
 

 

August 2017 
49. årgang 

 

 
Tid til Kræmmermarked!    Side 5 

Kick-off af rundskuehæfte salget  Side 6 
 

LÆS OGSÅ KRÆMMERMARKEDTILLÆGGET 

Ulvene sætter flag på sommerlejren 



 

 

Lederne i gruppen 
Gruppelederne:  Grupperåd: 

       

Gruppeleder 

Lars Jensenius 

4060 1268 
LAJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Mads Schondel-

Andersen 
2212 1078 
MAS@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Annette Jensen 

2267 1669 
ANJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Elizabeth Mosebo 

Bentzen 
2521 7889 
ELB@megalip.dk 

Gruppeassist. 

Sofie B.  

Jensenius 
3061 6537 
SOB@megalip.dk 

Formand 

Lykke Bagger 
3147 9034 
LYB@megalip.dk 

Kasserer 

Marianne Bar-

tels 
2720 9958 
MAB@megalip.dk 

Floklederne: 

       

Flokleder 

Christine Thue 

Poulsen 
6016 8546 
CHP@megalip.dk 

Flokleder 

Sebastian ”W” 

Weede 
3116 9407 
SEW@megalip.dk 

Flokassistent 

Elizabeth 

Mosebo Bent-
zen 

2521 7889 
ELB@megalip.dk 

Flokassistent 

Pernille Jensenius 

2252 1665 
PEJ@megalip.dk 

Flokassistent 

Rikke Thue 

Poulsen 
2811 0138 
RIP@megalip.dk 

  

Juniortroplederne: 

       

Juniortropleder 

Sofie B.  

Jensenius 
3061 6537 
SOB@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Philip M. Bentzen 

3024 4814 
PHB@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Amalie C. Bag-

ger 
2639 5716 
AMB@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Helene Lotz 

2244 3365 
HEL@megalip.dk 

   

Troplederne:                                                  Hjemmesiden: 

       

Tropleder 

Andreas  

Jensenius 
3068 3078 
AND@megalip.dk 

Tropassistent 

Erik Husher 

6016 4054 
ERH@megalip.dk 

Tropassistent 

Benjamin B. 

Hansen 
6169 4875 
BEH@megalip.dk 

Tropassist. 

Andreas Oks-

bjerg 
5074 7487 
ANO@megalip.dk 

Tropassist. 

Lars Rørbæk 

2857 9248 
LAR@megalip.dk 

  

    
Fortsættes bagerst i bladet... 

Orlov 



 

 

GRUPPEKALENDER 
Hvem er hvem: U = ulve, J = juniortroppen, SP = troppen, R = rovere 

(klan), L = enhedsledere, G = hele gruppen, F = forældre, GR = gruppe-

rådet, GL = gruppeledelsen,  FR  = forældrerepræsentanter 
 

HVORNÅR HVAD  HVEM                              

19. aug. Rundskuehæfte kick-off  Alle 

27 aug. Pælebankining  Alle 

30 aug. Minestrimmel  Alle 

31aug-3 sep. Kræmmermarked  ALLE 

4 sep. Oprydning  ALLE 

30sep-1 okt.  Sct. Georgløb for de store  SP+R+L 

1. okt.  Sct. Gerorgløb for de smp  U+J  

 

 

Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller 

hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 
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Har du udstyr der bare ligger der hjemme og 

ikke bliver brugt? Elller leder du efter en nyt 

brugt udstyr så Kontakt and@megalip for at få 

din annonce på opslagstavlen 
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Efter to veloverstået sommerlejre og en dansk sommer 

er det nu ved at være tid til at tage hul på spejderlivet 

igen. Vi har sagt farvel til en stor del af vores ulve 

samt Helene der alle skal prøve kræfter i Juniortrop-

pen. Vi ønsker dem god vind fremover :) 

Vi vil meget gerne invitere nye til at komme og være 

med for at se om spejderlivet skulle være noget for 

dem. Derfor opfordre vi alle til at tage en ven, klasse-

kammerat eller bekendt under armen på møderne i 

august.  

HUSK TØJ TIL AT VÆRE UDENDØRS! 

 

August måned betyder også kræmmermarked og vi 

tror og håber at alle forældre vil give en hånd med i 

denne forbindelse så vi fortsat kan holde kontingentet 

nede og stadig lave sjovt spejderarbejde. Tilmelding og 

mere information på hjemmesiden. 

 

Onsdag d. 16. Første møde efter ferien.  

 

Lørdag d. 19 Rundskue Kick-off. Se mere på  

   Side 6 og på www.megalip.dk/km. 

 

Onsdag d. 23. Bål og brand 

 

Onsdag d. 30. Vi går i skoven 

 

 

Mange ulvehilsner  

 Ulvelederne 

 

http://www.megalip.dk/km
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 

 

Så går vi sæsonens første måned i møde, hvor vi da håber på, at se 

en masse juniorspejdere friske og veludhvilede efter en lang sommer-

ferie. Vi vil gerne sige tusinde tak til de spejdere som deltog på året 

sommerlejr, vi havde en uforglemmelig tur, og vi håber I har mod på 

at tage med igen til næste år. 

  

Vi vil også gerne sige stort velkommen til alle de nyoprykkede spejde-

re samt vores nye leder Helene. 

 

Program for August 

 

 

Tirsdag d. 15. Første møde efter ferien 

 

Lørdag d. 19 Kick-off af rundskuehæftesalget.  

   Se mere på side 6 og på www.megalip.dk/km. 

 

Tirsdag d. 22. Juniorsjov 

 

Tirsdag d. 29. Juniorsjov 

 

Onsdag d. 30. Minestrimling på kræmmermarkedspladsen. Vi mødes 

kl. 19 på kræmmermarkedspladsen og slutter samme sted kl. 21. Se 

mere på www.megalip.dk/km. 

 

Mandag d. 4. Oprydning på kræmmermarkedspladsen. Vi mødes 

kl. 18.30 på kræmmermarkedspladsen og slutter samme sted ca kl. 

20.00, men det kan være tidligere. Se mere på www.megalip.dk/km 

 

Tirsdag d. 5. Intet møde pga. oprydning 

 

 

Med spejderhilsen 

Philip, Amalie, Helene og Sofie 

http://www.megalip.dk/km
http://www.megalip.dk/km
http://www.megalip.dk/km
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Troppen August 2017 

 
Så blev det august og det betyder Kræmmermarked! Husk at 
tilmelde jer og jeres forældre. Det er på kræmmermarkedet at 
vi skal tjene de penge vi driver spejderarbejde for, så vi håber 
og tror at alle vil give en hånd med. 

 

Læs mere om KM på hjemmesiden og i Kræm-
mermarkedtillæget 

 

Tirsdag d. 15. Tropmøde - Velkommen hjem fra sommer-

   lejren! 
 

Lørdag d. 19 Kick-off af rundskuehæftesalget. Se mere på 

   side 6 og på www.megalip.dk/km. 

 

Tirsdag d. 22. Patruljemøde 

 

Søndag d. 27. Pælebankning på kræmmermarkeds- 

   pladsen. Vi mødes kl. 10 på kræmmer- 

   markedspladsen og slutter samme sted kl.  
   14, muligvis før. Se mere på    
   www.megalip.dk/km. 
 

Onsdag d. 30. Minestrimling på kræmmermarkeds- 

   pladsen. Vi mødes kl. 19 på kræmmer- 
   markedspladsen og slutter samme sted kl.  
   21. Se mere på www.megalip.dk/km. 
 

 

Med spejderhilsen 

Troplederne 

http://www.megalip.dk/km
http://www.megalip.dk/km
http://www.megalip.dk/km


 

 

Vi har igen i år fået opgaverne med at billettere alle de mange besøgende til 
markedet samtidig med, at vi fortsat skal sikre, at parkeringspladsen fungerer 
100%.  
Vi har også fortsat vores sandwichbod, ”De Grønnes Take-Away”. 

 
De forskellige opgaver er beskrevet nærmere på i Kræmmermarked tillægget 

som er kommet sammen med Megalipnyt på mail, eller alternativt kan findes 
på www.megalip.dk/megalipnyt, og de samme informationer kan findes på 
http://www.megalip.dk/km. 
Alle spørgsmål er naturligvis velkomne - ring endelig! 
 
Tilmelding sker via hjemmesiden på www.megalip.dk/km hvor man kan udfylde 

i hvilke dage og tidsintervaller man kan komme. 

 

Vi håber og tror, at alle forældre, ledere, spejdere, rovere m.fl. 

melder sig til nogle af vagterne, da disse tre aktiviteter er grup-

pens vigtigste indtægtskilde og er med til at holde prisen for 

kontingent samt ture og lejre nede. Du behøver selvfølgelig ik-

ke melde dig til hele dagen, men jo timer desto jo bedre. Hvis 

det viser sig at vi er for mange, vil vi kontakte dig og aftale 

nærmere hvilke timer hvor det ikke er nødvendigt at du kom-

mer. 

 

Lederne ligger allerede mange hundrede timer på markedet al-

lerede, så vi håber at der er nogle forældre som også kan og vil 

ligge mere end bare et par timer. 

 

 

Med spejder-kræmmer hilsen 

Andreas og Erik 

Kræmmermarked 2017 
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http://www.megalip.dk/megalipnyt
http://www.megalip.dk/km
http://www.megalip.dk/km
http://www.megalip.dk/km


 

 

Igen i år afholdes der konkurrence i forbindelse med 

starten på rundskuehæfte salget. I år kommer det til at 
foregå lidt anderledes: 

Vi mødes kl. 10.00 på Posen i Hillerød. Her vil der blive delt 
hæfter ud og så går salget i gang på egen hånd. Vi opfor-

dre til at sprede sig ud i Hillerød, da der specielt i gågaden i 

Hillerød kan være mange andre spejdere der sælger, og 
det derfor kan være svært at sælge. Steder som bygge-

markeder, dagligvarebutikker og lign. er gode steder at 
stå. Det kan også være en god ide at går rundt til naboer 

for at sælge. 

Konkurrencen afgøres på det førstkommende møde (hhv. 
22 og 23 august), hvor dem der ønsker at deltage i kon-

kurrencen skal medbringe de indtjente penge. 

Der kommer kun til at være ledere tilstede til selve udde-

lingen af hæfterne, dvs. at det er forældrene selv der skal 

sørge for at børnene kommer rundt omkring i byen. 

På de efterfølgende møder vil det være muligt at få flere 

hæfter. Der er præmie til alle dem som sælger mere 
end 100 hæfter i løbet af hele salgsperioden, og til 

dem fra hver enhed der sælger flest, så længe det er 

over 25. 

Lørdag d. 2 september vil der også 

være fælles salg på kræmmermar-
kedspladsen. Mød op ved skurvog-

nen ved indkørslen til p-plads kl. 

10.00. 
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Rundskuehæfte kick-off 



 

 

Vil du have den ultimative spejder-
oplevelse? 
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Så er chancen der nu. I 2019 er der ver-

densjamboree i West Virginia, USA i peri-

oden fra 12. juli til 3. august. 3 fede uger 

med oplevelser ud over det sædvanlige. 

White River Rafting, hike/vandreture i 

bjergene, paragliding, dykning eller andre 

vilde ting. 

Du kommer til at opleve lejren sammen 

med ca. 400 andre spejdere fra hele Dan-

mark fra alle de forskellige korps og du 

har danske ledere med på hele turen. 

Der forventes omkring 40.000 deltagere. 

Du kommer på 11 dages rundrejse i USA, Canada eller Mexico og får 

10 dages lejr. 

Du kommer til at opleve internationalt spejderarbejde, møde folk fra 

hele verden, få nye venner og en spejderlejr du aldrig glemmer. 

Lyder det som noget for dig, ja så er muligheden her nu. Du kan delta-

ge som international medarbejder, leder af de danske spejdere eller 

som spejder. 

Hvis du er født mellem 22. juli 2001 og 21. juli 2005, kan du deltage 

som spejder. 

Du kommer til at møde dine nye patruljemedlemmer gennem en række 

pre-camps, hvor du lærer ledere og spejdere at kende inden du tager 

afsted. 

Hvis du vil vide mere, så kig her: http://wsj2019.dk eller her: http://

www.2019wsj.org/  . Du kan også  tale med nogle af vores ledere, som 

selv har deltaget på en verdensjamboree. Du kan tale med Amalie, 

Christine, Andreas, Sofie og mange andre. 

Prisen for hele herligheden er kun kr. 23.500. Tilmelding senest 1. fe-

bruar 2018. 
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Program for August:  

 

Håber alle har haft en dejlig sommerferie med masser af spæn-

dende spejderoplevelser 

 

 Man. d. 14. aug.                         Klanting hos Karin 

 

 Man. d. 28. aug.                         Storm P. hos Karin 

 

 

                           Hi hi 

                                 Karin, Susanne og Birgitte 

 

  

 

  



 

 

Lederne i gruppen (fortsat): 
Le Klan qui Rit lederne:  

       

Klanleder 

Karin W. Bruun 
 4274 6424  
KAB@megalip.dk 

Klanassistent 

Susanne W. 

Bruun 
2624 4915 
SUB@megalip.dk 

Klanassistent 

Birgitte Rose 

4825 3987 
BIR@megalip.dk 

    

Redaktøren har ordet…   
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned  

 
 
Fra redaktionen skal der lyde et stort tak for en god sommerlejr til 

alle, på trods af en lille bitte smule vand. 
 
Husk også at Kræmmermarked nærmer sig med hastige skridt. Læs 

derfor Kræmmermarkedtillægget og gå ind på www.megalip.dk/km 
for at tilmelde dig. Vi har brug for at du giver os en hånd med at 
løfte denne kæmpe opgave så vi har økonomien til at fortsatte vo-

res spejderarbejde. 
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Andreas 

http://www.megalip.dk/km


 

 

GRUPPEN  Mads Schondel-Andersen Holmegårdsvej 33,1 
   mas@megalip.dk   3400 Hillerød / mob 61 22 19 46 
 
GRUPPERÅD  Lykke Bagger   Åvang 29, 3400 Hillerød 
FORMAND   lyb@megalip.dk   31 47 90 34 
 
ULVE  Christine Thue Poulsen  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte 
   chp@megalip.dk   60 16 85 46 
 Sebastian Weede  Polensgade 6, 2300 København S 
   sew@megalip.dk   31 16 94 07 
  
JUNIOR  Sofie Bartels Jensenius  Solbakken 8B, 3400 Hillerød 
  sob@megalip.dk  30 61 65 37    
 
TROP  Andreas Slott Jensenius  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte  
   and@megalip.dk  30 68 30 78 
 
KLAN  Karin W. Bruun    Baldersvej 15B, 3400 Hillerød  
   kab@megalip.dk   42 74 64 24 
 
HYTTE Per Hansen    Skovduevej 7, 3400 Hillerød 
RESERVATION   hytter@megalip.dk   22 32 13 11 
 
HYTTE Hytteudvalget 
VEDLIGEHOLD.   vedligeholdelse@megalip.dk 
 
BLAD (redaktør)  Andreas Slott Jensenius  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte
  redaktoer@megalip.dk  30 68 30 78 
 
WEBMASTER           Andreas Slott Jensenius Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte
   and@megalip.dk   30 68 30 78 
 
KASSERER  Marianne Bartels   Vangemandsvej 3, 3400 Hillerød 
   mab@megalip.dk   27 20 99 58 
 
 
KORPSET  KFUM-Spejderne i Danmark 
   Wagnersvej 33  70 10 26 66 (tlf) 
   2450 København SV.  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  
 
 
 
EMAIL: Se email til alle på www.spejderhilleroed.dk/email 
 
E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk 


