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45. årgang 

 

Endelig pris for gruppesommerlejren  side 5 
Ulvenes forårstur      side 6 

Arbejdsdag på Frydenborg    side 7 
Lær at binde et firknob     side 7 

 

Ulvene bygger med spagetti 
og skumfiduser 



 

 

Lederne i gruppen 
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 

Iben Carsten-

sen 
2025 9585 
IBC@megalip.dk 

  

Juniortroplederne: 

       

Juniortropleder 

Andreas  

Jensenius 
3068 3078 
AND@megalip.dk 

Juniotropassist. 

Erik Husher 

222148 21 
ERH@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Andreas Oks-

bjerg 
5074 7487 
ANO@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Jeppe Skovgaard 

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 

  
 

  

    
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                                  

20.-21 april Ulvetur  U 

4. maj Arbejdsdag  ALLE 

18.-19 maj Juniortur  J 

6.—13. juli Sommerlejr  U+J+SP+L 

20. sep. Kulturnatten i Hillerød  G 

 

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

hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 
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     UNIFORMER SÆLGES 

 

Mangler du en uniform? Jeg har føl-

gende brugte uniformer i god stand til 

salg: 

 

3 stk. uniform str. 8 år    kr. 100,- 

 

2 stk. uniform str. 10 år kr. 100,- 

 

Nypris er kr. 340,- 

 

Kontakt Lars Jensenius på 4060 1268 

eller laj@megalip.dk 

 

Ulvene skal bruge syltetøjsglas og 

lign. Så hvis du ligger inde med så-

danne, så tag dem meget gerne med 

på et møde og giv til en leder. 
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Hej ulve. 

 

I denne måned skal vi tage udforskermærket. Derfor 

skal vi være udenfor på møderne, og skal også gå lidt. 

Husk derfor altid tøj til vejret og gode sko. Vi skal også 

på byløb og tur—hvilket vi glæder os meget til. 

Tilmeldingen til året sommerlejr er åbnet, så skynd dig 

at blive tilmeldt, se mere på side 5. 

Vores møder er stadig kl. 18.30-20.00 hver ons-

dag 

 

Onsdag d. 3 Børnenes udfordring 

 

Onsdag d. 10  Byløb, vi mødes og slutter på torvet 

   ved elefanterne til alm. tid. 

 

Onsdag d. 17  Udforsk frydenborg 

 

Lø/Sø d 20/21 Ulvetur til Alsønderup, se mere på 

   side 6 og på hjemmesiden. 

 

Onsdag d. 24  Vi ser nærmere på  

   skoven 

 

 

 

 

 

   Stor ulvehilsen fra 

        Lederne i Ulveflokken 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 

 

I denne måned skal vi tage Pioneringsmærket, men for at vi kan tage 

det, skal vi også øve nogle knob, da det jo er en stor del af det at pio-

nere. Bemærk desuden at fra denne måned er møderne fra kl. 

19.00-21.00. 

Vi har også en tur i næste måned d. 18.—19. maj, hvor vi forhå-

bentlig skal ud og sejle i kano, da nogle af jer desværre blev snydt 

sidste gang. Mere info følger. 

 

Program for april 

 

 

Tirsdag d. 2. Vi træner lidt basisknob 

 

Tirsdag d. 9. Pionering, vi skal ud og bruge det fra sidste møde 

 

Tirsdag d. 16. Vi træner her nogle mere avancerede knob, og gen

   opfrisker dem fra forrige gang. 

 

Tirsdag d. 23. Stor-pionering, kom og 

   vær med til at bygge  

   noget STORT 

 

Tirsdag d. 30. Vi fortsætter byggeriet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med spejderhilsen 

 

(Andreas O.), Erik, Jeppe og Andreas 
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Troppen April 2013 

 

Tirsdag d. 2. Stabspatruljemøde kl. 18.30-19.00. 

   Herefter patruljemøde. Obs! Tropmødet 

   afholdes d. 23. i anledning af Sct.  

   Georgsdag. 

 

Lør-søn 6.-7. Distriktsturnering 

 

Tirsdag d. 9.  Patruljemøde 

  

Tirsdag d. 16.  Patruljemøde  

  

Tirsdag d. 23. Tropmøde – Sct. Georgsdag. Vi starter 

   en ny tradition.. 

 

Tirsdag d. 30. Patruljemøde 

 

 

    Fødselsdage i Troppen: 

Jacob F. fylder 16 år. d. 12. 

Helene fylder 16 år d. 24. 

 

                   

      Med spejderhilsen 

         Lars, Annette, Michael & Mette 
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Der er nu fastlagt pris for årets sommerlejr. Prisen bliver 1000kr. For 

junior– og tropspejdere, og 900kr. for ulve. Dette inkludere transport 

til lejren for junior– og tropspejdere, ulvene skal selv stå for transpor-

ten til lejren, samt transport hjem for alle.  

 

Lejren begynder d. 6 juli for junior– og tropspejdere, d. 9 juli for ulve 

og slutter d. 13 juli for alle. Nærmere info om ang.– og hjemkomst ti-

der kommer senere. 

 

Lejrpladsen og hytten bliver Saltbækhytten ved Kalundborg. Der skal 

desuden bruges 2 madtanter til at stå for madlavning til ulvene, 

pakning af mad til junior og tropspejdere, samt indkøb. Hvis du 

har lyst til at give en hånd med eller vil høre mere om opgaven 

så skriv til mas@megalip.dk. Vi ville blive rigtig glade for jeres 

hjælp!  

 

Tilmelding til lejren sker via hjemmesiden, og skal senest ske 20/5. 

Nyt om Gruppesommerlejren 
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Forårets ulvetur kommer til at foregå i og ved Alsønderup FDF’s hytter på Bau-

nevej 16, Alsønderup.  

Temaet for turen kommer til at være en viderebygning på vores foregående 

møder i april; nemlig udforskermærket! 

 

Vi skal ud på skattejagt, gå efter kompas og opdage den ”vilde” natur i udkants 

Danmark i forbindelse med at vi tager udforskermærket. Der vil være mad 

over bål, udendørskøkken og masser af friluftsaktiviteter på programmet så vi 

håber at se så mange ulve som muligt. 

 

Ulveturen kommer til at foregå fra lørdag klokken 10.00 i Al-

sønderup og slutter søndag klokken 13.00 med 

fælles frokost (hvor alle forældre og sø-

skende er inviteret) 

 

Beløbet for hele turen kommer til at 

være 100 kr. per deltagende ulv som 

bedes overført til: reg. Nr.:2276, kon-

to nr.: 6887 727 854, senest d. 17 

april. 

 

HUSK: 

 Madpakke til lørdag. 

 Tøj til både at være inde og ude. 

 Uniform med papir og blyant. 

 Sovepose og liggeunderlag 

 Toiletsager 

 Sovedyr 

 Lad mobilen blive hjemme, vi skal have det så sjovt at du ikke har brug 

for den 

 

Tilmelding senest d. 17 april, via hjemmesiden 

Ulvenes forårstur 
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Kære forældre, ledere og spejdere  

 

Vi afholder arbejdsdag den 4. maj kl. 9.00 – 17.00 for både forældre og ledere/

spejdere. Vi byder på frokost, hyggeligt samvær og massere af arbejde, lige-

som dagen afsluttes med fælles-spisning ved grillen. Vi håber at rigtig mange 

har mulighed for at deltage, således at vores udstyr og hytter er i tiptop stand 

til sommeren.  

 

I bedes venligst tilmelde jer (via. Hjemmesiden) af hensyn til frokost og aftens-

mad samt at vi kan lave arbejdshold og tildele passende opgave.  

 

HUSK 2 TIMER ER EN MEGET STØRRE HJÆLP END INGEN TIMER 

  

            Vel mødt  

     Gruppeledelsen 

 

Arbejdsdag 



 

 

 

Program for April: 

 

Så er det tid til at komme ud i naturen – og forhåbentlig er det 

ved at blive forår. 

 

  

 

7. april               tur til centret med GPS 

 

8. april               GPS-poster tilrettes 

 

22. april             bliver vi måske færdige med borgen 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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  
 
Denne måneds megalipnyt blev skrevet en søndag eftermiddag mens 

solen strålede udenfor—så selvom sneen stadig ligger udenfor er her 

da et snert af forår. 

 

Selvom man har påskeferie, er det ikke ensbetydende med at man har 

fri, derfor blev måneds nummer skrevet af redaktørvikaren Christine. 

Andreas vender stærkt tilbage med maj-nummeret.   

 

Der er nu åbnet for tilmeldingen til årets højdepunkt; sommer-

lejren! Skynd dig ind på hjemmesiden og tilmeld dig allerede 

nu. 

I forbindelse med sommerlejren er der 

også brug for  2 madtanter til at stå for 

madlavning til ulvene, pakning af mad til 

junior og tropspejdere, samt indkøb. Hvis 

du har lyst til at give en hånd med eller 

vil høre mere om opgaven så skriv til 

mas@megalip.dk. Vi ville blive rigtig 

glade for jeres hjælp!  
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Andreas Christine 



 

 

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 


