
Juni 2008  
39. årgang 

Gruppeleder Lars Jensenius fik overrakt 
Sct. Georgsgildernes spejderlederpris. 

 STORT TILLYKKE fra hele gruppen  
- du har fortjent den! 



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 
5138 7421 
THR@megalip.dk 

 Formand 
Jesper V. Nielsen 
4825 5547 
JEN@megalip.dk 

Kasserer 
Grethe Marcher 
4826 5270 
GRM@megalip.dk 

Floklederne: 

       

Flokleder 
Annette Jensen 
2267 1669 
ANJ@megalip.dk 
”Baloo” 

Flokassistent 
Mie  
Christoffersen 
2177 2219 
MIC@megalip.dk 
”Messua” 

Flokassistent 
Søren  
Christoffersen 
5178 9740 
SOC@megalip.dk 
”Hathi” 

Flokassistent 
Jacob Reckeweg 
2814 1258 
JAR@megalip.dk 

 

Flokassistent 
Katrin Ehlers 
4828 5005 
KAE@megalip.dk 

 

Flokassistent 
Iben Carstensen 
2025 9585 
IBC@megalip.dk 

 

Juniortroplederne: 

       

Juniortropleder 
Thomas Olsen 
2291 6179 
THO@megalip.dk 

Juniortropassist. 
Charlotte Larsen 
2992 2861 
CHL@megalip.dk 

Juniortropassist. 
Andreas  
Jensenius 
3068 3078 
AND@megalip.dk 

Juniortropassist. 
Sebastian ”W” 
Weede 
3116 9407 
SEW@megalip.dk 

   

Troplederne 

       

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

Tropassistent 
Thomas Skjødt 
2091 2693 
THS@megalip.dk 

Tropassistent 
Michael Bentzen 
4015 8090 
MIB@megalip.dk 

Tropassistent 
Nina Pedersen 
4675 2872 
NIP@megalip.dk 

Tropassistent 
Jens Skjødt 
2993 7229 
JES@megalip.dk 

Tropassistent 
Mads Schondel-
Andersen 
2212 1078 
MAS@megalip.dk 

 

    
Fortsættes bagerst i bladet... 



Arbejdsdag på Frydenborg 
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Lørdag den 21. juni 2008  
arrangerer grupperådet arbejdsdag på Frydenborg.  
 
Vi skal have gået begge vores hytter igennem og 
ryddet op -både ude og inde.  
 
Vi skal blandt andet male, luge rundt om hytterne, 
bygge skur, rydde op ude & inde samt mange andre 
ting, så ALLE kan hjælpe til - både børn, forældre, 
søskende og bedsteforældre! 
 
Derfor har vi brug for DIN hjælp.  
 
Brug tilmeldingsskemaet nederst på siden eller send en e-mail til Jesper 
på jen@megalip.dk. 
 
Medbring eventuelt din værktøjskasse, bore-& skruemaskine, spade, 
rive, trillebør, trailer eller blot mød op.  
 
Grupperådet sørger for indkøb af materialer samt mad  
og drikke til frokost og aftensmaden, hvor vi griller.  
 
Vi håber at se rigtig mange forældre, ledere og ikke  
mindst spejdere.  

Venlig hilsen 
Grupperådet 

 
Tilmelding til arbejdsdag lørdag d. 21.juni -  

aflever til din leder eller send til Jesper senest d. 15. juni. 

Arbejdsdag Antal voksne Antal børn 

Kl. 10:30 – 12:30     

Kl. 13:00 – 17:00     

Kl. 10:30 – 17:00     

Aftensmad ca. kl. 18:00     



Danmarks-Samfundets lokalkomité Frederiksborg har hermed den glæde 
at kunne indbyde jer til at deltage i 

FLAGFEST I HILLERØD MANDAG DEN 16. JUNI 2008  
 
Det er vores håb, at rigtig mange vil møde op, og vi vil derfor opfordre 
Deres forening eller organisation til at deltage i arrangementet, og der-
med være med til at vise vort smukke flag. 
 
Foreninger m.v. der stiller med fane, bedes møde med en fanebærer og 
en fanevagt. 
 
Alle er velkomne til at deltage i optoget og den øvrige del af flagfesten. 
 
 

PROGRAM 
 
Kl. 19.00: Fanebærere og fanevagter samt deltagere i optoget møder  
  med deres fane på P-pladsen overfor Bio City på  Ndr. Bane 
  vej i Hillerød. 
 
Kl. 19.15: Instruktion og opstilling af optoget. 
 
Kl. 19.30: Faneoptoget afgår til Frederiksborg Slots ydre slotsgård ad 

følgende rute: Ndr. Banevej - Helsingørsgade - Torvet - Slots-
gade - Frederiksværksgade – Møntportvejen med Allerød 
spejdernes Tambourkorps i spidsen. 

 
Kl. 19.45:  Flagfest på Frederiksborg Slot: 
  Med overrækkelse af flag og faner til foreninger og organisati-
  oner, tale for flaget ved Poul Erik Høyer, musik ved Hjemme- 
  værnsorkester Nordsjælland og sang. 
 
Kl. 20.30: Gudstjeneste i Slotskirken 
 
Kl. 21.15: Afslutning - fanerne rulles sammen i Indre Slotsgård. 

2 



3 



Opslagstavlen 

GRUPPEKALENDERGRUPPEKALENDERGRUPPEKALENDERGRUPPEKALENDER    
Hvem er hvem: U = ulve, J = juniortroppen, SP = troppen,  
UK = ungklanen, R = rovere (klan), L = enhedsledere, G = hele gruppen, 
F = forældre, GR = grupperådet, GL = gruppeledelsen,  
FR  = forældrerepræsentanter 
 

HVORNÅR HVAD HVEM 
4. juni Friluftsgudstjeneste ALLE 
9. juni Grupperådsmøde kl. 18 GR 
16. juni Flagfest ALLE 
21. juni Arbejdsdag - Megalipperne ALLE 
Uge 28  Sommerlejr U + J 
Uge 31+32 National Jamboree Irland SP 
17. august Forældredag ALLE 
13.-14. sep. Sct. Gerogsløb (de stores) SP + UK + R + L 
26. oktober Arbejdsdag - Frydenborg G 
2009 
25.-26. april Distriktsturnering J + SP 
Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller 
hvis der er ændringer. 

Kære Megalipper. 
Mange tak for tøjet til Ida. Ida blev født d. 7. 

marts kl. 13:10 på Rigshospitalet.  
Hun vejede 2980 gram og var 51 cm lang.  

 
Kærlig hilsen 

Ida, Camilla og Mads Schondel-Andersen 

GRUPPERÅDSMØDE 
Mandag d. 9. juni holder vi sæsonens 
sidste grupperådsmøde kl. 18:00 med 

spisning. 
Nødvendig tilmelding til Mette 
mes@megalip.dk senest d. 6. juni. 
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Hej ulve. 
 

Tiden nærmer sig til sommerlejr, som vi glæder os 
meget til. 
Vi ønsker jer og jeres familie en laaaaaaaaaang, 
skøn og solskinsrig  sommerferie. 
Vi glæder os til at jer igen til august. 
 
Onsdag d. 4. Friluftsgudstjeneste - se side 3  
 
Onsdag d. 11.  Sommerafslutning -  
   husk tilmeldingen til sommerlejr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandag d. 16. Flagfest - se side 2 

 
 

Stor ulvehilsen fra  
Lederne i ulveflokken 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 
 

Så er det ved at være tid til forberedelser inden sommerlejren. 
 
Vi ønsker alle juniorer og deres familier en rigtig dejlig sommer. Vi 
glæder os til at se jer igen i august. 

 

Program 
 

Tirsdag d. 3. Gennemgang af vores materiel 
 
Onsdag d. 4. Friluftsgudstjeneste - se side 3 
 
Tirsdag d. 10. Førstehjælp 
 
Mandag d. 16. Flagfest - se side 2 
 
Tirsdag d. 17.  Diverse lege og bål 

Datoer til kalenderen: 
Uge 28 holder vi sommerlejr sammen med flokken 
 

Med spejderhilsen 
 

Thomas, Sjarly, Andreas, Sebastian og Erik 
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Troppen juni 2008 
 
Tirsdag d. 3.  Tropmøde – Bålmad de Luxe   
   Bemærk start kl. 18.00-21.00.   
   Medbring 30 kr. til betaling af råvarer. 
 

Onsdag d. 4. Friluftsgudstjeneste - se side 2 
 

Tirsdag d. 10.  Patruljemøde 
 

Mandag d. 16. Flagfest - se side 1 
 

Tirsdag d. 17.  Patruljemøde 
 

Tirsdag d. 24. Informationsaften om sommerlejren 
   i Irland.  
   Sted: Gribbereden  
   Tidspunkt: Kl. 19-21.      
 

SE I ØVRIGT SIDE 11 FOR BESTILLING AF EKSTRA 
AF POLOSHIRTS TIL IRLAND 
   
Fødselsdage i troppen: 

Benjamin fylder 13 år d. 21. juni 
Simon fylder 13 år d. 16. juli 
Sofie fylder 14 år d. 21. juli 
Thomas og Jens fylder 36 år d. 30. juli 
 
I ønskes alle en rigtig dejlig som-
merferie. 

  Stor spejderhilsen 
  Tropstaben 
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Hvorfor gå to gange 45 km? Jo, for 
at være ærlig var det fordi at Le 
Klan qui Rit (Susanne og Karin) 
spurgte om jeg ville med, og som 
rigtig mand, når de kan så kan jeg 
også. Så en tidlig lørdag morgen, 

kl. 05:00 for at være præcis, stod 
jeg på en græsplæne på Viborg 
kasserne, klar til at gå. Efter de 
først par minutters gang 
var vi igennem den værste tumult. 
Der var underlig nok mange flere 
der havde de samme idéer om 
hvad denne weekend skulle bruges 

til. Da vi først var kommet ud i den 
danske natur, og kunne nyde den 
kølige morgen luft steg lysten til at 
forsætte og humøret en del. 
Efter de første til kilometer kom vi 
til det depot hvor der var morgen-
mad til alle de sultende vandre. 
Det var et måltid bestående af en 
kop kaffe, en basse og noget frugt, 
lige hvad man havde brug for. 
Efter endt morgenmad gik turen 
videre ud igennem den danske na-
tur, ud igennem de mange små 
flækker der nu engang ligger rundt 
omkring i landskabet. Her er det 
slut med Karins håb (Karin Bruun). 
Ved frokost depotet var der musik 
og høj stemning. Det var også der 
fra at fem kilometer ruten gik ud 
fra, da kvinder gå 40 km (de må 
gerne gå 45km) og mænd går 45 
km, er der logisk nok en fem kilo-
meter rute midt på ruten. Resten 
af dagen gik med højt humør og 
raske skridt, kun afbrudt af en en-
kelt byge. Aften måltidet blev ind-
taget i Viborg by efter endt 
”gåtur”. Overnatning var på en 
skole ikke langt fra start linjen, i et 
klasselokale sammen med en del 
andre deltagere. 
 
 
 
  
Fortsættes på næste side... 

Selvpineri for begyndere 



Anden dagen startede ganske lige-
som den første, meget tidlig om 
morgenen. Det var dog lidt køligt, 
men det blev der hurtigt lavet om 
på efter en halv times gang. Re-
sten af dagen gik stort set som 
dag et, med den lille ekstra rute på 
fem kilometer ved middags depo-
tet, dog uden byger. 
Til dem der siger at det ikke er alle 
der kan klare det, passer ikke. Jeg 
gik og talte med en gammel smed, 
han gik i træsko og havde deltaget 
20 gange. Foruden er der 12 timer 
til at gennemføre de 40 – 45 kilo-
meter. Det koster ca. 350 kr. at 
deltage, det er med overnatning 
på skolen, og det foregår d. 28/6 
til d. 29/6.  

Er du blevet fristet og ønsker at 
deltage kan du kontakte mig på         
22 91 61 79 eller på  
thomas_e_olsen@yahoo.dk dog 
senest d. 31/5. Så skal jeg nok stå 
for tilmeldingen  
   Thomas Olsen 

Selvpineri for begyndere 

Afsløring af 
flot lagkage til 
bålaftenen. 
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Månedens gang  
i Megalipperne 

 

Juniortrop og flok til Sct. 
Georgsløb 

Juniortroppen underholder til 
bålaftenen 

Borgmesteren til bålaften -  
uddeling af spejderlederpris 

Gruppeleder Lars får overrakt 
Sct. Georgsgildernes lederpris 

Underholdning på bålaftenen - 
Annette og Thomas vandt! 

Gruppens ledere arbejdede 
med visionen for de kommende 
år - herefter madlavning og 
spisning 



Hej Leende rovere 
  
Efter en ihærdig indsats med vores skiltelavning er vi kommet 
godt på vej, og der er nu kun programsat et enkelt møde til at få 
skiltet færdigt. Så må vi se om der bliver grund til at panikke 
hen over sommeren, fordi vi denne gang ikke har haft to år til at 
færdiggøre vores projekt! 
 

Programmet for sommeren ser således ud: 
 
Torsdag d. 12. juni  Skiltelavning 
D. 28.-29. juni   Hærvejsmarch i Viborg 
Uge 31    Hjælp til på centerlejren på Arresø 
     centret 
Torsdag d. 21. august Klanting, hvor vi finder på endnu et nyt 
     projekt 
 
 

Ho ho ha hi 
Birgitte, Susanne og Karin 

STADIG INTET... 
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BESTILLING + STØRRELSE AF POLOSHIRTS 
 
Navn:___________________________________ 
 
Antal tørklæder: 1 +_____ 
 
Antal poloshirts: 1 +____ _ Størrelse:______ (SKAL udfyldes) 

11 

Alle deltagere på sommerlejren til Irland vil få udleveret 
følgende som en del af deltagerprisen: 
 
1 stk tørklæde med korpslogo 
 
 
1 stk sort poloshirt med Dannebrog på venstre bryst og teksten 
”Irland 2008” på ryggen (str. 12-14 år, XS (drenge), S, M, L, XL) 
 
I har herudover mulighed for at tilkøbe fle-
re eksemplarer, hvis I vil have nogle med 
til at bytte (swoppe) med andre spejdere. 
Det er altid attraktivt at swoppe på større 
lejre, da der på den måde skabes mange 
nye venskaber. 
 
Prisen for ekstra tørklæder: 65 kr. 
Prisen for ekstra polo’er: 175 kr. 
 
Bestillingen og betaling skal afleveres til Mette senest d. 24. juni 
til informationsaftenen. 
 
ALLE bedes under alle omstændigheder udfylde nedenstående 
med ønsket størrelse. 

Med spejderhilsen 
Mette 

National Jamboree 
Irland 2008 

FRONT 

BAG 



Redaktøren har ordet…  Oplag: 45 elektronisk 
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned Op lag: 80 print 
 
Så blev sæsonens sidste blad skrevet - denne gang hjemme fra 
sofaen. 
I skal alle have tak for de mange indlæg og jeg har allerede fået 
lovning på mange flere til næste nummer af bladet - skønt!! 
 
Redaktøren vil gerne ønske jer alle en rigtig god sommer, hvor 
redaktøren naturligvis håber på fyldige referater fra de mange 
sommerlejre - gerne krydret med jeres sjove billeder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sommerbillede fra redaktørens baghave! :-) 

 
HUSK DEADLINE SENEST D. 10. JULI -  
og husk stadig at medsende sjove historier og bille-
der fra jeres mange aktiviteter i enhederne!!! 

Hilsen redaktøren 

Thomas 

Lederne i gruppen (fortsat): 
Ungklanlederne: 

       

Ungklanleder 
Martin Prag 
2629 7848 
MAP@megalip.dk 

Ungklanassistent 
Mikkel  
Mørkeberg 
3027 0066 
MIM@megalip.dk 

  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 

Le Klan qui Rit lederne: 

12 



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  Annette Jensen   Solbakken 5, 3400 Hillerød 
   anj@megalip.dk   mobil 22 67 16 69 
 

JUNIOR  Thomas Olsen    Baldersvej 15B 
   tho@megalip.dk   3400 Hillerød / mob 22 91 61 79 
 

TROP  Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød 
   mes@megalip.dk   36 96 94 80 / mobil 28 55 26 65 
 

UNGKLAN  Martin Prag    Skovløbervej 4, 3.th. 2400 Kbh NV 
   map@megalip.dk   3510 4348 / mobil 2629 7848 
 

KLAN  Karin W. Bruun   Baldersvej 15B  
 kab@megalip.dk  3400 Hillerød 
       22 72 02 15 
 

HYTTE Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød 
RESERVATION   hytter@megalip.dk  36 96 94 80 
 

HYTTE Hytteudvalget 
VEDLIGEHOLD.   vedligeholdelse@megalip.dk 
 

BLAD (redaktør)  Thomas Rasmussen  Selskovvej 20, 3400 Hillerød 
  thr@megalip.dk   36 96 94 80  
   redaktoer@megalip.dk  51 38 74 21 (mobil) 
 

KASSERER  Grethe Marcher   Åhøjen 2, 3400 Hillerød 
    grm@megalip.dk   48 26 52 70 
 
 

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 


