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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 
Charlotte 
Larsen 
2992 2861 
CHL@megalip.dk 

Flokleder 
Christine Thue 
Poulsen 
6016 8546 
CHP@megalip.dk 

Flokassistent 
Iben Carsten-
sen 
2025 9585 
IBC@megalip.dk 

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

Flokassistent 
Mads V. Niel-
sen 
4825 5547 
MAN@megalip.dk 
 

  

Juniortroplederne: 

       

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

Juniortropassist. 
Thomas  
Rasmussen 
5138 7421 
THR@megalip.dk 

Juniortropassist. 
Andreas  
Jensenius 
3068 3078 
AND@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 
222148 21 
ERH@megalip.dk 
 

  

    
Fortsættes bagerst i bladet... 
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Forældredag 2009Forældredag 2009Forældredag 2009Forældredag 2009
Så er det tid til sommerens forældredag, hvor vi glæder os til at se bå-
de spejdere og deres forældre til en dejlig eftermiddag. 
 
Denne dag vil i år blive afholdt 
 

Søndag den 16. august 2009 kl. 14-15.30 
 i Dragehytten på Frydenborg. 

 
Programmet er som følger: 
Velkomst 
Årsstjerner og jubilæer 
Nyt fra enhederne 
Sommerlejr i Floboda v/ Christine 
Oprykning 
Kaffe, te og kage 
Enhederne går 
kræmmermarked 
 Parkering v/ Thomas 
 De Grønnes Take-away v/ Mette og Annette 
 Billetsalg v/ Thomas 
Afslutning 
 
BEMÆRK — nogle enheder fortsætter, se andetsteds i bladet. 
 
Vi glæder os meget til at se jer alle. 
 
     
 
   
 
 
      
      
      
     Med venlig hilsen    
       
        Grupperådet 
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Nyt fra Hillerød RundskueNyt fra Hillerød RundskueNyt fra Hillerød RundskueNyt fra Hillerød Rundskue    

      HILLERØD RUNDSKUE       
                                      SCT.GEORGS GILDERNE I HILLERØD 

 
Vi håber, at du igen vil være os behjælpelig med at sælge rundskue-
hæfter, og dermed tjene penge til gruppen. 
Vi tilbyder igen i år jeres gruppe 10 kr. pr. solgt hæfte. 
 
Som noget nyt er der i år et nummer på forsiden af hæftet, d.v.s. at 
skrabesølvet er erstattet af dette nummer. 
Hvorfor nu det? 
I de senere år er salget faldet en del, og med samme trykningspris fal-
der vort overskud, og dermed de penge vi har til at hjælpe andre med. 
Vi gør altså dette for at spare en del penge, idet der er penge at spare 
ved ikke at skulle producere hæfterne med skrabesølv. 
 
I år har vi temaet – OPLEVELSER – og du kan jo prøve at læse lidt i 
hæftet om hvad vi mener hermed. Du kan jo i dit salg spørge om ikke 
folk gerne vil opleve noget – og det vil vist alle. Så kan du jo sige at de 
selv kan læse i hæftet hvilke muligheder der er. 
Prøv det, jeg ved det virker. 
 
Du må starte salget samtidig med alle andre, altså lørdag d. 15. au-
gust.  
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 
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Sct. Georgesløb 2009 

Kære spejdere 
 
Vi indbyder jer hermed til at delta-
ge i årets Sct. Georgesløb for spej-
dere, seniorer og ledere, Lørdag 
den 26. til søndag den 27. septem-
ber 2009 
 
I vil senere modtage mere besked 
om mødetid m.m 
 
Lørdag starter daghiken fra Kage-
rup Station. 
Personlig udrustning medbringes på 
hiken. Patruljeudstyr m.m. kan afleveres på Kagerup Station eller på Frydenborg. 
 
Afslutning søndag kl. 11.00 på Frydenborg. 
 

 
I skal fremstille en balancevægt til rejsebrug, 
dvs. at den skal være lille, robust og selvfølge-

lig præcis.  
Den skal som minimum kunne klare en vægt op 60 kvint. 
Derudover skal i fremstille et sæt lodder bestående af følgende: 2 stk. á 2 kvint, 2 
stk. á 5 kvint, 2 stk. á 10 kvint, 2 stk. á 20 kvint, 1 stk. á 50 kvint. Materialevalg til 
både vægt og lodder er helt frit. 
 
Tilmelding til løbet til Niels Laursen på tlf.: 4826 3330 eller mail: hjuler-
lau@post.tele.dk 
Oplys patruljenavn og gruppe, antal deltagere+mailadresse. 
Der opkræves kr. 25,- pr. deltager, pengene betales på løbet. 
 
       Tilmelding senest den 1. september. 
 

Vel mødt ! 
 

 
 
 

 
 Spejderlauget 

Sct. Georgs Gilderne i Hillerød 
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Som sædvanlig skal alle enheder (ulve, juniorspejdere, tropsspejdere,.....) 
i år sælge rundskuehæfter. Hæftet fungerer både som en 
lodseddel, men også som et rabathæfte til mange af Hillerøds butikker. 
Vi tjener 10 kroner pr. solgt hæfte, så her er virkelig mange penge at tjene 
for gruppen. 
 
Vi vil igen 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. 15. august kl. 9:00 ved sta-
tuen af Frederik d. 7.på Torvet i Hillerød. Her vil 
alle fremmødte spejdere få udleveret rundskue-
hæfter, som så kan sælges i byens gader. Klok-
ken 13:00 gør vi status, og ser hvem der har 
solgt flest hæfter. 
 
Den spejder der har solgt flest hæfter denne dag belønnes med et gavekort 
på 100 kr. til friluftsbutikken Jensen. 
 
Og der er flere gode grunde til at møde op.... Den spejder der sælger flest 
rundskuehæfter fra de enkelte enheder modtager som sædvanlig en præmie, 
og der vil også være en gave til ALLE, der sælger over 100 rundskuehæfter!!! 
Gaven til alle der sælger mere end 100 hæfter er et gavekort på 100 kr. til Jen-
sen. 
 
I forbindelse med Kræmmermarkedet vil vi lave endnu en samlet salgsindsats, 
så derfor mødes vi lørdag d. 29. august kl. 10:00 ved skurvognen 
på Kræmmermarkedet. Også denne dags supersælger vil kl. 13:00 blive beløn-
net med et gavekort på 100 kr. til Jensen. 
 
Så hvis du har lyst til at være med til at sætte ny rundskue-salgs-rekord, så 
mød op på de ovennævnte tidspunkter. Du må meget gerne udfylde tilmeldin-
gen i tillægget om Kræmmermarkedet, så vi ved, hvor mange hæfter vi 
skal have med.... 
 
(Herudover vil der også blive udleveret hæfter på de ugentlige møder, hvis 
du ikke har mulighed for at deltage i de to arrangementer). 
 
Med spejderhilsen 
Søren Gade Hansen 
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Er du en Supersælger?Er du en Supersælger?Er du en Supersælger?Er du en Supersælger?



 

 

LederLederLederLeder----ændringerændringerændringerændringer 

 
Herover sommeren er der sket en række ændringer i lederstaben hos Megalip-
perne. 
  
Vi skal blandt andet sige farvel til juniortropassistent Jacob V. 
Nielsen, som fra 1. september starter på Journalisthøjskolen i 
Århus.  
  
Vi skal også sige farvel til flokleder Mie Christoffersen, som skal 
igang med at skrive sin hovedopgave på Københavns Universi-
tet. 
  
Samtidig har flokassistenterne Annette Jensen og Katrin Ehlers 
besluttet at stoppe deres arbejde i ulveflokken. Katrin ønsker at 
stoppe af personlige årsager og Annette overvejer i øjeblikket, 
hvor hun fremover vil lægge sit engagement i gruppen. 
  
Der skal fra gruppenledelsens side lyde et meget stor TAK til både Katrin, Annet-
te, Mie og Jacob. Jeres indsats og engagement har været fantastisk og vi ved at i 
har været med til at give en lang række børn mange gode og sjove oplevelser.  
  
Vi ønsker Jer alle 4 held og lykke med Jeres nye udfordringer. 
  
Det kan umiddelbart se ud som om, at der næsten ikke er flere ledere tilbage i 
ulveflokken - men frygt ej - vi kan nemlig samtidig annoncere, at Charlotte 
( Sjarly ) H. Larsen og Christine Thue-Poulsen bliver de 2 nye flokledere. Sam-
men med flokassistenterne Iben Carstensen, Mads V. Nielsen og Sebastian Wee-
de, har vi et effektivt og ungt team på plads. Alle 5 er klar til at tilbyde vores 
ulveunger masser af spændende aktiviteter. 
  

 

Med spejderhilsen 
Gruppeledelsen 
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Sommerlejr i det svenske 

Hej alle sammen og velkommen tilbage fra sommerlejr! Der vil i næste 
nummer af Megalipnyt være et specielt sommerlejrtillæg. Derfor ville 
jeg rigtig gerne modtage små historier, sjove billeder eller andet fra 
sommerlejren, fra alle jer som har været med, store som små. Så hvis 
i har nogle billeder eller historier som i gerne vil dele med resten af 
gruppen bedes i sende dem til AND@megalip.dk (maks 10MB per e-
mail) 

 

Her er så lejrpladsen under op-
bygning. Og mens de ældre spej-
der arbejder så nyder ulvene en 
pause i skyggen, hvor de hygger 
sig i deres nyligt opslået lavuu. 
 
 
 
 

Hos juniorerne knokles der med at 
slå teltene op og lave spisebord, 
uden mad og drikke (og søvn) du-
er helten ikke! Så det må vi jo 
hellere gøre os klar til. 
 

Tropspejderne er også i fuld 
sving. De er jo lidt større så der 
skal både laves indgangsportal og 
spisebord, og i det gode vejr var 
det vist ”lidt” varmt. 
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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 
15 august Rundskuesalgs kick-off  ALLE 
16 august Forældredagen  ALLE 
27-30 august Kræmmermarkedet  ALLE 
26-27 sept. Sct. Georgsløb (de ”stores”)  SP+UK+R+L 
 
Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller 
hvis der er ændringer. 

Kære Megalipper. 

Vi blev forældre til lille Mikkel d. 27/7 og vil gerne sige tak 
til jer alle for opmærksomheden samt de fine gaver fra 
gruppen (aktivitetstæppe og to dejlige bodystockings – 
næsten i uniformsfarve… ☺). 
 
Kærlig hilsen 

Mette & Thomas 

Opslagstavlen 
Mette og Thomas ønskes hjerteligt tillykke med familieforøgel-
sen. Vi håber at i begge to, samt lille Mikkel, har det godt! 
 
Der skal også lyde et stort tillykke til Grupperådsformand Je-
sper V. Nielsen med de 50 år den 22. august, samt gruppekas-
sere Grethe Marchers guldbryllup, lørdag den 25. juli. 
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Hej ulve. 

 
Tak for en sjov sommerlejr! vi håber at i er klar til et 
nyt spejder år med masser af sjov og nye udfordringer. 
Her er programmet for august. 
 
Onsdag d. 5. Sommerferie 
 

Onsdag d. 12. Sommerferie 
 
 
 

Lørdag d. 15. Rundskue kick-off (se side 4) 
 
 
 

Søndag d. 16. Forældredag (se side 1) 
 
 
 

Onsdag d. 19. Velkommen tilbage! 
 

Onsdag d. 26. Lille Natsværmer 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Stor ulvehilsen fra  
Lederne i ulveflokken 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 
 

Velkommen tilbage efter en dejlig, lang sommerferie. Til de af jer der 
var med på sommerlejren vil vi også gerne sige tak for en rigtig god 
lejr! Den nye måned byder på oprykning og vi skal derfor have sagt far-
vel til 5 af jer samt velkommen til et ”kuld” nye ulve fra flokken.  
 
Vi skal også sige farvel til Jakob og Charlotte, som begge stopper som 
ledere i juniortroppen. Jakob flytter til Århus for at læse på Journalist-
højskolen og Charlotte har sagt ja til at prøve nye udfordringer som le-
der i flokken. I skal begge have en stor tak for jeres kæmpe arbejde! 

  
Program for august 

 
Lørdag d. 15. Rundskue kick-off (se side 4) 
 
Søndag d. 16.  Forældredag på Frydenborg – se side 1 
 
   Vi fortsætter efter det fælles program med aktiviteter 
   og madlavning indtil kl. 19:30. Hvis du deltager i ar-
   rangementet fra kl. 15:30 til 19:30, så send en mail til 
   juniortrop@megalip.dk med din tilmelding.  
 
Tirsdag d. 18.   Velkommen til de nye – vi skal have  
   rystet de nye patruljer sammen…  
 
Tirsdag d. 25.   BP-møde.  
 
Mandag d. 31. Oprydning på kræmmermarkedet – se  
   kræmmermarkedtillæg. 
 
Tirsdag d. 1. sep. Intet møde 
 
    

Med spejderhilsen 
 

Mads, Andreas og Thomas R. 
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Troppen august 2009 
 

 

Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi glæder os til et nyt 
og spændende spejderår. 
 
Lørdag d. 15. Rundskue kick-off, se side 4 
 
Søndag d. 16. Forældredrag på Frydenborg kl. 14.00. Efter 

det fælles program fortsætter vi med opryk-
ningsritualer og god mad over bål.  

 Vi slutter kl. 20.00. Vi håber, at I vil tage jeres 
forældre med, se side 1 

 
Tirsdag d. 18. Tropmøde—Velkommen til de nyoprykkede 
 
Søndag d. 23. Pælebankning på kræmmermarkedet, se  
   kræmmermarkedtillæg 
 
Tirsdag d. 25. Patruljemøde 
 
Tors-søn 27.-30 Kræmmermarked, se kræmmermarkedtillæg 
 
Mandag d. 31.  Oprydning på kræmmermarkedet fra kl 19.00 
 

 
 
 
 
 

Med spejderhilsen 
Tropstaben 
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Tirsdag d. 18. Tropmøde 
Tirsdag d. 25. Patruljemøde 
 
                                 

Sofie Bartels Jensenius 

?? 



 

 

 
Nu er det vist på tide at klanen viser flaget – både bog-
staveligt og billedligt talt.  

 
De sidste par måneder har vi arbejdet med klansær-
præg - vi skal jo være klar til korpslejren – og vi har 
faktisk også klanmøde her midt i sommerferien. 
  
Programmet for august ser således ud: 
  
Onsdag d. 5   klanting 
 
Søndag d. 16.   forældredag – vi har fundet en vinder 
     af vores lille konkurrence 
 
Tors-man 27.-31.  Kræmmermarked 
  
 
                      Ho ho hi hi 
 

                              Karin, Susanne og Birgitte 

KlanKlanKlanKlan
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Lederne i gruppen (fortsat): 
Ungklanleder: 

       

Ungklanleder 
Søren  
Christoffersen 
5178 9740 
SOC@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: 

Redaktørerne har ordet…  Oplag: 47 elektronisk 
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned Op lag: 69 print 
 
Så har den nye redaktion fået lavet blad nummer to, og det går vist sta-
dig fint nok ☺. Vi har dog været lidt reduceret i antal i denne måned da 
Erik er på ferier og Thomas jo er blevet far til 
Mikkel (endnu en gang tillykke). Men det gik 
stille og roligt alligevel og efter to aftener faldt 
det hele på plads.  
 
Som noget nyt har Le Klan Qui Rit fået deres 
egen ramme da jeg synes det var synd de ikke 
havde deres egen når nu alle andre havde! 
Håber den falder i klanens smag og at den vil 
opfordre dem til at sende et program ind hver 
måned så rammen ikke vil gå til spilde. 
 
Men lige for at runde af; som jeg skrev på side 6, så ville det være rigtig 
rart hvis der var nogle fra de forskellige enheder som gad skrive en kort 
historie om en oplevelse på lej-
ren. Billeder er også meget vel-
kommende og igen ville det være 
godt hvis i ville skrive bare en 
linje eller to i word til hver bille-
de. 
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The Dream Team 



 

 

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  Christine Thue Poulsen Skovduevej 32, 3400 Hillerød 
   chp@megalip.dk   60 16 85 46 
 Charlotte Larsen   Møllebakken 18, 3230 Græsted 
   chl@megalip.dk   29 92 28 61 
 

JUNIOR  Mads Schondel-Andersen Maglegårds Allé 1, 2. th. 
   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  Søren Christoffersen Kildebakkegårds Alle 115 st.  
   soc@megalip.dk   2860 Søborg / mob 51 78 97 40 
 
 

KLAN  Karin W. Bruun   Baldersvej 15B, 3400 Hillerød  
   kab@megalip.dk  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)  Andreas Slott Jensenius Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
  and@megalip.dk    
   redaktoer@megalip.dk  30 68 30 78 
 

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 


