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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. 

Jeppe Skov-

gaard 
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 

Tropassist. 

Andreas Oks-

bjerg 
5074 7487 
ANO@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                                  

8. juni Klatrebane for troppen  SP 

6.—13. juli Sommerlejr  U+J+SP+L 

17. aug. En-dags tur samt oprykning  U+J+SP 

17. aug. Rundskue Kickoff  U+J+SP+L+R 

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 

1 

     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 
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Hej ulve. 

 

Det er sommer og vi skal udenfor og lave en masse 

bål. Derudover har vi også fuldmånemøde hvor der 

blandt andet skal døbes en masse nye ulve, og laves 

nye bander. 

Husk også årets sommerlejr d 9/7 - 13/7.  

Første møde efter sommerferien er onsdag d. 14/8, 

hvor vi begynder på at bygge en katapult. 

Sæt også kryds i kalenderen lørdag d. 17/8 hvor vi har 

en én-dags-tur med hele gruppen (se mere på side 7). 

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

dag. 

  

Onsdag d. 5. Vi laver bål 

 

Onsdag d. 12. Fuldmånemøde 

 

Onsdag d. 19. Bål og sommerafslutning 

 

 

 

 

 

 

     

            Med ønske om en god sommer til alle 

 

   Stor ulvehilsen fra 

        Lederne i Ulveflokken 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 

 

Så slutter vi vores tårn projekt, og man må sige at det har været bå-

de stort og sjovt! I denne måned begynder vi på lejrmærket, lidt for-

sinket, og gør os klar til årets store spejderbegivenhed, sommerlejren. 

 

Første møde efter sommerferien er tirsdag d. 13/8. Sæt også kryds i 

kalenderen lørdag d. 17/8 hvor vi har en én-dagstur med hele grup-

pen (se mere på side 7). 

 

Program for juni 

 

 

Tirsdag d. 4. Vi piller resten af vores tårn ned og begynder på lejr-

   mærket 

 

Tirsdag d. 11. Vi øver telt-opslagning som en del af lejrmærket, og 

   arbejder videre med de andre dele af lejrmærket 

 

Tirsdag d. 18. Klargøring til sommerlejren samt færdiggørelse af 

   lejrmærket 

 

Tirsdag d. 25. Intet møde pga. 

   sommerferien 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ønskes en rigtig god sommerferie. Vi ses på sommerlejren! 

 

 

Med spejderhilsen 

 

Erik, Jeppe og Andreas 
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Troppen Juni 2013 
Første møde efter sommerferien er tropmødet d. 20. august. 
I ønskes alle en rigtig dejlig sommerferie. På gensyn i det næste 

spejderår. Der er en én-dags tur lørdag d. 17/8 med hele 

gruppen (se mere på side 7). 
 
Tirsdag d. 4.  Tropmøde – Bålmad De Luxe 
   Vi starter kl. 18.00, da vi skal komponere  
   flere retter gourmet bålmad. Pris: 100,-  

   som betales på mødet. 
 

Lørdag d. 8. Forhindringsbane i træerne 
   Se mere i Megalipnyt for maj måned  samt på 
   hjemmesiden, hvor tilmelding  ligeledes er at 
   finde. 

 
Tirsdag d. 11.  Patruljemøde  
 
Tirsdag d. 18. Patruljemøde incl. pakning til sommerlejren 

 
Tirsdag d. 25. Patruljemøde 
 

Fødselsdage i Troppen: 
Benjamin fylder 18 år d. 21. juni 
Katja fylder 15 år d. 7. juli 
 
 

 
  Med spejderhilsen 

Lars, Andreas O., Annette, Michael & Mette 
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I weekenden d. 6-7. april 

var der distriktstunering for 

juniorer og tropspejdere. Vi 

var to tropspatruljer af 

sted; Ørne og Svaler. Vi 

skulle møde kl. 09:00 på 

Kalvøen i Frederikssund 

hvor vi skulle slå telte op. 

Kl. 10:00 var der informati-

on om hvordan dagen ville 

forløbe. En halv time efter 

begyndte løbet.  

 

Der var 6 poster i alt på 

dagsløbet. Posterne var 

rundt omkring i Frederiks-

sund by og bød på flaghejs-

ning, cykel lapning, læs-

ning, pioneering, orientering og morse. Hver post tog 45 min. og man 

havde et kvarter til at komme fra post til post. Dagsløbet varede til kl. 

16:45 og efter det skulle vi op til en spejderhytte, hvor der var aftens-

mad.  

Efter aftensmaden var der aftenløb, rundt på pladsen omkring hytten. 

Seks poster som vi havde ca. halvanden time til at nå igennem hvis vi 

kunne. Efter aftenløbet gik vi alle sammen hen til Islebjerg kirke, hvor 

vi skulle til fælles gudstjeneste, der bød på både nadver og endda også 

lidt dans. Efter gudstjenesten blev vi samlet og der fik vi en optakt til 

natløbet.  

 

Fortsættes på næste side   

Distriksturnering for Troppen 
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”Natløbet handlede om Lil Grasimov Ingholt og Igor Grasimov. Histori-

en lød på at Igor var kommet til Danmark fra Rusland og havde giftet 

sig med Lil, men der var rygter om at kun giftede sig med Lil for at få 

opholdstilladelse. 

Kort efter brylluppet begik Lil selvmord. Det mente man i hvert fald.” 

Vores opgave var at løse mysteriet om Igor og Lil. Vi gik rundt i byen 

fra kl. 21:00 til 00:00 hvor vi derefter skulle på en ekstra post. Vi var 

tilbage i lejren ca. kl 00:30-01:00 hvor der var lidt mad og varm saft. 

Også gik vi ellers til køjs.  

Næste morgen stod vi op ca. kl. 08:00 hvor vi sad og spiste vores 

medbragte morgenmad. Derefter pakkede vi telte sammen og gjorde 

klar til afslutningen. Først blev vinderen af de to juniorer hold afgjort 

(1. Frederikssund, 2. Slangerup) også var det tropspejdernes tur. De 

startede med 9. pladsen og fortsatte derefter opad. På 5. pladsen kom 

Ørne og på 2. pladsen kom Svaler(Frederikssund kom på 1. pladsen). 

”bedste trop” gik også til Frederikssund og ligeså gjorde ”bedste patrul-

je”. Så intet trofæ til Megalipperne denne gang. Klokken var 10:00 da 

vi vendte hjem til Hillerød igen.   

 

Skrevet af: Rikke Thue Poulsen 

 

 

Distriksturnering for Troppen 
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Den 17/8 er der én-dagstur med oprykning for hele gruppen. 

  

Vi mødes kl. 10.00 på torvet i Hillerød, hvor der vil være rundskuehæf-

te kick off. 

 

Herefter bevæger vi også mod Frydenborg hvor vi vil bruge resten af 

dagen. 

 

Vi slutter af med lejrbål, som vi er færdige med kl. 21.00. 

Vi sørger for frokost og aftensmad så det eneste du skal medbringe er 

en lille taske til drikkedunk, spisegrej, din uniform og tørklæde samt 

evt. underlag til at sidde på til lejrbålet. 

  

Turen koster 75, der bedes indsat på konto, reg. nr: 2276 konto nr.: 

6887 727 854, i forbindelse med tilmeldingen (HUSK SPEJDERENS 

NAVN OG ENHED PÅ INDBETALINGEN). 

 

Tilmelding senest d. 14/8 via hjemmesiden. 

 

Hvis man ikke har tid til hele turen er man også velkommen til bare at 

møde op til Rundskuesalgs kick-off som starter kl 10.00 på torvet i Hil-

lerød. 

 

En-dags tur for hele gruppen 

Rundskue kick-off 
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Til de 2 forældre, 1 spejder og 9 ledere der mødte op til vores arbejdsdag lør-

dag den 4. maj 2013.   

 

På trods af det meget lille fremmøde af forældre fik vi virkelig gjort noget ved 

vores hytter og områderne udenfor. Vi fik blandt andet luget rundt om begge 

vores hytter og vores materialeskure, malet sten ved vejen ned til Megaliphyt-

ten, ryddet op inden i Megaliphytten og skiftet alt services i Gribbereden ud 

samt fældet flere træer, skåret brænde op og ryddet hele søbredden for pile-

krat. 

 

Dagen startede kl. 9 om morgenen og alle mødte frem med godt humør og stor 

energi. Arbejdsopgaverne blev hurtigt fordelt og alle gik i gang. Kl. 13 havde vi 

allerede nået mange af dagen opgaver. Frokosten blev indtaget på terrassen 

ved Megaliphytten og alle nød det gode vejr og slappede af i 1 times tid inden 

arbejdet kaldte igen. Efter frokosten gik alle i gang med de sidste opgaver og i 

løbet af eftermiddagen kunne vi afslutte flere af de opgaver vi havde planlagt. 

Omkring kl. 17 blev der tændt op i grillen og aftensmaden blev forberedt både i 

køkkenet og ude på terrassen. I løbet af en god times tid kunne vi alle sætte 

os tilrette ved et veldækket bord med god mad, en sodavand eller et glas vin 

og kigge hinanden i øjnene og sige – ”det har vi sgu gjort godt”. Maden blev 

nydt i fulde drag og kaffen og den hjemmebagte kage gled ned i gode kamme-

raters selskab. 

 

Endnu en arbejdsdag på Frydenborg nåede sin afslutning og alle kunne tage 

hjem med god samvittighed over alle de opgaver der var blevet løst. 

 

     Tak for hjælpen! 

      Gruppeledelsen 

 

Tusind tak for hjælpen! 
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Troppens førstehjælpsmøde 
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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, samt transport hjem for alle. Ul-

vene skal selv stå for transporten til lejren. 

 

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 eller ved tilmeldingblanket-

ten i Megalipnyt, og skal være lederne i hænde seneste d. 31. maj. Be-

talingen skal desuden senest være afsluttet d. 30. juni eller! 

  Endelig info om Sommerlejren 
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     Tilmelding til Sommerlejren 

TILMELDING TIL SOMMERLEJR 
 

Navn:___________________________________ 
 
Enhed:__________________________________ 

 
Tilladelse til badning: JA ____  NEJ ___ 

 
 
Særlige hensyn:__________________________ 

 
__________________________________________ 

 
___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 
 

 
E-mail:__________________________________ 
 

 
Forældres kontaktinfo under lejren:_______________________  

 
___________________________________________________ 

 
Forældreunderskrift:___________________________________ 
 

Prisen er 1000 kr. (900 for ulve) som indbetales på gruppens 
konto: 

Danske Bank reg.nr. 3543 kontonr. 3543 086924 
 
Man kan vælge at betale hele beløbet på en gang inden d. 31. 

maj, eller halvdelen inden d. 31. maj, og den sidste del inden d. 
30. juni. 



 

 

 

Program for Juni: 

 

Så kom foråret (og når Megalipnyt udsendes, så måske også 

sommeren?) og vi skal ud og botanisere. 

 

God sommerferie til alle!  

 

10. juni Samle planter og lave mad 

 

26. juni Samle planter og lave mad 

 

13. aug. Klanting – igen med nye eksperimenterende kulina-

  riske kreationer 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

Så er det snart tid til sommerferien og sommerlejren, det bliver 
rigtig godt! 
 

 

I forbindelse med sommerlejren er der også brug for 2 madtan-

ter 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 



 

 

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 


