
Juni 2009  
41. årgang 

Forældredag      Side 1 
Arbejdsdag       Side 2 
Kræmmermarkedet    Side 3 
Shelterbyggeriet fortsætter , igen Side 5 

Juniortroppen bygger spisebord Juniortroppen bygger spisebord Juniortroppen bygger spisebord Juniortroppen bygger spisebord 
med integreret bålpladsmed integreret bålpladsmed integreret bålpladsmed integreret bålplads    



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 
Mie  
Christoffersen 
2177 2219 
MIC@megalip.dk 
”Messua” 

Flokassistent 
Annette Jensen 
2267 1669 
ANJ@megalip.dk 
”Baloo” 

Flokassistent 
Katrin Ehlers 
4828 5005 
KAE@megalip.dk 

Flokassistent 
Iben Carstensen 
2025 9585 
IBC@megalip.dk 

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

Flokassistent 
Mads V. Nielsen 
4825 5547 
MAN@megalip.dk 
 

Flokassistent 
Christine Thue 
Poulsen 
6016 8546 
CHP@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. 
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 
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 
både spejdere og deres forældre til en dejlig eftermiddag. 
Programmet er endnu ikke helt på plads, men det bliver helt sikkert 
rigtig spændende 
 
Denne dag vil i år blive afholdt 
 

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

 
 
Vi glæder os meget til at se jer alle. 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
      
     Med venlig hilsen    
       
        Grupperådet 
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Arbejdsdag 2009Arbejdsdag 2009Arbejdsdag 2009Arbejdsdag 2009
Lørdag den 13. juni 2009 arrangerer grupperådet arbejdsdag på Frydenborg. 
Vi skal have gået begge vores hytter igennem og ryddet op både ude og inde. 
Der vil være opgaver, som alle - både børn, forældre, søskende og bedstefor-
ældre kan hjælpe med! 
 
Derfor har vi brug for DIN hjælp. 

 

Brug tilmeldingsskemaet nederst på siden eller send en e-mail til Jesper på 
jen@megalip.dk. 

 
Medbring eventuelt din værktøjskasse, bore-
& skruemaskine, spade, rive, trillebør, trailer 
eller blot mød op. 
 
Grupperådet sørger for indkøb af materialer 
samt mad og drikke til frokost og aftensma-
den, hvor vi griller. 
 
Vi håber at se rigtig mange forældre, ledere 
og ikke mindst spejdere. 
 
Venlig hilsen 
Grupperådet 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tilmelding til arbejdsdag lørdag d. 13.juni - 
aflever til din leder eller send til Jesper senest d. 5. juni. 
 

 
 

Arbejdsdag Antal voksne Antal børn

Kl. 10:30 – 12:30   

Kl. 13:00 – 17:00   

Kl. 10:30 – 17:00   

Aftensmad ca. kl. 18:00   



3 

Tag-en-ven-med møde hos 
Ulveflokken 

 

Ulveungerne bliver instrueret af 
Mie i hvordan man slukker ild i en 
gryde. 

Mads er den nådesløse overdom-
mer i kludeleg 

Så skal der snittes træmænd i 
bedste Emil fra Lønneberg stil. 

Hvem kan hive mest til? 

Tak for et sjovt møde! 
hilsen  

Lederne i Ulveflokken 
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Indhegning 
Som I sikkert allerede har set, har der være lidt debat i aviserne omkring mar-
kedets beslutning om indhegning af pladsen i år. 
  
Hvis I hører kommentarer og/eller har spørgsmål 
til indhegningen af markedet, som I mener kræm-
mermarkedets bestyrelse bør vide, eller skal svare 
på, skal I ikke tøve med at kontakte mig.  
 
Ny aktivitet 
Vi har i forbindelse med indhegningen af markedet 
budt på opgaven med at skulle billettere alle mar-
kedets gæster, og har fået et tilsagn fra markedet 
på, at vi har fået opgaven. 
 
Derfor har vi særligt i år brug for hjælp fra alle forældre, samt gruppens ledere 
og spejdere.  
Vi skal i år løse følgende opgaver: opsætte og klargøre pladsen før markedet, 
rydde op igen mandag efter markedet, billettering af samtlige gæster og som 
de tidligere år sørge for at parkeringspladsen fungerer 110%. 
Herudover skal vi i lighed med de to foregående år stadig have åbent i vores 
sandwichbod, De Grønnes Take-Away. 
Mere information følger i august nummeret af Megalipnyt. Men sæt al-
lerede nu kryds i kalenderen 27-30. august. 
 
Intern markedsføring 
Jo flere der besøger markedet, jo flere penge tjener vi til gruppens arbejde 
med dine børn.  Derfor er det vigtigt at alle gør en ekstra indsats for at trække 
folk til.  
 
Vi har brug for jeres hjælp, hvis vi fortsat skal kunne udfylde denne opgave 
tilfredsstillende - 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 i august. 

 
Thomas Rasmussen 

           THR@megalip.dk 
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Kræmmermarkedet 2009Kræmmermarkedet 2009Kræmmermarkedet 2009Kræmmermarkedet 2009



Byggeriet af shelterByggeriet af shelterByggeriet af shelterByggeriet af shelter  
fortsætter... 

 
Byggeriet af vores nye shelter skrider fremad, som I kan se, når I 
kommer på Frydenborg. For interesserede kommer der nye datoer 
for shelterbyggeriet i efteråret. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Med stor skovmandshilsen 
 

Mads, Thomas og Søren 
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Så nærmer tiden sig for årets sommerlejr. Hvis du endnu ikke er 
tilmeldt, så kan du stadig lige nå at tilmelde dig.  
Udfyld og aflever/send din tilmelding sammen med betaling  
senest d. 1. juni 2009. 
Sommerlejren går som tidligere annonceret til Sverige, hvor hele 
gruppen vil tage samlet af sted— læs mere i maj nummeret. 
 
Start: Lørdag d. 4. juli kl. 9:30 i Helsingør  
  foran stationsbygningen 
Slut: Lørdag d. 11. juli ca. kl. 15:00 samme sted 
Pris:  1.000 kr. 
 
Vi tager færgen fra Helsingør og kører 
herefter samlet i bus fra Helsingborg til 
lejren som ligger ca. en times kørsel fra 
Helsingborg. 
 
 
 
 
ENDELIG TILMELDING PÅ NETTET PÅ ADRESSEN: 
www.spejderhilleroed.dk/sommer 
 
Du kan også udfylde kuponen fra sidste nummer af bladet og af-
levere den til din leder. 
 
Betaling foregår på gruppens konto: 
Kontonr: 3543   3543-086924 

 
Hvis der er spørgsmål til sommerlejren, så er du naturlig-
vis altid velkommen til at kontakte din enhedsleder. 

Gruppesommerlejr 2009Gruppesommerlejr 2009Gruppesommerlejr 2009Gruppesommerlejr 2009
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Konkurrence - Hvad er det?? 

Indsend dit bud på hvad et eller flere af nedenstående billeder 
forestiller og deltag i konkurrencen om en spændende præmie 
(Da konkurrencen hedder ”Hvad er det?” kan vi naturligvis ikke 
afsløre hvad præmien er). Konkurrencen slutter i denne måned, 
og vinderen er den som samlet set har flest rigtige svar. Svaret 
kan sendes til hvaderdet@megalip.dk eller afleveres hos Birgit-
te, Frejasvej 4 senest d. 1. juli. Angiv navn og enhed sammen 
med svarene.  
 
Genstand 1 og 2 kan findes på Frydenborg, mens vi ikke tør gi-
ve nogen garantier hvad angår ”fuglen”. 

Gæt en ting 1 Gæt en ting 2 

Gæt en ”fugl” 
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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 
13. juni Arbejdsdag på Frydenborg  ALLE 
13-14. juni Juniortur på Frydenborg  J 
25. juni Sommerlejrmøde  L + GR 
Uge 28 Gruppesommerlejr i Sverige  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. 

Sommerlejrplanlægningsmøde med 
grillning for ledere og  

grupperødder 
torsdag d. 25. juni kl. 18:30 på  

Frydenborg 
 

Tilmelding til Mette senest d. 22. juni. 
 

Opslagstavlen 
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Hej ulve. 

 
Her er programmet for juni. God 
sommer.
 
Onsdag d. 3. Kend din første- 
   hjælp 
 

Onsdag d. 10. Red mig! 
 

Onsdag d. 17. Sommerafslutning 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi ses på sommerlejren! 
 
 
 

Stor ulvehilsen fra  
Lederne i ulveflokken 
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JUNIORTROPPEN 
Hej juniorer. 

 
Nu nærmer sommerlejren sig med hastige skridt, så vi skal nu have de 
sidste forberedelser på plads. Det er også i denne måned vi har vores 
lejrlivs tur på Frydenborg hvor vi håber at se rigtig mange af jer. 
vi vil også gerne ønske alle juniorer og deres familier en rigtig god som-
merferie.  
Vores første møde efter sommerferien er d. 18. august. 

 
Program for juni 

 
Tirsdag d. 2. Fotostjerneløb 
 
Tirsdag d. 9. Juniormøde—kom og bliv overrasket 
 
13.-14. juni Juniortur på Frydenborg 
   Turen vil stå meget i lejrlivets og primispejderens  
   tegn - vi skal lave mad over bål, sove i telt og meget 
   mere. 
   Start: Lørdag kl. 10:00 på Frydenborg 
   Slut: Søndag kl. 13:00 på Frydenborg (før frokost) 
   Pris: 75 kr. som betales sammen med tilmelding  
   (benyt kuponen i maj nummeret af Megalipnyt) 
 
 
Tirsdag d. 16. Pakke til sommerlejren 
 
Uge 28  Gruppesommerlejr i 
   Sverige, se side 6. 
 
 
 

 
 

Med spejderhilsen 
 

Mads, Jakob, Sjarly, Andreas og Thomas R. 
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Troppen juni 2009 
 

 

Husk at tilmelde jer sommerlejren senest 1. juni! 
 
Tirsdag d. 2. Tropmøde – Førstehjælp del 2 
 
Tirsdag d. 9. Patruljemøde 
 
Tirsdag d. 16. Tropmøde - Sommerafslutning 
  Bålmad de luxe kl. 18.00-21.00 
 Medbring 30 kr. til betaling af råvarer. 
 
Der er oprykning og forældredag søndag d. 16. august. Mere in-
formation følger i augustnummeret af Megalipnyt. 
Første møde efter sommerferien er d. 18. august. 
 

 
Fødselsdag i Troppen: 
Benjamin fylder 14 år d. 21. juni 
Simon fylder 14 år d. 16. juli 
Sofie fylder 15 år d. 21. juli 
Thomas og Jens fylder 37 år d. 30. juli 
 
Tillykke til jer alle fem med dagen. 
 
I ønskes alle en rigtig dejlig sommerferie. På gensyn i det næste 
spejderår.  
 

Med spejderhilsen 
Tropstaben 
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Tirsdag d. 2. Tropmøde 
Tirsdag d. 9. Patruljemøde 
Tirsdag d. 16. Tropmøde 
 
                                 

Sofie Bartels Jensenius 

?? 

?? 



Thomas 

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 er det første blad lavet af ”the dream team”, dog bliver det næste 
nummer nok også det sidste. Derefter er det bare Erik og jeg som står 
for bladet. Fra den nye redaktion skal lyde et stort tak til Thomas for 
mange års tro tjeneste på  
redaktionen. 
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The Dream Team 

(den nye redaktion) 



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  Mie Christoffersen   Grønjordskollegiet 2, 6 
   mic@megalip.dk   2300 Kbh. S, mobil 21 77 22 19 
 

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)  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 


