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I år var Troppen og juniortroppen på Korpslejr i Skive, nemlig SEE 
20:10 som lejren hed. Efter godt og vel 6 timers rejsetid var vi fremme 
på vores lejrplads og gik i gang med at læsse vores grej ud og slå telte 
op. Solen skinnede og humøret var højt.  

Alle var aktive med at bygge lejren op, selv lederne hjalp til. 
 
 

Troppen & Juniortroppen på Troppen & Juniortroppen på Troppen & Juniortroppen på Troppen & Juniortroppen på     
korpslejerkorpslejerkorpslejerkorpslejer    
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I år har Troppen og Juniortroppen delta-

get på årets korpslejr. Det har for alle 

været en stor oplevelse, at se lejren og 

dele lejrplads med nogle engelske spejde-

re, har både været sjovt og udfordrerne. I 

løbet af lejren har Troppen, Juniorerne og 

vores engelske venskabsgruppe deltaget 

på lejrens Megaaktiviteter. Disse megaak-

tiviteter var placeret ca. 1 km. fra vores 

lejrplads. Man ankom til posten ca. klok-

ken 9:00 og man blev på posten og spiste frokost, hvis maden altså kom frem 

og hvis den ikke var frossen! Det var heldigvis kun tilfældet, den første dag.  

 

En af aktiviteterne som vi alle har delta-

get i hed ”Mega leg og spil”. På denne 

aktivitet kunne man lave alt fra vandkam-

pe, til twister, rollespil og andre overdi-

mensionerede spil. Nogle af spillene vir-

ker måske, lidt nemme, men tingene er 

ikke så lette, når man skal oversætte spil-

lets regler til engelsk. Forhindringsbaner 

er nemme for alle, til englænderne skulle 

man sige, det gælder om at komme igen-

nem banen hurtigst muligt. Det klarede 

alle også fint, englænderne klarede det 

hurtigere end forventet. Jeg er sikker på 

at alle der deltog, aktivt, på aktiviteterne, 

har haft det sjovt, måske en anelse svært 

på tom mave, men alt i alt en superhyg-

gelig Megaaktivitet, som vi alle kan se 

tilbage på, med et smil på læben. 

 

Sofie Bartels Jensenius, Troppen 

Aktivitet på lejrenAktivitet på lejrenAktivitet på lejrenAktivitet på lejren    
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Vi var på korpslejr denne sommer, og det var en rigtig fed oplevelse. 

Hver dag var der en speciel aktivitet. Alle dage undtagen mandag og 

tirsdag, hed aktiviteterne mega aktivitet. Det var en stor aktivitet for 

rigtig mange. Der var blandt andet ”vild med ild”, ”mega leg og spil”, 

”guldspejd”, ”SEE world” og ”SEE City”. Mandag og tirsdag var der hi-

ke. Vi var på en hike som hed 

”Hjerl Hede”, som var en hike 

hvor vi blev sat af ved Hjerl Hede 

Frilands museum. Der fik vi en 

time til at kigge rundt omkring på 

museet. Derefter gik vi i gang 

med at gå de 15 km. Næste dag 

skulle vi rigtig gå 18 km, men blev 

hentet efter 4. Fredag var der kul-

turnat, som var en aften/nat,  

hvor der var masser af aktiviteter blandt andet var der klatring, film i 

biografen, gastronomi, musik og meget andet. Gastronomi bestod af at 

man kunne lave soft ice, små kager, pandekager og wok. Filmene var 

’’rejsen til saturn’’ og ”spejder gennem 100 år”. Lørdagen stod på op-

rydning, så vi var klar til at rejse 

dagen efter. Jeg håber at jeg kan 

komme på korpslejr igen, og jeg 

vil gerne anbefale at tage af sted 

hvis man har chancen. 

 

Rikke Thue Poulsen, Juniortroppen 

 

Korpslejr for JuniorerneKorpslejr for JuniorerneKorpslejr for JuniorerneKorpslejr for Juniorerne    
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Lejrens mange lejrbålLejrens mange lejrbålLejrens mange lejrbålLejrens mange lejrbål    

4 



 

 

 

 

LejrstemningenLejrstemningenLejrstemningenLejrstemningen    
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Da korpsets hundredeårs fødsels-
dag faldt sammen med lejren 
skulle dette naturligvis fejres. 

Hvad gør man når man skal lave 
dej uden en håndmixer? Man sæt-
ter da en gaffel fast i en borema-
skine! 

Nogle var klar til at få 
taget billede, andre 
var helst fri. 

Bøvet eller ej, hat 
skal man da have på! 

Mikkel låner farmands telefon på sin 
fødselsdag, lige for at opdatere ven-
nerne på facebook. 
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Klanen var selvfølgelig også på korpslejr, men da der ikke var så man-

ge aktiviteter for roverne, havde vi tilbudt at stå for en af de Mega-

aktiviteter, som spejderne kunne deltage i. Udover vores 4 aktivitets-

dage var vi selvfølgelig også til lejrbål og gudstjeneste, var til et par 

foredrag og med til kulturnatten og fødselsdagen. 

 

 

Klanen på KorpslejrenKlanen på KorpslejrenKlanen på KorpslejrenKlanen på Korpslejren    
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Det meste af vores team – vi 
havde 2 tyske ledere med. 

Mega-aktivitet:  
vores aktivitetsplads, hvor vi tilbragte det meste af tiden  

Vores lejrplads, hvor vi ikke til-
bragte så megen tid 



 

 

 
 

Klanen på KorpslejrenKlanen på KorpslejrenKlanen på KorpslejrenKlanen på Korpslejren    
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Vi fik en længere gåtur hver dag 
– fra vores underlejr til Dråben, 
hvor vi spiste og derefter til akti-
vitetspladsen – 3 forskellige hjør-
ner af lejrområdet – flere gange 
om dagen og Troels’ møder lå så i 
det 4. hjørne. Og så var det jo 
rart med en cykel. Susanne synes 
dette billede skulle med, da det 
ikke er hver dag, man ser under-
tegnede på en jernhest. 

Indgangen til Dråben – 
synes bare det var en 
god idé. 

Vi var selvfølgelig også med til 
føs’dagen. 

Sejlerfolkene, som stod for en af 
de andre Mega-aktiviteter, havde 
tilbudt os en sejltur. 
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Til slut på Korpslejrdelen af sommerlejrtillægget, et lille hurtigt resume af hele 

lejren :-) 

Korpslejren på 3 billederKorpslejren på 3 billederKorpslejren på 3 billederKorpslejren på 3 billeder    



 

 

 
I år var ulvene på Ø-lejr, 

nærmere bestemt Orø – Ise-

fjordens perle. Vi mødtes alle 

ved færgen til Orø søndag kl. 

11. Da alle havde fået kysset 

og krammet farvel var det 

ombord på færgen og af 

sted. Efter en kort gå tur 

tværs over øen ankom vi til 

den kommende lejr plads. 

Her blev den medbragte 

madpakke spidst under blå himmel og dejlig sol. Mens lederne fik slået 

alle fire telte op, blev der dannet bander, lavet bande navne og de ud-

leverede dagbøger blev personaliseret.  

 

Uddrag af dagbog: ”det startede om morgnen hvor 

jeg stod op og var helt vild spændt over at komme 

på sommerlejr og komme til Orø…”  

 

Senere på dagen blev der hygget og leget. Lederne 

havde tilberedt en tre retters menu bestående af 

Kartoffel-/ porre suppe, Iben vegetar ret og ikke 

mindst chokolade mousse.  

 

Uddrag af dagbog: ”Vi hygger os :-) vi leger mor og 

børn. Augusta er mor. Jeg tror vi skal have kage i 

dag for de voksne laver kage…” 

Ulvene på ØUlvene på ØUlvene på ØUlvene på Ø----lejrlejrlejrlejr    
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Dag to blev brugt på at se lidt nærmere på Orøs seværdigheder. Turen 

gik til Kirken og havnen hvor Holbæk færgen sejler fra. Desværre var 

kirken lukket, men vi fik set kirkegården og nogle meget flotte gravste-

ne.  

 

Uddrag fra dagbog: ”Vi syntes 

det var ret sørgeligt at gå 

rundt om de dødes sidste hvi-

lested, men kirken var flot…” 

 

På dag tre var det Albertes 

fødselsdag, så det skulle selv-

følgelig fejres med stil. Så alle 

blev vækket med fødselsdags-

sang, der var nybagt boller til morgenmad og om eftermiddagen var 

der lagkager.  

 

Uddrag fra dagbog: ”Vi blev vækket med sang for det var min fødsels-

dag. Vi fik fødselsdags boller. Vi gik hen til en dyrepark med kameler 

og krokodiller og slanger som Augusta blev så bange for, det var det 

sjoveste i lang tid…” 

 

Dagen stod ikke kun i fødselsdagen tegn, der var også dyrepark på 

programmet og selvfølgelig skulle vi en tur på stranden.  

 

Uddrag fra dagbog: ”Der var en kamel der hed Hasan. Han var meget 

farlig for han kunne slå ihjel. Hvis han blev bange kunne han hoppe på 

en person og slå ihjel med sin brystkasse…” 

 

 

Ulvene på ØUlvene på ØUlvene på ØUlvene på Ø----lejrlejrlejrlejr    
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Onsdag var Hike-dag. Så efter morgenmaden blev tur taskerne pakket 

og af sted gik det. I alt blev det til 20km.  Der var et par fødder der 

ikke længere var fødder efter turen, men store vabler. Alle var dog i 

godt humør da de kom hjem.  

 

Uddrag fra dagbog: ”Vi stod tidligt op for i 

skulle gå hike. Hvis man går hike går man 

over 10 km.” 

 

Som den allerførste dag stod torsdag på 

regn, rigtig meget regn. Så hele dagen blev 

brugt på at hygge i teltene. Også frokost og 

aftensmaden blev nydt i teltet. Det er jo altid hyggeligt at sidde inde i 

teltet og høre regnen tromme på dugen. Der blev dog alligevel afholdt 

lejrbål. Dette foregik dog indenfor, men det var rigtig hyggeligt og der 

var god underholdning.  

Den sidste dag var vejret lidt bedre men stadig en smule regn. Man 

kan ikke være på Orø uden at være på museet og skriv i gæstebogen. 

Så turen gik mod museet hvor vi fik en guide rundvisning. Resten af 

dagen blev brugt på at pakke også gik 

turen mod hammer bakke hvor foræl-

drene stod og ventede. 

 

Der blev ikke taget mange billeder men 

vi har lavet en film fra ugen, og alle de 

deltagende ulve har fået en DVD.  Til 

andre så komme der snart et link op på hjemmesiden så alle kan se 

den. 

Tak for en super god tur til alle, det var en skøn uge.  

 

Christine Thue Poulsen, Enhedsleder i Ulvene. 

Ulvene på ØUlvene på ØUlvene på ØUlvene på Ø----lejrlejrlejrlejr    
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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 
 

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 


