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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 

Juniortropassist. 
Annette Jensen 
2267 1669 
ANJ@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... 



 

 

1 

Korpslejr i Skive 2010Korpslejr i Skive 2010Korpslejr i Skive 2010Korpslejr i Skive 2010
Som nogen af jer nok allerede ved, så afholder korpset hvert fjerde år 
korpslejr, som er en kæmpe sommerlejr for alle grønne spejdere i Dan-
mark – samt flere tusinde udenlandske spejdere, som plejer at sætte 
festligt præg på lejren.  
 
Hvad er SEE 20:10? 
SEE 20:10 er navnet på KFUM-Spejdernes næste korpslejr. SEE er en 
forkortelse af “Scout Explorer Event” og 20:10 kommer fra årstallet 
hvor lejren holdes. 
 
Århundredets største internationale event på dansk grund 
SEE 20:10 bliver en international event for op imod 16.000 danske og 
udenlandske spejdere. Vi tror og håber på at en femtedel af deltagerne 
er udenlandske spejdere, der 
har mod på en dansk spejder-
oplevelse. Samtidig bliver det 
også en unik mulighed for at 
danske spejdere kan opleve 
mange forskellige udenlandske 
spejderkulturer. 
 
  
Dato 
24. juli – 1. august 2010. 
 
Stedet 
Skive er værtsby, du kan læse 
mere om pladsen her på 
http://see2010.spejdernet.dk/ 
 
 
 
 
 Fortsættes på næste side 
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Korpslejr i Skive 2010Korpslejr i Skive 2010Korpslejr i Skive 2010Korpslejr i Skive 2010
 
Hvem kan være med? 
Spejdere i alderen 10-23 år (juniortrop og trop), men derudover kom-
mer der masser af ledere samt mulighed for at bo i familielejr. 
 
Pris 
Prisen er endnu ikke fastlagt. 
 
Forhåndstilmelding 
Da korpset har valgt allerede at indsamle forhåndstilmeldinger i no-
vember, vil vi allerede nu bede jer om at tage stilling til, om DU skal 
med til næste års suverænt største spejderoplevelse. 
 
Udfyld venligst forhåndstilmeldingen med navn, fødselsdato, enhed og 
forældreunderskrift bagerst i bladet. 
 
Kuponen afleveres til din leder senest tirsdag d. 20. oktober 2009. 
 
Forhåndstilmeldingen er IKKE bindende, men blot en tilkendegivelse 
overfor korpset af antallet af spejdere. 
 
Der vil komme meget mere 
information samt endelig 
tilmelding og betaling i for-
året 2010. 
 
I kan også selv tilmelde jer 
lejrens nyhedsbrev på 
adressen: http://
see2010.spejdernet.dk/ 
 
  
 
Med spejderhilsen 
 
Lederne i troppen og juniortroppen 



 

 

3 

Landstræf 20:09 

Så var det atter tid til at lufte teltet og soveposerne. Denne gang i Skive, hvor 
den ”lille, store korpslejr” – altså Landstræffet fandt sted. 
Efter en lang køretur og efter at have sat telt op i mørke, var vi klar til at mø-
des med de 1598 andre ledere og rovere i det store telt. Og så var der dømt 
underholdning. 
Lørdag skulle vi så afprøve næste korpslejrs koncept med Mega-aktiviteter – 
nogle af aktiviteterne på Landstræffet 
var specielle landstræf-aktiviteter for 
ledere/rovere 
og andre var de aktiviteter, som spej-
derne får tilbudt på Korpslejren;  
 

Hvad med et sækkevæddeløb? 4 – 7 
spejdere i en kæmpesæk, der bindes 
til – og så af sted. 
 

Lav et net, fang jeres egen fisk og 
tilbered den over bål. 
 

Olympiade med anderledes discipliner som f.eks. ….nå, nej det skal jo ikke rø-
bes endnu. 
 

Frokosten på korpslejren bliver også anderledes end den plejer at være, da 
spejderne skal spise ude på aktiviteterne. Også denne fine ”madpakke” fik vi 
en forsmag på – og det var sundt! 
Aftensmaden foregik også i det store telt – 3 retters menu – og vi blev place-
ret, så vi sad sammen med dem, vi skal være i underlejr med på korpslejren. 
Lørdag aften var der igen underholdning i teltet med bl.a. Lars Hjortshøj – og 
vi fik også sunget korpslejrsangen et par gange. 
Søndag morgen startede med Gospel-gudstjeneste og derefter blev ”SCOUTin” 
sat i gang og vi skulle jo prøve det som de allerførste. Vi havde fået tilsendt en 
data-kode, som skulle sys på uniformen og ved hjælp af mobiltelefon skulle vi 
så rundt på de 15 poster. 
Efter afslutningen fik vi udleveret frokost, som vi valgte at spise i bilen på ve-
jen hjem. 
Og hjemturen blev også noget af en oplevelse, da der blæste en ”stiv pelikan” 
og vi skulle over både Kattegat og med den lille færge fra Rørvig til Hundested. 
Rul bølge rul – og det gjorde den! 
 

Det er altid sjovt at være mange – og vi fik mødt mange af de andre ledere fra 
distriktet samt gamle spejderkammerater.  
 

Endnu et godt korpsarrangement. 
 

                                            Troels og Birgitte 
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Shelterbyggeriet igen denne måned, vi glæder os til at se jer igen og 
håber på at der dukker nogle nye ansigter op! 
 
Følgende dage er afsat: 
 
4. oktober 2009, kl. 09.00 – 16.00 
25. oktober 2009, kl. 09.00 – 16.00 
8. november 2009, kl. 09.00 – 16.00 
22. november 2009, kl. 09.00 – 16.00 
 
Med stor bygge hilsen 
 
 
De 3 flotte fyre 
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Shelterbyggeri & Hvad er det??Shelterbyggeri & Hvad er det??Shelterbyggeri & Hvad er det??Shelterbyggeri & Hvad er det??    

 

  
 
 
 
 

 Et stort TILLYKKE til 
 
   Alberte 

 
         Fra Ulveflokken 
 
  
          Alberte vandt klanens konkurrence, ”hvad er det?”, i  
     Megalipnyt 



 

 

 
Kære spejdere. 
 
 
Kom og hjælp Olsen Banden med deres næste store 
kup, så de endelig kan blive millionærer og flytte til 
Mallorca. Det bliver skide godt Egon… 
 
Aktionen starter på Frydenborg fredag d. 30. oktober 
2009 kl. 22.00 og slutter samme sted lørdag morgen 
kl. 08.00. 
 
Vi skal bruge:  
 almindeligt praktisk tøj til indendørs og uden-
dørs aktiviteter 
 lommelygte 
 40 kr. pr. deltager 
 snilde og gode idéer 
 
Vi skal ikke bruge: 
 sovepose 
 madpakke 
 
Tilmeld jer senest d. 21. oktober til trop@megalip.dk 
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Olsen Banden har en plan…. 
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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 
20 okt. Forhåndstilmelding til korpslejr  J+SP+R 
30 okt. Natteravnen  SP 
31 okt.  BL/BA kursus  U 
15. nov Tur til spejdermuseet   SP 
 
2010                                                                                        
24 juli–1 aug. Korpslejr  J+SP+R 
 
Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller 
hvis der er ændringer. 

Hele gruppen ønsker Annette tillykke med 
bryllupet  
 
lørdag den 12. september. Vi håber I 
havde en dejlig dag  
 
sammen med familie og venner. 

Opslagstavlen 

Mange tak for gaven ved min 50 
års fødselsdag som Lars kom med. 
   
Venlig hilsen  
Jesper 
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Hej alle bandeledere og bandeassistenter. Vi syntes at det er på tide at 
der sker noget KUN for jer, derfor er der bandeleder og bandeassistent 
kursus (vi skal også hygge og have det sjovt) den 31/10-2009. Der er 
lidt info neden for, og ellers bare spørg :) 
Hvem: ALLE bandeledere og bandeassistenter. 
Hvornår: 31/10-2009 
Klokken: 10.00-14.30 
Hvor: Megaliphytten på frydenborg, Frydenborgvej 19-21 3400 
Hillerød (der hvor vi normalt er) 
Hvad skal vi??: Vi skal snakke lidt om hvad man laver når man er 
bandeleder eller bandeassistent. Udover det skal vi også bare 
hygge os lidt :) 
Hvad koster det?: Det koster ikke noget, men husk madpakke 
Hvad skal jeg have med?: Papir og blyant, madpakke og godt hu-
mør. 
Skriv en mail til CHP@megalip.dk eller CHL@megalip.dk hvis du kan 
komme, senest den 20/10-2009 

 

 

 

 

 

 

 

                Vi ses Sjarly, Christine, Mads, Sebastian og Iben 

Bandeleder & bandeassistent kursusBandeleder & bandeassistent kursusBandeleder & bandeassistent kursusBandeleder & bandeassistent kursus    
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Hej ulve. 

 
Vi fortsætter vores rejse, derfor skal i husk jeres pas 
fra sidste månede. Husk også at vi aldrig kan vide 
hvordan vejret ser ud og hvor vi skal hen, så ha´ tøj 
på til lidt af hvert. 
 
 
Onsdag d. 7. Vi skal smage på mumiernes land. 
   BEMÆRK VI MØDES KL. 1800. 
 
 

Onsdag d. 14. Efterårsferie - 
intet møde 

 
 

Onsdag d. 21. Koen hellige-
land står for 
tur 

 
  

Onsdag d. 28. Mumbai og new Delhi er næste stop 
 
  

Lørdag d. 31. Kursus for bandeledere og  
   bandeassistenter 
 
 
 
 

 
Stor ulvehilsen fra  

  Sjarly, W, Mads, Iben og Christine  
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 
 

I denne måned skal vi rundt i Harry Potters univers. Det betyder, at 
alle møderne vil stå i Harry Potters tegn med alt hvad det medfører. 
 

  
Program for oktober 

 
 
Mandag d. 6.  Første Harry Potter-møde – vi skal have sat  
         gang i historien. 
 
Tirsdag d. 13.    EFTERÅRSFERIE 
    – intet møde 
 
Tirsdag d. 20.   Harry Potter 
 
Lør-Søn d. 24-25.  Harry Potter 
  
Tirsdag d. 27.   Harry Potter tur, fra Lørdag kl 13.00 til Søndag 
    kl 12.00, pris 50kr. Nærmere følger. 
 
 
 
 
    

Med spejderhilsen 
 

Mads, Andreas, Annette og Thomas R. 
 
 
 
 

PS. Stort tillykke fra hele juniortroppen til Annette som blev gift med 
sin Jacob i sidste måned 
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Troppen oktober 2009 
 

 

I oktober skal vi lave noget Storpionering og så er der 
selvfølgelig natteravnen, en af årets store tema ture, vi 
glæder os til at se jer alle sammen! 
 
Tirsdag d. 6. Tropmøde – Storpionering; vi skal selvfølgelig 
   være ude 
 
Tirsdag d. 13. Efterårsferie – intet møde 
 
Tirsdag d. 20.  Patruljemøde 
 
Tirsdag d. 27. Patruljemøde 
   
Fredag d. 30. Natteravn, se særskilt invitation 
 
 
 
Fødselsdage i troppen: 
Andreas fylder 17 år d. 6. oktober 
Elizabeth fylder 16 år d. 12. oktober 
Mathias fylder 12 år d. 28. oktober 
 

   
 
 

  Med spejderhilsen 
        Tropstaben 
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?? 

?? 



 

 

 
Program for oktober. 
  
 
 
 
 
Onsdag d. 28.  GPS-løb ude i den mørke skov – husk 
   lygte. 
 
 
 
 
                      Hi hi ho ho 
 
                       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: 55 elektronisk 
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned Op lag: 67 print 
 
Så blev endnu en udgave af Megalipnyt færdigt, denne gang helt uden 
fra Thomas. Fra Erik og jeg skal der lyde et stort tak for hjælpen og et 
stort fra hele gruppen for hans arbejde her på redaktionen! 
 
Og nu til den mere alvorlige del. Da Erik og jeg var ude at tjene gruppen 
på kræmmermarkedet gik vi om søndagen i dybt chok. Det var tydeligt 
for hos at der var nogle som tydeligvist ikke vidste: 
 
HOW NOT TO: MINESTRIMMEL -> 
 
 
 
 
 
 
Vi vil nu lige give en kort instruktion i 
hvordan dette gøres ordentligt. Man tager 
sit minestrimmel og vikler det rundt om ca. 3 
gange, og ikke 50 som på billedet! 
dette gøres selvfølgelig stramt så man ikke 
behøves at binde en åndssvag knude (som på 
billedet!!). Dette vil vi som rydder det op sæt-
te stor pris på! 
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Erik og Andreas 



 

 

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 


