
 

 

August 2010 
42. årgang 

Forældredag      Side 2 
Shelteren nærmer sig sin afslutning Side 6  
Stor logo Konkurrence    Side 8 

Husk at se  
Kræmmermarkedtillægget!! 

Shelterbyggeriet skrider frem!Shelterbyggeriet skrider frem!Shelterbyggeriet skrider frem!Shelterbyggeriet skrider frem!    

Du 
er

 al
tid

 ve
lko

mmen
  

til 
at 

tag
e e

n 
ve

n 
med

! 



 

 

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 
4828 4306 
THR@megalip.dk 

 Formand 
Jesper V. Nielsen 
4825 5547 
JEN@megalip.dk 

Kasserer 
Kurt Andersen 
2323 0846 
KUA@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 
3079 8320 
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 
Erik Husher 
222148 21 
ERH@megalip.dk 

  
 

  

    
Fortsættes bagerst i bladet... 



 

 

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. aug. Forældredag  ALLE+F 
2. okt. Visions dag  L+GR+GL 
9. okt. C4’s 100 års jubilæumsløb  U+J+SP 
30. okt. C4’s 100 års  reception  ALLE 
 
Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller 
hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 
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Brugte spejderuniformer til salg! 
2 ca. størrelse 10, til 50kr. Stykket. Kan 
prøves før afhentning. Der er desuden 
allerede påsyet Hillerød-mærket, Megalip
-mærket og divisions-mærket.  
Kontakt: 2580 9035 
Adresse: Skovduevej 32, 3400 Hillerød 
 
Venlig hilsen 
Gitte Thue Poulsen 

TILLYKKE LARS! 
Der skal lyde et stort tillykke til gruppeleder 
Lars Jensenius som fylder 50 år, den 5. august, 
og et stort tak for de snart 10 år som gruppele-
der. 
 

Med fødselsdagshilsner 
Hele Gruppen 



 

 

 
Søndag den 15. august 2010 inviteres alle gruppens medlemmer og 

deres forældre og søskende til forældredag på Frydenborg. 

  

Vi mødes ved Megaliphytten kl. 11 

hvor vi starter dagen med forskel-

lige aktiviteter for hele familien. 

Omkring kl. 12.30 holder vi frokost 

i det grønne med den medbragte 

skovturskurv. Gruppen sørger for 

drikkevarer til alle. 

  

Efter frokost holder vi oprykning 

og børn og ledere går bagefter ud i 

enhederne og laver forskellige ak-

tivteter mens gruppeledelsen ori-

enterer om vores opgaver på Hillerød Kræmmermarked. 

  

Vi forventer at slutte kl. 14. 

  

Husk madkurv og godt humør. 

  

Vi glæder os til at see alle. 

  

Gruppeledelsen 

ForældredagForældredagForældredagForældredag    
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Hej ulve. 

 
Vi håber alle har haft en god sommerferie indtil videre, 
og at i nyder vejret. Vi ser frem til årets sommerlejr på 
Orø som bare bliver super!  
I den kommende måned skal vi have lavet nye bander. 
I er selvfølgelig altid velkommende til at tage en ven 
med og det håber vi i gør, specielt på ’Tag en ved med’ 
-mødet. Husk også forældredagen søndag den 15. au-
gust, hvor vi blandt andet har oprykning af nogle af 
vores gamle ulve. 
  
Onsdag d. 11.  Velkommen tilbage! 
 
Søndag d. 15.  Forældredag, se    
   side 2 
 
Onsdag d. 18.  Fuldmånemøde 
 
Onsdag d. 25.  Tag en ven med møde 
 
Lør. d. 4. Sep. Aktion rundskuesalg!    
   Se Kræmmermarkedtillægget. 
 
  
 
 
    Stor Ulvehilsen fra 

Sjarly, Mads, W, Iben og Christine. 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 
 
Så er vi atter klar til et nyt spejderår med masser af nye udfordringer. 
Da dette skrives før årets absolut største spejderoplevelse, korpslej-
ren, glæder vi os stadig til at tage af sted sammen med de fleste af 
jer! 
Vi skal i denne måned også byde velkommen til flere nye ulve, som 
rykker op til juniortroppen - vi håber selvfølgelig, at I får en dejlig tid. 
 

   
Program for August  

(møderne er normalt tirsdage fra kl. 19:00-21:00 i sommer-
halvåret) 

 

 
Søndag d. 1.    Korpslejr slut. 
 
Tirsdag d. 10.  Intet møde pga. sommerferie. 
 
Søndag d. 15. Forældredag med oprykning på Frydenborg (kl. 11-
   14) - se side 2 
 
Tirsdag d. 17.  Velkommen til de nyoprykkede - Spejderløfte og lag-
   kageløb 
 
Tirsdag d. 24.  Styr på stumperne fra korpslejren og lejrliv for be-
   gyndere 
 
Søndag d. 29.  Klargøring til kræmmermarked (kl. 10-14) - tag ger-
   ne dine forældre med! (Se tillæg) 
 
Tirsdag d. 31.  Intet møde pga. Kræmmermarkedet. 
 
Onsdag d. 1/9  Klargøring til kræmmermarked (kl. 19-21) - tag ger-
   ne dine forældre med! (Se tillæg) 
 

Med spejderhilsen 
 

Mads, Andreas, Annette og Thomas R. 
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Troppen August 2010 
Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi glæder os til et nyt 
og spændende spejderår. 
 
Søndag d. 15.  Forældredag på Frydenborg, se side 2 
   Vi håber, at I vil tage jeres forældre med 
 
Tirsdag d. 17.  Tropmøde – velkommen til de nyopryk- 
   kede. Tema: Team building 
 
Lør/søn 21-22 DM i Spejd 2. del på Houens Odde Spej- 
   dercenter. Vi glæder os 
 
Tirsdag d. 24. Patruljemøde - Mens spejderne holder pa-
truljemøde vil tropstaben gerne invitere alle ”nye forældre” 
samt andre interesserede forældre til introduktionsmøde i 
Gribbereden kl. 19.00. Her vil I få lejlighed til at møde alle 
lederne i Troppen samt høre mere om, hvad det vil sige at 
være spejder i Troppen. Vi håber, I har lyst til at deltage. 
 
Søndag d. 29.  Pælebankning - tag gerne dine forældre  
   med! (Se tillæg) 
 
Tirsdag d. 31. Patruljemøde 
 
Onsdag d. 1/9  Minestrimmel opsætning, tag gerne dine  
   forældre med! (Se tillæg) 
i 
 
                             Med spejderhilsen 
                          Erik, Michael & Mette 
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Program for Svaler i August: 
  
Tirsdag d. 17.  Tropmøde 
  
Tirsdag d. 24.  Patruljemøde 
  
Tirsdag d. 31.  Patruljemøde 
  
 
 
 

Med Spejderhilsen 
Sofie Bartels Jensenius 

 
 

Shelterbyggeriet nærmer sig sin Shelterbyggeriet nærmer sig sin Shelterbyggeriet nærmer sig sin Shelterbyggeriet nærmer sig sin 

afslutning!afslutning!afslutning!afslutning!    

 

Efter halvanden års arbejde er shelteren ved at være færdig. Der 

mangler nu kun gulv og tag og det er derfor blevet tid til at flytte shel-

teren til den endelige placering, nemlig nede ved lejrpladsområdet i 

nærheden af raftegården. Dette sker ved at alle delene bliver numme-

ret og derefter flyttet enkeltvis, hvorefter den samles igen og de sidste 

ting bliver lavet. Hvis nogen har lyst til at være med er de velkommen-

de søndag den 26. september kl. 09.00 på Frydenborg. 

 

 

Med Spejder Hilsen 

Byggepatruljen 



 

 

 

Program for August. 

 

24/7 – 1/8 Klanen skal naturligvis på korpslejr i Skive,  

   selvom der ikke er mange aktiviteter for rover-

   ne. Men vi skal nok få tiden til at gå, da vi skal 

   afvikle en af Mega-aktiviteterne. 

 

 Torsdag d. 19. Vi har klanting, hvor vi skal planlægge det næ

   ste halve år. Vi medbringer – lige som sidste 

   år – diverse ingredienser til ”lækker” eksperi -

   menterende mad – over bålets flammer og  

   gløder. 

 

                   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hi hi ho ho 

                                Karin, Susanne og Birgitte 
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Nu skal det være! Gruppeldelsen inviterer hermed alle gruppens medlemmer til 

den STORE DESIGN KONKURRENCE om et logo for Megalipperne. Alle gruppens 

medlemmer kan deltage - forældre må gerne hjælpe med at tegne osv. 

  

Der har længe været et ønske om at vi hos Megalipper-

ne havde vores eget logo, som kunne pryde vores med-

lemsblad, bruges som mærke på vores uniform, ud-

smykke vores 2 dejlige hytter, laves til flag, bruges på 

vores Take Away bod på Kræmmermarked og meget 

mere. 

  

Der er nogle enkelte regler som skal overholdes: 

  

Der må max. benyttes 4 farver i logoet. 

Logoet skal være forholdvis enkelt at gengive. Altså ikke kræve den store gra-

fikkereksamen ;o) 

   

Forslag skal sendes til gruppeleder Lars Jensenius enten på mail 

laj@megalip.dk eller med post til Lars Jensenius, Jægermestervej 16, 3400 

Hillerød senest 31. august 2010. 

  

Gruppeledelsen nedsætter en lille udvalg med en repræsentant fra hver af vo-

res 4 enheder samt en repræsentant fra gruppeledelsen. Udvalget vil vælge 

mellem de indsendte forslag. Vinderen vil blive offentliggjort i Megalipnyt og 

modtage en lille præmie. 

Stor Logo konkurrence!Stor Logo konkurrence!Stor Logo konkurrence!Stor Logo konkurrence!    

Vi ser frem til at modtage mange gode og spændende forslag. 
  

Gruppeledelsen 



 

 

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

       

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 

    

 

Redaktørerne har ordet…   
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned  
 
Bladet bliver denne gang sendt ud i god tid, så alle har rigelig med tid 

til at tilmelde sig Kræmmermarkedet. Kræmmermarkedet er jo som 

bekendt Megalippernes største indtægtskilde, og det er på grund af de 

aktiviteter vi har derude, at vi kan holde prisen for kontingent samt 

ture og lejre nede. Derfor håber vi selvfølgelig at alle ledere og for-

ældre vil tilmelde sig nogle af vores aktiviteter på kræmmermarkedet 

som inkludere; Opsætning af parkeringsplads, pasning af parkerings-

plads, oprydning af parkeringsplads efter markedet, billetsalg og vores 

helt egen madbod ’De Grønnes Take-Away’, som sælger lækre, lune 

sandwichs. Mere information findes i Kræmmermarkedstillægget som 

er sendt rundt sammen med bladet. 

 

Til sidst ønsker vi på redaktionen jer alle sam-

men en fortsat rigtig god sommer, og vi ses 

forhåbentlig på Korpslejren! 
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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   48 28 43 06/ 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  48 28 43 06 
 

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  Kurt Andersen   Bag Vænget 7, 3400 Hillerød 
   kua@megalip.dk   23 23 08 46 
 
 

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 


