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Sandwichbod og 
kræmmermarked 
- se tillægget 

Lejrbål på årets sommerlejr Lejrbål på årets sommerlejr Lejrbål på årets sommerlejr Lejrbål på årets sommerlejr 
for ulve og juniorerfor ulve og juniorerfor ulve og juniorerfor ulve og juniorer    



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 
Mads Schondel-
Andersen 
2212 1078 
MAS@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 

Juniortropassist. 
Thomas  
Rasmussen 
5138 7421 
THR@megalip.dk 

Juniortropassist. 
Jakob V. Nielsen 
2812 4146 
JAN@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 

  

    
Fortsættes bagerst i bladet... 



 

Forældredag på Frydenborg 
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Så er det tid til sommerens forældredag, hvor vi glæder os til at 

se alle spejdere og deres forældre til en dejlig eftermiddag. 

Denne dag vil vi give alle muligheden for at opleve forskellige 

spejderaktiviteter og udover dette vil der bl.a. være: 

 

• Oprykning mellem enhederne 

• Information om årets kræmmermarked 

• Hvad sker der i de enkelte enheder 

• Troppen, der har været på sommerlejr i Irland, 

vil fortælle om deres tur. 

 

Alt dette kommer til at ske 

Søndag den 17. august 2008 kl. 13-16 

 i Dragehytten på Frydenborg. 
 

 

 

 

 

 

 
Frokost med forældre på flokkens  

og juniortroppens sommerlejr 
 

Vi glæder os meget til at se jer alle. 

 

Med venlig hilsen 

Grupperådet 



Lørdag den 17. maj mødtes ledere og forældrerepræsentanter på Frydenborg for 
at diskutere hvad vi hos Megalipperne skal arbejde med i løbet af de næste år. 
 
Dagen startede med, at Lars Jensenius og Thomas Rasmussen fortalte hvordan 
de ser vores dagligdag i øjeblikket og hvilke udfordringer vi har i den kommende 
tid. 
Herefter fik vi alle til opgave at komme med de avisoverskrifter om Megalipper-
ne, at vi kunne tænke os, der skulle stå i avisen om 1 år.  
Eksemplerne på disse var: 

· 8-årige spejdere bygger Twin Towers af rafter på Posen 
· Første spejdergruppe med 5 Michellin stjerner 
 

Alle disse overskrifter blev grupperet under en hovedoverskrift og vi holdt endnu 
en brainstorm seance om, hvordan vi kan få disse overskrifter til at være virke-
lighed. Dette gav en masse ideer til, hvad vi kunne tænke os at arbejde med i 
fremtiden. 
Efter frokost inddelte vi os i 6 grupper, der skulle lave en handlingsplan for hver 
af de indsatsområder vi var kommet frem til i løbet af formiddagen. De 6 grupper 
var: 

· PR 
· Økonomi 
· Ledere 
· Børn & enheder 
· Fysiske rammer 
· Andet herunder forældreinvolvering 

 
Alle 6 grupper kom frem til en rigtig god handlings-
plan, som der skal arbejdes videre med i den kommende  
periode. Og til grupperådsmødet den 9. juni gav alle  
grupper en status på hvert af deres områder. 
 

Som forældrerepræsentant var denne dag en rigtig 
god dag, hvor man lærte de uniformerede ledere bedre 
at kende og det var dejligt, at jeg fik lov til at komme 
med mine input til, hvordan jeg kunne tænke mig Me-
galipperne for mine unger i fremtiden. 
Jeg synes, at vi havde en rigtig hyggelig og meget 
konstruktiv dag og ser frem til at være med til at føre 
alle planerne ud i livet.  

 
Gitte Thue Poulsen 

Forældrerepræsentant i grupperådet 
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Visionsdag for ledere og 
forældrerepræsentanter 
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  HILLERØD RUNDSKUE  
                               SCT.GEORGS GILDERNE I HILLERØD 

Vi håber, at du igen vil være os behjælpelig med at sælge rundskuehæf-
ter, og dermed tjene penge til gruppen. 
Vi tilbyder igen i år jeres gruppe 10 kr. pr. solgt hæfte. 

Når du spørger folk om de vil købe Rundskuehæftet, vil der være mange 
der plejer at købe det, og her skal du ikke være den store supersælger for 
at sælge. Du vil også støde på folk der ikke lige ved om de vil købe af dig 
eller måske vente. Her skal du bruge et par salgstrick. Du husker på et 
par gode tilbud i hæftet. Du kan f.eks. sige til dem, at de kan komme på 
en gratis tur til Sverige. 
Du kan også foreslå dem, at de prøver at læse hæftet og finde de konkur-
rencer der er, og prøve at løse dem, og derved evt. vinde ekstrapræmier. 

En del af gevinsterne er 20 kr. kontant, som du udleverer mod at få halv-
delen af hæfteforsiden med skrabefeltet på som kvittering. Det er så na-
turligvis vort håb, at din vinder af de 20 kr. vælger et hæfte mere for gevin-
sten. 
Du må starte salget samtidig med alle andre, altså lørdag d. 16. august.  
I år har vi såvel Travebingo som Cykelbingo. Prøv at læse om det i hæf-
tet, og se om det ikke var noget for dig og et par kammerater/veninder. 

Som et nyt tiltag har vi præmier med wellness. Hvis du ikke ved hvad det 
er, så læs om det i hæftet. 

Tal med din leder om hvordan du får de hæfter udleveret, som 
du skal ud og sælge. 

Rundskuelauget ønsker dig et godt salg. 

Henning E Rasmussen 
Formand for Rundskuet 



Så er det atter tid til at Megalipperne skal bemande parkerings-
pladsen i forbindelse med årets kræmmermarked. Vi har de sid-
ste år haft flot opbakning fra forældre til billettering under selve 
markedet, og dette håber vi naturligvis fortsætter i år…  
Alle ledere og spejdere over 14 år forventes også at hjælpe 
til som parkeringsvagter under de 4 dage, som markedet varer! 
 
Herudover har vi brug for hjælp fra både forældre 
og ALLE spejdere til at opsætte og klargøre pladsen 
før markedet samt til at rydde op igen mandag  
efter markedet…  
 
Alt dette kan du læse meget mere om i tillægget, hvor du også 
kan finde tilmelding til ovenstående aktiviteter. 
 
Vi har brug for jeres hjælp, hvis vi fortsat skal kunne udfylde 
denne opgave tilfredsstillende og sammen tjene omkring 45.000 
kroner til gruppen - og så plejer det at være både hyggeligt og 
sjovt at bruge nogle timer på markedet uden at skulle prutte om 
prisen…  :-) 
Jeg ser frem til at modtage din tilmelding. 

Thomas Rasmussen 
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 Efter sidste års succes med vores sandwichbod 

vil vi i år udvide sortimentet til også at inkludere 
en salat i take-away-box. 
 

Menuen vil være:  
Flûte med salat og kylling  Æblejuice 
Flûte med salat og røget laks Appelsinjuice 
Flûte med salat, skinke og ost Kildevand 
Salat i box 
 

Sandwichbaren holder åbent alle fire dage, og vi har brug for 
mange hænder til at snitte, fylde flûtes samt håndtere beta-
ling. Alle spejdere over 15 år samt forældre, bedsteforældre 
m.fl. kan hjælpe til. Brug tilmeldingen i tillægget. 
 
Åbningstider: 
Torsdag: 12.00-21.00 
Fredag: 12.00-21.00 
Lørdag: 09.00-21.00 
Søndag: 09.00-18.00 

Mette Schondel-Andersen 
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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 
17. august Forældredag  ALLE 
24. august Klargøring Kræmmermarked  ALLE 
27. august Klargøring Kræmmermarked  ALLE 
28.-31. aug. Kræmmermarked  ALLE 
1. september Oprydning Kræmmermarked  ALLE 
13.-14. sep. Sct. Gerogsløb (de stores)  SP + UK + R + L 
22. september Grupperådsmøde  GR 
4.-5. oktober Juniortur på Frydenborg  J 
5. oktober Byløb i Hillerød  ALLE 
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. 

Byløb i Hillerød 
 

Der vil blive arrangeret fælles byløb for 
alle spejdere søndag d. 5. oktober mel-
lem kl. 11 og 14.  

HUSK TILMELDING 
Husk at tilmelde dig til kræmmer- 
markedet samt til De Grønnes  
Take-Away. 
Vi har brug for din hjælp!! 
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Hej ulve. 
 

Velkommen tilbage efter sommerferien. 
  
 
 
 
 
 
Søndag d. 17. Forældredag på Frydenborg  
   - se side 1 
 
Onsdag d. 20. Billevæddeløb  
 
Onsdag d. 27.  Fuldmånemøde 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stor ulvehilsen fra  
Lederne i ulveflokken 
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Sommerlejr 2008 
Flok og juniortrop 

 

På vej med færgen fra Hunde-
sted til Rørvig 

Der fiskes efter dyr og tang på det 
lave vand ud for lejren 

Juniortroppen spiser frokost i 
det grønne 

Juniortroppen gør klar til afgang på 
cykelhiken 

Flokken under regnbuen... Masser af aktivitet i solskinsvejret 



JUNIORTROPPEN 
Hej juniorer. 

 

Som I har kunne læse i brevet, så starter der 3 nye ledere i forbindel-
se med forældredagen d. 17. august. Det er Mads, Jakob og Thomas, 
som alle har været ledere i mange år i enten troppen eller juniortrop-
pen. Vi glæder os rigtig meget til at give jer en rigtig god tid i junior-
troppen. 
Thomas Olsen stopper samtidig som leder, og alle lederne i junior-
troppen vil gerne sige tak for din store indsats og arbejde de sidste 
mange år! Du er naturligvis altid velkommen tilbage :-) 

 

Program 
 

Søndag d. 17. Forældredag på Frydenborg - se  
   side 1. 
   Vi håber at rigtig mange af jer har 
   mulighed for at  møde op denne  
   dag sammen med jeres forældre. 
 
Tirsdag d. 19. Velkommen til de nye juniorer. 
   Vi skal have lavet nye patruljer og på et lille hyggeløb 
 
Tirsdag d. 26. Geocaching - vi mødes på Slottet 
   ved springvandet kl. 19:00 og 
   slutter samme sted kl. 21:00. 
   Ny disciplin hvor vi skal på løb efter 
   GPS nede omkring Slottet 
 
 
Datoer til kalenderen: 
4.-5. oktober skal vi på tur på Frydenborg + byløb 
om søndagen 
 

Med spejderhilsen 
 

Mads, Jakob, Sjarly, Andreas, Sebastian og Thomas R. 
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Troppen august 2008 
Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi glæder os til et nyt 
og spændende spejderår. 
Mads, som har været i Tropstaben de sidste 15 år, har 
valgt en ny udfordring og stopper derfor i tropledelsen. 
Mads fortsætter som juniortropleder. Tak for rigtig mange 
gode og spændende år og held og lykke med det nye…. Vi 
glæder os til et nyt og spændende samarbejde.  
 

Søndag d. 17. Forældredag på Frydenborg.  
Efter det fælles program fortsætter vi med 
oprykningsritualer og god mad over bål.  
Vi slutter kl. 20.00. 

 Vi håber, at I vil tage jeres forældre med, 
(se program side 1) 

 

Tirsdag d. 19. Patruljemøde 
 

Tirsdag d. 26.  Tropmøde -Kajak på Esrum Sø, pris: 50,- 
Vi mødes ved Pibergården, Nødebovej 56, 
3480 Fredensborg kl. 18.00 og slutter 
samme sted kl. 21.00 
Undervejs tænder vi grillen ved Kongens 
Bøge og griller et par pølser, så I behøver 
ikke spise hjemmefra. 
Husk evt. bade- og skiftetøj, gode sko 
samt håndklæde. 

    

Fødselsdage i troppen: 
Jonas fylder 17 år d. 7. august 

 

Med spejderhilsen 
Tropstaben 
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Så har vi langt om længe fået gjort resultatet for salget af 
korpslodsedler op. Gruppens medlemmer har været meget akti-
ve og har tjent kr. 8.935 - tak for hjælpen til alle de mange sæl-
gere! 
 
Jeg vil dog gerne fremhæve nogle enkelte sælgere, som har ydet 
en ekstra stor indsats: 
 
Ulve: 
Emma G. Hansen  50 stk. 
Jonathan K. Anstrup  75 stk. 
 
Junior: 
Emil G. Hansen  50 stk. 
Katja Jensen   100 stk. 
 
Trop: 
Andreas Oksbjerg  80 stk. 
 
Disse SUPERSÆLGERE har alle nået 50 stk. eller mere og har 
derfor - helt velfortjent - vundet et gavekort til butik Jensen i 
Slotsgade. TILLYKKE og TUSIND TAK !! 
 
Gavekortet vil blive overrakt i forbindelse med forældredagen d. 
17. august. 
 

Med spejderhilsen 
 

Lars Jensenius 
Gruppeleder 

�

Supersælgere!!! 
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Kære leende rovere 
  
Kræmmermarkedet nærmer sig, så vi skal have gang i de sidste 
krampetrækninger for at nå at få afsluttet vores projekt i tide. 
Derudover skal vi også allerede nu lægge hovedet i blød for at 
finde på et nyt og spændende projekt til de kommende xx må-
neder. 
 

Tirsdag d. 5. august  Vi færdiggør vores igangværende  
     projekt.  
 

Torsdag d. 21. august Klanting, hvor vi finder på endnu et nyt 
     projekt. 
 
28.-31. august   Kræmmer -
     marked 
 
Ho ho ha hi 
Birgitte, Susanne og Karin 

STADIG INTET... 

Der bliver arbejdet - og rodet - ihærdigt for at 
få lavet et flot nyt skilt til kræmmermarkedets 
P-plads.
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Overskriften på årets Landsmøde var ”inddrage – skabe – udfolde”. 
  
Først skulle vi igennem de obligatoriske punkter med fremlæggelser og 
godkendelser af beretninger fra HB og 55Nord – det gik så hurtigt i år, at 
vi kom foran i programmet. 
Korpset har fundet et nyt land til at afløse Mongoliet, valget er faldet på 
Tunesien, som blev godkendt som samarbejdsland de næste 5 år ved en 
meget højtidelig ceremoni. Senere kommer også Jordan, som samarbejds-
land for roverne. 
Og så kom det vel vigtigste punkt på dagsorde-
nen: ny spejdersang og spejderbøn, hvor der 
som forventet blev megen debat. Jeg blev fak-
tisk overrasket over, at så mange af de unge, 
der gik på talerstolen, var imod ny sang og 
bøn. Sangene har været ude i grupperne det 
sidste års tid, er blevet sunget og diskuteret – 
og det var efter min mening to rigtig gode sange – bare ikke som spejder-
sang og spejderbøn. Hillerød gruppe havde besluttet at stemme for, så det 
måtte jeg jo gøre – Hjorte distrikt stemte imod. Både sang eller bøn blev 
forkastet med stort flertal, men jeg håber de kommer med, når der skal 
laves ny sangbog. 
Og så gik turen til Nyborg Kirke – det er en hel speciel oplevelse at være til 
gudstjeneste sammen med 500 andre KFUM-spejdere. 
Underholdningen om aftenen var rigtig god: gruppen C:NTACTS mobile 
teatergruppe. På Spejdernet ligger der nu uddrag fra gruppens optræden 
som handler om unge, integration og kulturforskelle. De medvirkende er 
unge, som har udarbejdet scenerne med udgangspunkt i deres egne ople-
velser og historier. 
Søndag formiddag skulle der debatteres dilemmaer – ”hvor langt vil du gå” 
- desværre var det de samme spørgsmål, som korpset havde haft med ude 
til distriktsmødet en måned tidligere. 
Valg til HB: Lars Keld Jensen, Betina Møller Mikkelsen, Gert Christiansen, 
Karl Peder Olesen, Lene Uhre Pedersen og Jens Bundgaard Nielsen blev 
valgt. 
Regnskabet og budget blev godkendt og korpskontingentet blev fastsat. 
Et enkelt lovændringsforslag vedr. ”Tjek i det centrale kriminalregi-
ster” (børneattesterne) blev vedtaget. 
Hele referatet fra Landsmødet kan læses på www.spejdernet.dk 
                                                                                       Birgitte 

Lidt noter fra LandsmødetLidt noter fra LandsmødetLidt noter fra LandsmødetLidt noter fra Landsmødet    

12 



Redaktøren har ordet…  Oplag: 45 elektronisk 
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned Op lag: 80 print 
 
Velkommen tilbage efter sommerferien til alle Megalipnyts  
læsere…! 
Et nyt spejderår skal til at starte fyldt med masser af spændende 
aktiviteter, møder, ture og lejre. 
Mens dette bliver skrevet, er tropsstaben i fuld sving med den 
sidste forberedelse inden deres sommerlejr til Irland. Og junior-
troppen og flokken er næsten lige hjemvendt fra en sjov som-
merlejr ved Lammefjorden… 
 
Der efterlyses korte referater eller beretninger fra sommer-
lejrene, så næste nummer af bladet kan blive fyldt med et stort 
sommerlejrtillæg med gode billeder og sjove referater fra de sto-
re oplevelser! 
 
I øvrigt blev dette nummer af Megalipnyt skrevet i god ro og or-
den henover et par dage, mens de sidste programmer langsomt 
dumpede ind i den elektroniske brevkasse... 
 
 
HUSK DEADLINE SENEST D. 10. AUGUST -  
og troppen og ungklanen får lige lidt ekstra tid til at 
lave fyldige referater fra deres lejre! :-) 

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: 
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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  Mads Schondel-Andersen Søborg Hovedgade 46, 4.tv. 
   mas@megalip.dk   2860 Søborg / mob 22 12 10 78 
 

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 


