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ederne i gruppen:

Gruppeleder
Lars Jensenius
48261127
LAJ@megalip.dk

Gruppeassistent
Søren Jensenius
48246608
SOJ@megalip.dk

Gruppeassistent
Per Hansen
48254875
PEH@megalip.dk

Bæverleder
Linda
Kjær- Thomsen
40417399
LIT@megalip.dk

Bæverassistent
Simon
Bjerregaard
38107025
SIB@megalip.dk

Flokassistent
Carsten Prag
CAP@megalip.dk
48254348
“Phao”

Flokassistent
Søren
Christoffersen
22826233
SOC@megalip.dk
“Hathi”

Flokleder
Pernille Jensen
28199049
PEJ@megalip.dk
“Akela”

Juniortropleder
Gruppeassistent
Thomas
Rasmusen
26245696
THR@megalip.dk

Juniortropassist
Kristian Raun
60116333
KRR@megalip.dk

fortsættes bagerst i bladet.....
@megalip.dk = @spejderhilleroed.dk

Flokassistent
Annette Jensen
22671669
ANJ@megalip.dk
“Baloo”

Floklederne:

Juniortropassist
Thomas Olsen
21446179
THO@megalip.dk

Juniortropleder
Gruppeassistent
Thomas
Rasmusen
26245696
THR@megalip.dk

Juniorlederne:

Bæverlederne:

Gruppelederne:

Flokassistent
Mie
Christoffersen
MIC@megalip.dk
48268850
“Messua”

Juniortropassist
Johanne
Burgemann
30220237
JOB@megalip.dk

Bæverassistent
Jacob Reckeweg
28141258
JAR@megalip.dk

Juniortropassist
Megalipnyt red.
Charlotte
"Sjarly" Hinsch
Larsen
29922861
CHL@megalip.dk

Kasserer
Grethe Marcher
48265270
GRM@megalip.dk

Formand
Jesper V Nielsen
48255547
JEN@megalip.dk

Grupperåd:

Flokassistent
Iben Carstensen
28853805
IBC@megalip.dk
“Baghera”



Redaktionen på Megalipnyt:

Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 140

Så er selve bladet færdig. Med kræmmermarkedstillæg. Kl. er
næsten 22, men vi mangler stadig et helt tillæg som et ekstra
blad kun om korpslejren/sommerlejren. Af printmæssige hensyn
vil vi derfor skrive klummen nu så printeren kan komme i gang
med denne første afdeling og vil denne gang undlade at skrive en
masse nonsens i denne rubrik da vi jo fluks må videre til det
næste.

Vi fik pizza fra Ullerød i øvrigt.... :-)

Redaktionen

Næste deadline: 10.august.....
Husk det nu!

Lederne i gruppen (fortsat):

Tropleder
Mads Schondel-
Andersen
22121078
MAS@megalip.dk

Tropassistent
Nina Pedersen
46752872
NIP@megalip.dk

Tropassistent
Mette Schondel-
Andersen
2855 2665
MES@megalip.dk

Tropassistent
Megalipnyt red.
Michael Bentzen
4015 8090
MIB@megalip.dk

Tropassistent
Thomas Skjødt
48285005
THS@megalip.dk

Tropassistent
Martin "Pierre"
Prag
88381608
MAP@megalip.dk

Klanleder
Karin W. Bruun
2272 0215
KAB@megalip.dk

@megalip.dk = @spejderhilleroed.dk

Klanassistent
Susanne
W.Bruun
2624 4915
SUB@megalip.dk

Michael
MIB@megalip.dk

Klanassistent
Birgitte Rose
48253987
BIR@megalip.dk

Spejdertroppen:

Skovklanen:

Tropassistent
Jakob
Vesterager
Nielsen
28124146
JAN@megalip.dk

Charlotte
CHL@megalip.dk



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
BÆVER Linda Kjær-Thomsen Østervang 17, st.tv., 3400 Hillerød

lik@megalip.dk mobil 40 41 73 99
ULVE Pernille Jensen Holmegårdsvej 37, 3400 Hillerød

pej@megalip.dk mobil 28 19 90 49
JUNIOR Thomas Rasmussen Frederikssundsvej 47, 5.tv.,

thr@megalip.dk 2400 København NV,
38 86 22 42 / mobil 26 24 56 96

TROP Mads Schondel-Andersen Søborg Hovedgade 46, 4.tv.
mas@megalip.dk 2860 Søborg,

22 12 10 78
KLAN Karin W. Bruun Aldershvilevej 99, 1.mf.

kab@megalip.dk 2880 Bagsværd
22 72 02 15

HYTTE Jette Kjær Jensen Præstevænget 19, 3400 Hillerød
RESERVATION 48 26 70 93
HYTTE Hytteudvalget
VEDLIGEHOLD. vedligeholdelse@megalip.dk

BLAD (redaktør) Michael Bentzen c/o KBM ApS, Vølundsvej 13, 3400
mib@megalip.dk Mrk.: MEGALIPNYT
redaktoer@megalip.dk 48 14 04 84 (hjemme)

48 26 80 90 (arbejde)
48 26 80 16 (fax)
40 15 80 90 (mobil)

BLAD (red.ass.) Charlotte Hinsch Larsen Valbyvej 18B,
chl@megalip.dk 3230 Græsted

29 92 28 61
KASSERER Grethe Marcher Åhøjen 2, 3400 Hillerød

grm@megalip.dk 48 26 52 70
FRYDENBORG Boksen på skuret 48 24 24 43

KORPSET KFUM-Spejderne i Danmark
Rysensteensgade 3, 1. 70 10 26 66 (tlf)
1564 København V 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 (Alias: www.megalip.dk)
EMAIL: Se email til alle på www.spejderhilleroed.dk/email

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk
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Grupperådet inviterer hermed alle gruppens medlemmer og deres
familier til vores halvårlige forældredag på Frydenborg
søndag den 21. august 2005 kl. 10-12
Alle er velkommen, ikke blot dem der skal rykke op, men også alle
andre.
Dagen vil byde på en kort orientering fra gruppens forskellige en-
heder, oprykning samt hyggeligt samvær ligesom der vil være
mulighed for at tilmelde sig kræmmermarkedet, hvis man ikke al-
lerede har fået det gjort.
Juniortroppen og troppen vil fortsætte til Kl.16:00 med yderligere
spejderaktiviteter. Dette er også for de nyop-
rykkede
Vi glæder os til at se Jer.

Gruppeledelsen
PS: Der er grupperådsmøde først fra Kl. 9-10

Lørdag den 21. maj havde Grupperådet inviteret til arbejdsdag på
og omkring vores hytter på Frydenborg.
10 personer havde tilmeldt sig og efter en kort velkomst og orien-
tering om dagens progam, gik vi i gang med opgaverne.
Blandt andet blev de sidste store grantræer bag kræmmermar-
kedskuret fældet og der blev istedet plantet nogle små bøgetræer.
De store stammer blev skåret op og flækket og brændet blev lagt
på plads. Endvidere blev teltrummet i Gribbereden gjort færdigt,
ligesom navneskiltene på begge hytter blev slebet ned og fik en
ny gang lak.
Alle vores borde-bænkesæt blev gået igennem og fik udskiftet bol-
te og møtrikker, så de igen er blevet solide og ikke står og vakler.
Vi fik ligeledes udskiftet sternbrætterne i den ene ende af Mega-
liphytten og endelig fik vi tid til en generel oprydning i vores skure
samt i begge hytter.
Grupperådet vil gerne sige TAK til alle der deltog. Grupperådet



2

Opslagstavlen

Mette Schondel-Andersen og Thomas
Rasmussen skal giftes i Slotskirken d.

13. august kl. 12

Grupperådsmøde

Kl. 9-10 umiddelbart før for-
ældredagen på Frydenborg søn-

dag d. 21. august.

GRUPPEKALENDER
Hvem er hvem: B=Bævere, U=Ulve, J=Junior-trop, Sp=Trop, R=Rover (klan),
L=Enhedsledere, G=hele Gruppen, F=Forældre GR=GruppeRådet,
GL=Gruppeledelse, FR=Forældrerepræsentanter.

HVORNÅR HVAD HVEM

21.aug Grupperådsmøde 9-10 GR
21.aug Forældredag 10-12 ALLE+F
24.-25.sep Sct.Georgsløb (de stores) Sp+L+R
3.-4.dec Rævehalefejde SP+L+R
BEMÆRK: Nyheder eller rettelser vil stå med fed-skrift første gang de
medtages i kalenderen.



3

Torsdag den 26. maj havde Børne- & Ungdomsor-
ganisationernes Samråd (B.U.S.) indkaldt til den
årlige Bålaften på Frydenborg. Traditionen tro går
arrangementet på skift mellem byens forskellige
ungdomskorps og i år var det Megalipperne,
KFUM-spejderne der stod for arrangementet.
Et af højdepunkterne ved bålaftenen var naturligvis
overrækkelsen af Hillerød Kommunes Spejderleder
Pris.
Prisen bliver givet til en leder, der i særlig grad har
udmærket sig, ikke bare i år, men gennem en årrække. For selve
overrækkelsen stod formanden for kommunens Fritids- & Kul-
turudvalg, Ingo Hvid. Prisen består – udover selve æren – af et
unika glasfad samt en check på kr. 4.000,-.
Spejderlederprisen år 2005 gik til flokassistent Annette Jensen fra
Megalipperne. Annette var blevet udvalgt i skarp konkurrence
med ledere fra Gribskov Trop (de gule spejdere) og Alsønderup
FDF.
Efter prisoverrækkelsen blev der sunget sange og Megalippernes
enheder underholdte med forskellige sketches.
Til sidst var Megalipperne værter ved en lille forfriskning ved Me-
galiphytten. Grupperådet havde sørget for sandwich og sodavand
til alle gæsterne.
Fra Gruppeldelsens side skal der lyde en stor tak til Grupperådet
og naturligvis et kæmpe TILLYKKE til Annette med den flotte pris.

Som vanligt havde havde Danmarks Samfundet inviteter til Valde-
mars Dag den 15. juni og i år faldt den på en dejlig solbeskinnet
onsdag aften.
Heldigvis var der mødt mange børn og ledere fra Megalipperne op.
Ja faktisk så mange, at vi havde brug for alle vores 6 faner. Der-
udover blev vi bedt om at bære en af de faner der senere skulle
afleveres til en forening.
Med Drabantgarden i spidsen startede optoget og gik med fuld
musik ned gennem byen til slottet. Her blev der holdt tale for fla-
get og nye foreninger fik overrakt deres faner. Aftenen blev slut-
tet af med en kort gudstjeneste i Slotskirken. En STOR tak til alle
der deltog og specielt til ulveflokken for det meget flotte fremmø-
de. Gruppeledelsen
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BÆVERE
Hej bævere

Velkommen tilbage fra sommerferien. Vi håber, at I har haft
en rigtig god sommer.

Onsdag d. 17. Velkommen efter ferien.
Søndag d. 21. Forældredag - se side 1
Onsdag d. 24. Jagten på mosekonen, en tur i skoven.
Onsdag d. 31. Hvad er hvor? Løb med opgaver.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Simon (4826 8393)
Jacob (2814 1258)
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GIV DIT SALG AF RUNDSKUEHÆFTER EN
FLYVENDE START...

Som sædvanlig skal alle enheder (bævere, ulve, juniorspejdere,
tropsspejdere,.....) i år sælge rundskuehæfter. Vi vil i år samle
indsatsen for at få solgt rigtig mange rundskuehæfter, så derfor
vil vi holde kick-off dag når hæfterne frigives til salg. Det betyder,
at vi mødes lørdag d. 20. august kl. 9:00 ved statuen af Fre-
derik d. 7. på Torvet i Hillerød. Her vil alle fremmødte spejdere
få udleveret rundskuehæfter, som så kan sælges i byens gader.
Klokken 12:00 gør vi status, og ser hvem der har solgt flest hæf-
ter.
Den spejder der har solgt flest hæfter denne dag belønnes med et
gavekort på 100 kr. til Jensen, Slotsgade 50.

I forbindelse med Kræmmermarkedet vil vi lave endnu en samlet
salgsindsats, så derfor mødes vi lørdag d. 3. september kl.
10:00 ved skurvognen på Kræmmermarkedet. Så vil vi samlet
bevæge os over på markedspladsen og sikre os, at ALLE bliver
spurgt, om de har fået købt et rundskuehæfte....
Også denne dags supersælger vil kl. 13:00 blive belønnet med et
gavekort på 100 kr. til Jensen, Slotsgade 50.

Og der er flere gode grunde til at møde op.... Den spejder fra de
enkelte enheder, der sælger flest rundskuehæfter i løbet af hele
salgsperioden (20. august til 4. september), modtager som sæd-
vanlig en præmie, men i år vil der også være en gave til ALLE, der
sælger over 100 rundskuehæfter!!!
Gaven til alle, der sælger mere end 100 hæfter, er en gratis spej-
dertur (dog max. 100 kr).
Så hvis du har lyst til at være med til at sætte ny rund-
skue-salgs-rekord, så mød op på de ovennævnte tidspunkter. Du
må meget gerne udfylde tilmeldingen i tillægget om Kræmmer-
markedet, så vi ved, hvor mange hæfter vi skal have med.
Herudover vil der også blive udleveret hæfter på de ugentlige mø-
der og fra skurvognen på Kræmmermarkedet, hvis du ikke har
mulighed for at deltage i de to arrangementer.

Med spejderhilsen
Gruppeledelsen
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Hej Ulve.
Tak til alle jer der var med på korpslejr ved Guld-
borgsund. Vi håber, I fik en oplevelse i sent vil
glemme. I denne måned er der forældredag søn-
dag d. 21. august og dermed også oprykning. Vi
skal sige farvel til 5 "gamle" ulve og velkommen til
20 "nye". Dagen starter kl.10 og slutter igen kl.12
Der vil IKKE være yderligerearrangement for ulve-
ne.
Onsdag d. 17. Vi siger farvel til de ulve der rykker

op.
Søndag d. 21. Se ovenfor og side 1.
Onsdag d. 24. Team-building i de nye bander.
Onsdag d. 31. Mad over bål. Vi mødes kl.18 og

slutter som sædvanlig kl. 20:30.
I skal alle medbringe Kr.20 til mad.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Baghera, Messua og Akela.
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Hej Allesammen!
Det var så korpslejren. Sikke en oplevelse! Regn, sol, aktivite-
ter, både, hike, lejrbål, en masse nye venner og meget meget
mere. Håber I har nydt det lige så meget som vi har.
Nu er det så tid til at begynde igen. August byder som sædvan-
lig på oprykning/forældredag og kræmmermarked så der er nok
at se til.

Tirsdag d. 16. Tropmøde: 19:00-21:00
Vi bliver nok nødt til at kigge på vores materiel
efter lejren. Alt skal jo gerne være i orden til
Sct.Georgsløbet.

Tirsdag d. 16. Stabspatruljemøde: 21:00-21:30 (max.)
Søndag d. 21. Forældredag/oprykning - se side 1.
Tirsdag d. 23. Tropmøde: Ridderløb
Tirsdag d. 30. Patruljemøde.

Onsdag d. 31. Kræmmermarked: Se tillæg
Torsdag d. 1/9 Kræmmermarked: Se tillæg
Fredag d. 2/9 Kræmmermarked: Se tillæg
Lørdag d. 3/9 Kræmmermarked: Se tillæg
Søndag d. 4/9 Kræmmermarked: Se tillæg
Mandag d. 5/9 Kræmmermarked: Se tillæg

Spejderhilsen
Tropstaben
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Program for august
Torsdag d. 18. august kl. 19: Klanting med snobrød surprise.

Med løftet tveje
Susanne, Birgitte og Karin



Hillerød kræmmermarked 2005
Så er det igen tid til Hillerød Kræmmermarked. Megalipperne
har de sidste 22 år været ansvarlige for parkeringsarealet ved
siden af markedet. Denne opgave består af indretning af par-
keringspladsen, billetering og dirigering af biler samt opryd-
ning efter markedet. Der plejer at komme omkring 20-25.000
biler i løbet af de 4 dage, markedet varer.
Da det er en større opgave, at få det hele til at hænge sam-
men, er der brug for en masse frivillige forældre, ledere, ro-
vere og spejdere i alle aldre, som er villige til at bruge nogle
timer på markedet.
Betalingen for vores arbejde er i år blevet hævet til Kr 3,- pr.
besøgende bil. Disse penge er med til at holde prisen på kon-
tingent, ture og lejre nede, så alle får mulighed for at deltage i
de mange spændende spejderaktiviteter, som bliver arran-
geret i løbet af året.
Ydermere er kræmmermarkedet en god anledning til at møde
nogle af de øvrige forældre i gruppen samt de mange ledere,
som også plejer at lægge mange timers arbejde på par-
keringspladsen. Vi kan love jer, at I får lov til at bestille noget,
men der er også tid til hygge og socialt samvær.
Med håbet om et godt marked.
Thomas Rasmussen Søren Jensenius
Frederikssundsvej 47, 5.th. Vangemannsvej 3
2400 København NV 3400 Hillerød
Tlf. 3886 2242
Mobil 5138 7421
thr@megalip.dk soj@megalip.dk



Klargøring søndag d. 28/8: (ALLE)
Da vi skal omdanne en græsmark til en parkeringsplads, er det nødven-
digt med en markering af køreveje, parkeringsbåse og betalingssteder.
Dette betyder, at vi skal banke 1200 stålpæle i jorden og rejse 2 bøjle-
haller denne dag.
Klargøring onsdag d. 31/8: (ALLE)
Her skal der spændes 20km minestrimmel ud over pladsen, så der er
brug for en del arbejdskraft. Vi skal også have opsat skraldespande, be-
lysning i bøjlehal, rækkenumre samt opsætte skilte ved alle indfaldsveje
til Hillerød.
Aftensmad d. 1-4/9: (FORÆLDRE)
Igen i år søger vi nogle forældre, der vil være behjælpelige med at lave
aftensmad til mandskabet på pladsen. Dette betyder, at du skal lave mad
til omkring 12 personer. Du vil på forhånd få udleveret en opskrift og når
maden afleveres på pladsen, vil dine udgifter blive refunderet. Giv dit til-
sagn på tilmeldingsblanketten med hvilken ugedag du kan lave mad. Du
vil blive kontaktet senest 1 uge før markedet af Lars Jensenius, som vil
koordinere madholdene.
Billetsælgere d. 3-4/9: (FORÆLDRE)
Til at bemande vores indkørsler skal vi bruge nogle forældre lørdag og
søndag fra kl. 10-18 begge dage. Arbejdet består i at billettere og mod-
tage penge fra gæsterne, der ankommer i bil til kræmmermarkedet. Til-
meld dig de dage du kan, samt i hvilket tidsrum det passer dig. Du vil
senest 1 uge før markedet blive kontaktet vedr. den endelige vagtplan.
Parkeringsvagter 1-4/9: (SPEJDERE OVER 14 ÅR, LEDERE, ROVERE)
Parkeringsvagtens opgave er, at sørge for at indkørsler, udkørsler og
selve parkeringspladsen fungerer 100%. Parkeringsvagter vil blive skre-
vet på vagtplanen med de tidspunkter, som ønskes. Du vil IKKE få yderli-
gere bekræftigelse på din tilmelding, men vi regner naturligvis med, at
du møder frem på de tidspunkter, du har tilmeldt dig.
Rundskuehæfter 20/8 - 4/9): (ALLE SPEJDERE)
Vi vil i år lave et stort salgsfremstød i Hillerød LØRDAG D.20.AUGUST.
Derfor er der en oplagt mulighed for at få solgt rigtig mange hæfter den-
ne dag. Vi vil også samle så mange spejdere som muligt LØRDAG
D.3.SEPTEMBER på markedet, hvor vi igen vil dække markedet massivt
(læs mere på side 6-7 i Megalipnyt).
Oprydning mandag d. 5/9: (ALLE)
Der vil være folk på pladsen fra kl. 9-14 og igen fra kl. 18.30-20.00. Vi
skal rydde op, samle affald, pæle, minestrimmel og demontere bøjlehal-
ler, så pladsen igen bliver ren og pæn. Her opfordres ALLE til at give en
hånd med, da denne opgave løses meget hurtigt, hvis der møder mange
frem.
Vejledning:
Udfyldning af blanketten sker ved i kolonnerne til højre at skrive det tids-
rum ud for de enkelte aktiviteter, man kan komme. (f.eks. kl. 12-16)
Max. 1 person pr. skema. Det er vigtigt, at du husker at skrive navn,
adresse email og telefon på tilmeldingskuponen som sendes til Thomas
Rasmussen. Du kan også tilmelde dig via vores hjemmeside på
www.spejderhilleroed.dk/km, hvor vagtplanerne også løbende vil bli-
ve opdateret.



Navn: _____________________________________
Adresse: _____________________________________
Tlf/Mobil: _________________ Email: ______________

DATO TIDSRUM AKTIVITET Spejdere un-
der 14 år

Spejdere
over 14 år

Forældre

Lør 20/8 9-12 Rundskuesalg
Søn 28/8 10-14 Klargøring
Ons 31/8 19-21 Klargøring
Tor 1/9 10-23 P-vagt

18 Aftensmad
Fre 2/9 10-23 P-vagt

18 Aftensmad
Lør 3/9 9-23 P-vagt

10-18 Billetsalg
18 Aftensmad
10-13 Rundskuesalg

Søn 4/9 9-22 P-vagt
10-18 Billetsalg
18 Aftensmad

Man 5/9 9-14 Oprydning
18:30-20 Oprydning
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