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Troppens kanotur 



 

 

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... 



 

 

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                                                                           

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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Er der nogen, der vil kendes ved disse nøgler? 

Vi fandt dem i det telt, vi havde med på korpslej-
ren. 

Kan afhentes Frejasvej 4. 

Birgitte 
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 Mandag den 1. november    1962 

Sensation! 
LENIN OPERERER STADIG 

Ekstrabladet kan idag afsløre de 

chokerende og rystende rygter, som 

vi er kommet i besiddelse af fra 

unavngivne kilder i den britiske ef-

terretningstjeneste. Rygterne vil vi-

de, at Lenin ikke er død, og altså 

stadig lever i bedste velgående. 

Hvor han nu befinder sig er dog 

uvist. 

 

Hvad han foretager sig, og hvorfor 

nogen har haft interesse i at give 

indtryk af, at den tidligere sovjeti-

ske leder skulle være død vides hel-

ler ikke. Men hvis rygterne taler 

sandt, er der tale om en gennemgri-

bende ændring af den I forvejen 

ustabile verdenssituation, og kaos 

og krig vil hærge verden. 

 

Ekstrabladet formoder, at Lenin er gået under jorden et sted i Moskva, 

og stadig er den der trækker i trådene i kommunistpartiet. 

Desuden meddeler vores anonyme kilde, at den britiske sikkerhedstje-

neste har iværksat en efterforskning, og er igang med at hverve dygti-

ge og dumdristige folk til en livsfarlig mission til Moskva. 

Hverken statsministeren eller udenrigsministeren havde idag lyst til 

at kommentere situationen. Forsvarets sikkerhedschef afviser rygterne 

som pure opspind og drengestreger. Den amerikanske præsident John 

F. Kennedy har endnu ikke kommenteret rygterne. Det formodes, at på 

nuværende tidspunkt befinder sig I sikkerhed I Air Force One, og at 

vicepræsidenten er klar til at overtage styringen af landet, hvis noget 

skulle tilstøde præsidenten. 



 

 

 
 

 

 

 

 

Et sted I naerheden af London 21-10-1962 

 

Til spejderne paa Frydenborg, Hilleroed, Danmark 

 

I er udvalgt til at afvaerge en forestaaende sikkerhedspoli-

tiske krise. Det eneste vi kan tell you nu er, at I er bound 

til at rejse dybt ind I den fjendtlige Sovjet Union. Hvis I 

fejler jeres mission er en worldwide nuclear krig uundgaae-

lig, og I will end jeres days I de koelige omgivelser I Si-

birien. Vi har allerede nu told jer to much, til at vi kan 

tillade at you back out. Hvis i ikke moeder op paa Grundt-

vigs Hoejskole, Frederiksvaerksgade 147, 3400 Hileroed, Dan-

mark Tirsdag 30. november, maa vi meget mod vores vilje faa 

vores agenter til at make you silent. Til denne occasion, 

indendoers shoes vil vaere af hoejeste priority. Udover det-

te medbring hvad I foeler vil vaere useful. 

  

I vil vaere noedt til at drage af sted allerede den foelgen-

de weekend, hvis vi finder jer egnede til missionen. Til 

denne dag skal I have prepared en opgave til os, som I vil 

faa brug for to succeed. Naermere bestemt er der tale om, at 

i skal fremstille en koelebeholder, som I skal kunne trans-

portere med jer ind I Sovjet Union. Naar vi skriver koelebe-

holder, betyder det of course for de sloeve, at den skal 

kunne keep something varmt eller koldt i en laengere stykke 

tid. Jeres coolbeholder skal have de indvendige maal, 6 in-

ches I hoejden, 8 inches I bredden og 8 inches I laengden. 

Det er worth at bemaerke, at disse maal skal vaere precise – 

det vil blive grundig checked. 

 

P. Smith, sikkerhedschef I de britiske NATO-styrker. 

O. Cromwell, genforsker og selvautoriseret biotekniker. 
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Da Troppen var på kanotur 

 

Vi startede med at lægge de 7 kampklare kanoer ud ved Broby kano, 

derfra gik/sejlede det der ud af. Nogle var bedre end andre til at være 

kaptajn på skuderne. Da vi var fremme ved den første overnatnings-

plads, efter noget natnavigation, var vi alle blevet en smule sultne, og 

der gik ikke længe efter alle var blevet mætte, før der faldt ro over lej-

ren. 

 

Fortsættes på næste side 
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Da Troppen var på kanotur 

Den næste dag, efter en dejlig og nærende morgenmad, sejlede vi ned 

over den store sø for at hente den sidste passager Freja. Derfra gik det 

med fuld fart ned over søen mod den sidste overnatning, hvor alle kom 

frem med et smil på læben. Der var også nogle der lige skulle ud og 

sejle uden den ekstra vægt i kanoen.  

 

 

 

 

 

Fortsættes på næste side 
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Da Troppen var på kanotur 

Den sidste dag sejlede vi ned af Suseåen og forbi Herlufsholm hvor kun 

de slemme, slemme børn havner. Der var også nogle af spejderne der 

mente at hvis man lød som en 4 taktmotor gav det ekstra fart over fel-

tet. Alt i alt var det en rigtig god tur og jeg stemmer for at vi i nær 

fremtid tager på kano tur igen.  

 

Med Spejder Hilsen  

Erik Husher 

 

 

Fortsættes på næste side 
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Da Troppen var på kanotur 
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Hej ulve. 

 

I denne måned fortsætter vi med at tage mærket vi er 

igang med. Dette betyder blandt andet at vi skal besø-

ge Hillerød Hospital. Her mødes vi ved hovedindgangen 

18.15 og slutter samme sted kl. 20.00. Husk altid at 

have tøj med til at kunne være udenfor i al slags vejr. 

  

Onsdag d. 3.  1. Hjælp 

 

Onsdag d. 10.  Jeg har brug for hjælp 

 

Onsdag d. 17.  Besøge Hospitalet, BEMÆRK vi mødes 

   ved hovedingangen til Hillerød Hospi

   tal kl. 18.15, og slutter samme sted 

   20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag d. 24.  Der er en måned til jul !! 

  

 

   Stor Ulvehilsen fra 

Sjarly, Mads, W, Iben og Christine. 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 

 

Så er det for alvor blevet efterår og vi skal selvfølgelig stadig være 

ude, så husk passende tøj. Månedens program byder på førstehjælp 

hvor vi først vil gennemgå førstehjælp en smule teoretisk og senere 

på måneden skal i så bruge det i har lært. Vi skal også på et lille løb 

på 1000 poster i tyskerplantagen, et gadgetløb og sidst på måneden 

skal vi besøge slotskirken på Frederiksborg slot. 

 

HUSK AT MØDERNE FRA OG MED DENNE MÅNED VARER FRA 

KL. 19.00 TIL 20.30! 

  
 

   

Program for November 
 

 

Tirsdag d. 2. Førstehjælp del 1. 

 

Tirsdag d. 9. 1000 poster i tyskerplantagen 

 

Tirsdag d. 16. Førstehjælp del 2. 

 

Tirsdag d. 23. Gadget løb 

 

Tirsdag d. 30. Besøg i slotskirken 

 

 

Med spejderhilsen 
 

Mads, Andreas, Annette og Thomas R. 
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Troppen November 2010 

Næste års gruppesommerlejr holdes fra den 3. juli til den 

9 juli. 
 

Tirsdag d. 2.  Tropmøde – O-løb i skoven. Husk lygte, 

   varmt tøj og gode sko/støvler 

 

Tirsdag d. 9.  Patruljemøde 

 

Fre/Lør d. 12. Natteravn start kl. 22.00, slut lørdag mor-

   gen kl. 08.00 

   Tilmeldingsfrist: 6. november på   

   trop@megalip.dk 

   Pris: 100,- 

   Sted: Frydenborg 

 

Tirsdag d. 16. Patruljemøde 

 

Tirsdag d. 23. Patruljemøde 

 

Tirsdag d. 30. Optakt til Rævehalefejden 

 

 

Husk, at årets Rævehalefejde bliver afholdt den første 

weekend i december måned. Se side 2 og 3. 

 
  

  

                   Med spejderhilsen 

               Erik, Michael & Mette 
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Program for Svaler i November: 

  
Tirsdag d. 2.  Tropmøde  

 

Tirsdag d. 9.  Patruljemøde 

 

Fre/Lør d. 12. Natteravn 

 

Tirsdag d. 16. Patruljemøde 

 

Tirsdag d. 23. Patruljemøde 

 

Tirsdag d. 30. Optakt til Rævehalefejden 

 

 

Med Spejderhilsen 

Sofie Bartels Jensenius 

Program for Isfugle i November: 

 
Tirsdag d. 2.  Tropmøde  

 

Tirsdag d. 9.  Patruljemøde 

 

Fre/Lør d. 12. Natteravn 

 

Tirsdag d. 16. Patruljemøde 

 

Tirsdag d. 23. Patruljemøde 

 

Tirsdag d. 30. Optakt til Rævehalefejden 

 

 

Med Spejderhilsen 

Rikke Nedergaard 



 

 

 

Program for november: 

 

 

 

 

Man. d. 22. klanmøde – vi mødes hos Karin – og får flere ideer 

til ”Borgen”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirs. D. 30. optakt til RHF — Se side 2 og 3. 

 

 

 

 

 

 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  
 
Vi vil godt starte med at sige at hvis man ikke har set side 2, så synes 

vi på redaktionen man lige skal nyde synet! 

 

Vi har prøvet noget nyt i dette nummer af Megalipnyt, nemlig et smule 

sundere aftenmåltid, med flere slags grøntsager end bare bacon. Kyl-

lingewok med pasta. Det var en dejlig afveksling fra den sædvanlige 

pizza, selvom man selvfølgelig ikke skal ligge traditioner på hylden. 

 

Vi vil også gerne benytte chance for at sige tak til vores 2 navnløse 

korrektur-læsere som trofast har hjulpet med at finde de få stave- og 

slåfejl som slipper forbi redaktionen selv, de sidste mange måneder. 

Tak! 

 

Tropperne er i gang med at samle sig på den 

Røde Plads. Lyden af støvler som marcherer i 

takt og kampvogne som runger i baggrunden 

kan høres i Hillerød. Rævehalefejden er nær. 
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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 


