
November 2008  
40. årgang 

Læs referatet fra Ungklanens  
sommerlejr i Irland i sommerlejr-
tillægget i midten af bladet. 

Juniortroppen i færd med at Juniortroppen i færd med at Juniortroppen i færd med at Juniortroppen i færd med at 
bygge bro over til Asgårdbygge bro over til Asgårdbygge bro over til Asgårdbygge bro over til Asgård    



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 
Katrin Ehlers 
4828 5005 
KAE@megalip.dk 

Flokassistent 
Iben Carsten-
sen 
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 
Michael Bentzen 
4015 8090 
MIB@megalip.dk 

Tropassistent 
Thomas Skjødt 
2091 2693 
THS@megalip.dk 

Tropassistent 
Jens Skjødt 
2993 7229 
JES@megalip.dk 

Tropassistent 
Erik Husher 
ERH@megalip.dk 

  

    
Fortsættes bagerst i bladet... 
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TAK for hjælpen 
 
Så er resultatet fra årets kræmmermarked gjort foreløbigt op, og 
det ser nogenlunde således ud: 
 
Rundskuehæfter ca. 2.275 hæfter solgt  ~22.750 kr. 
Sandwichbod  ca. 1.000 sandwich   ~20.000 kr. 
Parkering   15.219 biler     45.657 kr. 
TOTAL         ~87.657 kr. 
 
Dette er et rigtig flot resultat, som vi kan takke alle JER for, som 
har hjulpet til i forbindelse med ovenstående aktiviteter. 
 
Vejrguderne viste sig i år fra deres go-
de side, bortset lige fra torsdag, da vi 
havde sol og skyfri himmel fra fredag til 
søndag! Dette har helt sikkert været 
med til at skabe det flotte resultat i 
madboden, hvorimod antallet af biler 
skuffede lidt… Men der er nok mange 
der har taget cyklen i det flotte vejr. 
        Indkørslen på en regnvåd torsdag 

Bemandingen fungerede upåklageligt, og jeg vil endnu en gang 
sige jer alle en stor tak for hjælpen. Det er en fornøjelse, når 
”gamle” medlemmer af gruppen stadig møder op og giver den en 
skalle samt ligeså stor en fornøjelse er det at se alle jer ”nye”, 
som bare falder ind i rollen som sandwichsmører, p-vagt, billet-
sælger, rundskuehæftesælger osv.  

 
På gensyn næste år. 

 
Med spejderhilsen 

Thomas Rasmussen 
 
 
 

Flot sensommeraften med helt skyfri himmel 
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Månedens gang... 
 

Juniorerne kontrollerer besnø-
ringer - raften knækkede først! 

Følekimsleg 

Mumificering på byløbet Smidighed i regnvejret 

På trods vejret skulle der pio-
neres på byløbet 

Kompasgang på Posen 
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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 
27. oktober Ledermøde  L 
24. november Grupperådsmøde  GR + L 
17. december Julegruppemøde  G 
 
2009 
24.-25. januar Barskmandstur  SP 
25.-26. april Distriktsturnering  J + SP 
15.-17. maj Forårstur   SP 
 
Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller 
hvis der er ændringer. 

NYE DATOER 
 
 
Ledermøde mandag 27. oktober kl. 19:00 
 
Grupperådsmøde mandag d. 24. november kl. 
19:30. 
 
Julegruppemøde onsdag d. 17. december 
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Hej ulve. 
 
Nu er efteråret kommet og derfor at det rigtig  
vigtigt at I til alle møderne har tøj og sko/støvler  
på derefter.  
Søndag den 16 november laver vi en vandretur i 
Gribskov på ca. 20 km. og dem som deltager 
(hvilket I jo alle naturligvis gør!) får et vandre-
skjold til at sætte på jeres bælte.  
Brug tilmeldingen bagerst i bladet. 
  
Onsdag d. 5. Sjove aktiviteter i mørket 
 
Onsdag d. 12. Lys i mørket - husk lygte 
 
Søndag d. 16. Vandretur i Gribskov.  
Vi mødes på Frydenborg kl. 09.00 og forventer at 
være hjemme igen (på Frydenborg) kl. 14.00. 
Husk at medbringe en madpakke, drikkelse, regn-
tøj og GODT fodtøj.  
Tilmelding er bagerst i bladet og den skal senest 
afleveres den 12.11 til ulvemødet. Pris: GRATIS  
 
Onsdag d. 19. Knob og knuder  
 
 Onsd. 26. At være spejder i udlandet 

 
Stor ulvehilsen fra  

Lederne i ulveflokken 



Sommerlejrtillæg Sommerlejrtillæg Sommerlejrtillæg Sommerlejrtillæg ----        
Ungklanen  i Irland 2008 Ungklanen  i Irland 2008 Ungklanen  i Irland 2008 Ungklanen  i Irland 2008     

Ungklanen deltog i år på den irske korpslejr som 
staff (hjælpere) på lejren. 
Inde i tillægget kan du læse meget mere om  
deres tur samt se flere stemningsbilleder.    



Efter et år i ungklanen der har været præget af opstart så vi alle frem til vores 
tur til Irland. Endelig ville vi få mulighed for at være på tur som en samlet grup-
pe. Vi havde haft kontakt med vores irske holdleder og havde fået at vide at vi 
skulle være med til at stå for en vandreaktivitet. Det lød jo fint, men de der hav-
de sidste års verdensjamboree in mente, havde bange anelser. Betød det at vi 
fik udleveret et A4-ark med planter og skulle stå ved en post og gentage dette 
ark otte dage i streg? 
Nej, det gjorde det heldigvis ikke. Efter at have tilbragt et par hyggelige, men 
lidet produktive dage i smukke Dublin, ankom vi til Jamboreen. Scouting Ireland 
havde lejet en væddeløbsbane til at holde Jamboreen ved. Dette valg blev truffet 
af forskellige praktiske grunde. For det første betød det at infrastruktur som sa-
nitet og el allerede var til stede, men den vigtigste grund var at den sidste Jam-
boree der blev afholdt i  Irland (15 år siden) var skyllet væk pga. regn. Vædde-
løbsbanen havde en kæmpe hal, eller nærmere bestemt en hangar, som skulle 
vise sig at blive nyttig senere. 

Efter at være faldet til på Jamboreen og have 
spist det lige nøjagtigt acceptable kantinemad 
som vi, som stab, blev spist af med mødtes vi 
første gang med vores aktivitetshold. Vi blev 
stoppet ind i en minibus og kørt tre kvarter 
væk fra lejren i bil til en nationalpark. Områ-
det hed Wicklow, og vores arbejde skulle være 
at lede spejdere rundt på de ruter som irerne 
havde lavet på forhånd. De første to dage gik 
med at lære området at kende inden ungerne 

skulle med op og prøve. I disse dage begyndte jamboreen at blive mere levende 
eftersom omkring 10.000 spejdere kom til lejren. Den første dag hvor vi skulle 
have spejdere med til Wicklow havde irerne arrangeret at der var nogle guider 
med der kunne hjælpe os som stab så vi ikke for vild. Det viste sig at nogle 
guider var mere kvalificerede end andre, men dagen forløb for alles vedkommen-
de med store naturoplevelser og en glæde ved at være så heldige at vi havde 
fået så god en aktivitet. Andre stabsfolk lavede mere praktiske opgaver såsom; 
sikkerhed, tømning af toiletter, mad udbringning osv. 
En typisk dag på vores aktivitet var sådan at vi mødtes klokken ni til et kort mø-
de om hvem der skulle gå hvilken rute blandt staben hvorefter der mellem 9 og 

Ungklanen PÅ 



ti dukkede unger op som vi så delte blandt ruterne. Der var ikke en eneste da-
ge hvor vi kørte alle ruterne da der var for få deltagere på aktiviteten. (Der har 
åbenbart været store problemer med tilmelding til aktiviteter hvilket er ærger-
ligt da vi havde kapacitet til at have haft mindst dobbelt så mange spejdere 
ude at vandre i løbet af otte dage aktiviteten varede.) Ved titiden kørte vores 
busser mod Wicklow og vandreturene startede omkring klokken elleve. Områ-

det vi gik var utroligt smukt. De bjerge 
vi gik i var en spændende afveksling i 
forhold til de danske skove og stiger vi 
er vant til at vandre i og det var sjovt 
at lære de irske spejdere at kende. Man 
måtte dog desværre tit konstatere at 
en del af ungerne var i så dårlig form 
at det var meget svært for dem at gå 
selv de mindre ture. Men vi opdagede 
kun en gang at vi blev nødt til at sende 
en stabsperson ned sammen med en 

spejder fordi vedkommende var dårlig. 
Da vandreturene havde forskellig sværhedsgrad og længde var det meget for-
skelligt hvornår vi var færdige. Nogle af os kom hjem ved firetiden mens andre 
først var hjemme klokken syv nogle dage. Da vores aktivitet lakkede mod en-
den arrangerede vores aktivitetsleder en tur for staben. Der var få deltagere 
den næstsidste dag og vi blev tilbudt at gå på en længere vandretur og sove i 
en af irernes sommerhus i Wicklow hvor nogle af vores ture startede. Det blev 
en rigtig god oplevelse, hvor vi virkelig fik gået en lang og hård tur. Vi gik 
igennem noget sump og op af et bjerg ved siden af et vandfald og da turen var 
færdig tror jeg ikke der var nogen der havde tørre sokker. I sommerhuset, hos 
den meget gæstfrie Zeff (hollandsk navn) fik vi aftensmad og hyggede os godt 
sammen med de andre stabsfolk på aktiviteten. Udover os syv danskere var 
der én canadier og fire belgiere. Zeff diskede op med en gammel whisky, som 
han ikke selv brød sig om, så aftenen blev meget lang for nogle... 
Dagen efter var der så få deltagere at alle stabsfolk fik lov til at tage tilbage til 
Jamboreen. Dette var tiltrængt da vi alle var godt trætte efter en uges kon-
stant vandren i bjerge. Denne dag kom regnen for alvor til jamboreen. I løbet 
af hele lejren havde der været en del regn, men det er jo også Irland. Men 

Sommerlejr 



denne dag regnede det så meget at det meste af lejren kom til at stå under 
vand. Derfor blev den store hangar nødvendig hvor jamboreeledelsen stuvede 
alle ungerne ind. Jeg er sikker på at Scouting Ireland er yderst tilfredse med 
beslutningen om at vælge en væddeløbsbane med faciliteter til et sådant regn-
vejr. 
Dagen efter regnvejret tog ungerne hjem og vi gik og hjalp til hist og her på 
jamboreen. Vi besluttede os for at tage til Dublin tidligere end vi havde planlagt 

da vi kunne se der ikke ville være 
meget arbejde at lave på jambore-
en. Efter et brag af en afskedsfest 
tog vi til Dublin, hvor vores frygtlø-
se leder Martin havde arrangeret 
en spejderhytte vi kunne bo i. En 
meget hjertelig og meget snakken-
de irsk dame kom og lukkede os 
ind og kom fra tid til anden og gav 
os ideer til hvad vi skulle se osv. 
Vores sidste aften i Irland havde 
den spejdergruppe vi boede hos 

arrangeret en fest for at lukke jamboreen internt. Vi var selvfølgelig meget gla-
de for at blive inviteret med. Men vi var alle virkelig trætte og var meget ind-
stillede på at komme hjem. Vi gav dog 
gruppen et tjærepolisen som tak for 
deres varme gæstfrihed. 
Hjemrejsen til Kastrup forløb uden 
større problemer, bortset fra en overiv-
rig bagageansvarlig i Dublin. Vores tur 
til Irland var uden tvivl en stor oplevel-
se for os alle sammen. Det er både 
med glæde og sorg at jeg tænker på 
vores aktivitet nu, for jeg er næsten 
sikker på at man ikke vil kunne håbe 
på at få så god en aktivitet i jamboreeregi igen. Nu er det så spændende hvad 
ungklanen skal til næste sommer. Belgierne har inviteret os til ”Flamboree” i 
Belgien, og mon ikke vi så skal af sted igen?   Jakob V. Nielsen 

 Ungklanen på Sommerlejr 
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JUNIORTROPPEN 
Hej juniorer. 

 
Tak for en rigtig god tur på Frydenborg hvor det endelig lykkedes at 
løse mysteriet i Asgård! 
I denne måned skal vi arbejde med nogle af de klassiske spejderdyder 
pakket ind i spændende aktiviteter. 
Husk at vi er gået over til vintertid, så alle møder nu er fra kl. 19:00 
til 20:30 samt at vi stadig er udendørs til alle møder. 
 

Program for november 
 

Tirsdag d. 4. Kompasskattejagt - husk kompas og lygte 
 
Tirsdag d. 11. Vi skal prøve kræfter med orienteringsløb... 
 
Tirsdag d. 18. Pioneringsprojekt - del I 
 
Tirsdag d. 25. Pioneringsprojekt - del II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loke på vej i nettet…! 
 

Med spejderhilsen 
 

Mads, Jakob, Sjarly, Andreas, Sebastian og Thomas R. 
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Troppen november 2008 
 

 

Mandag d. 4. Tropmøde - observatør  
   En del af mødet vil foregå udendørs, så 
   husk fornuftig påklædning, gode sko samt 
   lygte og kompas 
 
 

Fredag d. 7. Natteravn kl. 22:00 til 8:00  
   - se særskilt invitation. 
 

Tirsdag d. 11. Patruljemøde 

Tirsdag d. 18. Patruljemøde 

Torsdag d. 20 Kassemøde - kun for ledere kl. 17.00  
   med mad i Gribbereden. 
   Vi skal have designet og prøvebygget nye 
   køkkenkasser. 
Tirsdag d. 25. Patruljemøde 

 
 

Fødselsdage i troppen: 
Christina fylder 15 år d. 23. november 
Christine fylder 17 år d. 24. november 
 
 

Med spejderhilsen 
Tropstaben 
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ER I GANG MED PLANLÆGNINGEN 
AF ÅRETS RÆVEHALEFEJDE… 
 
Læs om sommerlejren  
til Irland i tillægget 
midt i bladet. 

4/11  Tropmøde 
11/11 ”Bagerens fødselsdag” 
18/11 Forberedelse til RHF 2008 
25/10 Forberedelse til RHF 2008 

Med spejderhilsen 
Christine 



Hej leende rovere 
  
 

Torsdag d. 13. nov: Kreamøde + konkurrencelavning 
 

Tirsdag d. 2. dec.:  RHF optakt 
 

Lør/søn d. 6/7 dec:  RHF 
 

  
Ho ho hi hi 

Birgitte, Susanne og Karin 

Labyrint på Torvet i forbindelse med gruppens byløb 
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TILMELDING TIL VANDRETUR TILMELDING TIL VANDRETUR TILMELDING TIL VANDRETUR TILMELDING TIL VANDRETUR     
Jeg vil gerne tilmelde mig vandreturen i Gribskov d. 16. 
november. 
 
Navn:______________________________ 
Forældreunderskrift:_____________________ 
Afleveres senest d. 12. november på ulvemødet. 

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: 

9 

Redaktøren har ordet…  Oplag: 47 elektronisk 
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned Op lag: 78 print 
 
Tak til jer alle for at overholde denne måneds skrappe deadline. 
Hvis dit indlæg mod forventning ikke er kommet med i bladet, er 
det fordi ovenstående ikke gælder dig!  :-) 
 
Denne måneds redaktionsmøde blev afholdt i San Francisco, 
hvor redaktøren nu er klar til at holde 14 dages (velfortjent) fe-
rie i Californiens sol! Menuen var klassisk amerikansk - først lidt 
kaffe på Starbucks og herefter en sandwich på Subway!  
 
(Fremtidige redaktører skal nok ikke regne med, at  
der er regnet med budget til at rejse rundt i verden 
for at skrive Megalipnyt - bare til orientering…!) 
 

Hilsen den omrejsende redaktør 



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 


