tilbage på Frydenborg igen kl. 21:00. 
 
 

Med spejderhilsen 
 

Mads, Andreas, Annette og Thomas R. 
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Troppen Oktober 2010 
Næste års gruppesommerlejr holdes fra den 3. juli til den 
9 juli. 
 
Tirsdag d. 5.  Tropmøde – interaktiv førstehjælp. 
   Hvis I har en bærbær computer med cd-/
   dvd-drev, som I kan tage med, vil det vær-
   e en stor hjælp. 
   OBS! OBS! OBS! Vi holder stabspatrulje 
   møde kun for PL + PA kl. 17.00-19.00 incl. 
   aftensmad. 
 
Tirsdag d. 12.  Patruljemøde 
 
Tirsdag d. 19. Efterårsferie - intet møde  
 
Tirsdag d. 26. Patruljemøde 
 
Husk, at årets Natteravn løber af stablen fredag d. 12. no-
vember! Tilmeldingsfrist d. 6. nov. på trop@megalip.dk. 
 
Fødselsdage i Troppen: 

Freja fylder 13 år d. 6. oktober 
Elizabeth fylder 17 år d. 12. oktober 
Mathias fylder 13 år d. 28. oktober 
 
  

 
                 Med spejderhilsen 
              Erik, Michael & Mette 
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Program for Svaler i Oktober: 
  
Tirsdag d. 5.  Tropmøde 
  
Tirsdag d. 12.  Patruljemøde: Vi arbejder videre  
   med koder 
 
Tirsdag d. 19. Efterårsferie - intet møde 
 
Tirsdag d. 26. Patruljemøde: Vi arbejder med  
   knob 
 
 

Med Spejderhilsen 
Sofie Bartels Jensenius 

Program for Isfugle i Oktober: 
 
Hej Isfugle! 
Vi arbejder med træ og ild i denne måned. Vi skal 
også snart have gennemgået piornering, men det 
må vente, da det er vigtigt, at træsorter gennem-
gåes før bladende falder af træerne.  
 
Tirsdag d. 5.  Tropmøde 
  
Tirsdag d. 12.  Patruljemøde: Træ og træsorter  
 
Tirsdag d. 19. Efterårsferie - intet møde 
 
Tirsdag d. 26. Patruljemøde: Ild og båltyper 
 
 

Med Spejderhilsen 
Rikke Nedergaard 



 

 

 

Program for oktober: 

 

 

 

 

Man d. 18. - vi mødes hos Karin kl. 18.30 – ridder-løb 

 

 

Igen lykkedes vores kulinariske eksperimenter: 

 

 

 

 

 

 

 Hi hi ho ho 

                                Karin, Susanne og Birgitte 
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Pandekager – dertil hjemme-
lavet syltetøj 

Kæmpe berlinerpfannkuchen 
fyldt med bær fra haven 



 

 

 
Efter at have tilberedt og fortæret vores eksperimenterede og kulinari-

ske bål-kreationer, fik vi lagt følgende program: 

 

Birgitte kigger på skabet i Gribbereden (skal bruges til kontor) i løbet 

af august.  

Susanne lægger de sidste GPS-poster ud. 

Og så går Karin og Susanne til tasterne, så vi kan få godkendt GPS-

løbet..  

 

Birgitte har fundet en borg i byttehuset, den vil bruge til at lave et rid-

der-løb til spejderne. 27/9 + 18/10 + 22/11 – vi bliver sikkert ikke 

færdige, men det bliver vi nok i foråret 2011.  

d. 27/9 holdes mødet på Frydenborg, hvor vi får nogle af alle vores 

kreative ideer, mens vi rydder op/ud i klanskabet. 

 

3-4/12 RHF 

8/12 julehygge – og måske flere kreative ideer 

Klanting 5/1 2011 

Bålmad ala klanenBålmad ala klanenBålmad ala klanenBålmad ala klanen    

15 

Piroger – med læk-
kert fyld af græskar-
kerner, rosiner, pære 
og kanel 

Crumble cake med bær fra 
haven (bagt i gryde) 



 

 

 

------------------------------------------------------ 
  
TILMELDING TIL JUNIORTROPPENS VANDRE / KAJAK TUR 
  
Navn:__________________________________ 
   
Særlige hensyn (allergier, medicin o.a.):_______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
  
E-mail:_________________________________________________________________ 
  
Forældres kontaktinfo under turen:___________________________________________ 
 
Forældreunderskrift:_______________________ 
  
Pris: 75r,- som betales sammen med tilmeldingen. 
  
Seneste tilmelding: 28. september. 

TilmeldingsblanketterTilmeldingsblanketterTilmeldingsblanketterTilmeldingsblanketter    
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Hej alle bandeledere og bandeassistenter.  
Vi syntes at det er på tide at der sker noget KUN for  jer, derfor er der 
bandeleder og bandeassistent kursus (vi skal også hygge og have det 
sjovt) den 16/10-2010. Der er lidt info nedenfor, og ellers bare spørg. 
 
Hvem: ALLE bandeledere og bandeassistenter. 
Hvornår: 16/10-2010 
Klokken: 09.30-13.30 
Hvor: Megaliphytten på frydenborg, Frydenborgvej 19-21 3400 Hille-
rød (der hvor vi normalt er) 
Hvad skal vi??: Vi skal snakke lidt om hvad man laver når man er 
bandeleder eller bandeassistent. Udover det skal vi også bare hygge os 
lidt 
Hvad koster det?: Det koster ikke noget, men husk madpakke 
Hvad skal jeg have med?: Papir og blyant, madpakke og godt humør 
 
Skriv en mail til CHP@megalip.dk eller CHL@megalip.dk hvis du kan 
komme, senest den 10/10-2009 



 

 

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  
 
Mørket er for længst faldet på, pizza’erne er spist for flere timer siden 

og selv Spriten er ved at være tom. Livet som redaktører er hårdt. 

Det blev et langt blad denne gang, og redaktøren var da også næsten 

ved at give op med at kigge sin mailboks igennem som denne måned 

har været fyldt til randen med mails. Det er selvfølgelig ikke en skidt 

ting, og vi vil gerne sige mange tak for de mange billeder og indlæg 

som har været i dette nummer af bladet, lad det bare fortsætte! 

 

Megalipnyt var desuden oppe og vende på sidste ledermøde, og det 

blev besluttet, på baggrund af forældre feedback, at bladet igen prin-

tes. Dog bliver det ikke sendt ud længere men bliver derimod udleveret 

på det første og andet møde i måneden. Bladet 

sendes fortsat elektronisk til alle. 

 

Men som skrevet tidligere, klokken er ved at 

være mange så vi slutter for denne måned. Vi 

skrives ved næste måned.  
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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   Møllebakken 18, 3230 Græsted 
   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 


