
 

 

August 2014 
46. årgang 

Kræmmermarked, en forældres historie  Side 5-6 

Rundskue salget starter!     Side 7-8 
Nyt vedr. kontingent samt PBS   Side 9 

Er du klar til at blive ulve-troldmand?  Side 11 
 
HUSK OGSÅ AT SE DET SEPARATE KRÆMMERMAR-

KEDSTILLÆG! 

Ulvene får is i Lejre på sommer-
lejren 



 

 

Lederne i gruppen 
Gruppelederne:  Grupperåd: 

       

Gruppeleder 

Mads Schondel

-Andersen 
2212 1078 
MAS@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Lars Jensenius 

4060 1268 
LAJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Søren Jensenius 

4824 6608 
SOJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Per Hansen 

4825 4875 
PEH@megalip.dk 

 Formand 

Lykke Bagger 

3077 2309 
LYB@megalip.dk 

Kasserer 

Marianne Bar-

tels 
4824 6608 
MAB@megalip.dk 

Floklederne: 

       

Flokleder 

Christine Thue 

Poulsen 
6016 8546 
CHP@megalip.dk 

Flokleder 

Sebastian ”W” 

Weede 
3116 9407 
SEW@megalip.dk 

Flokassistent 

Mads V. Niel-

sen 
3011 2713 
MAN@megalip.dk 

Flokassistent 

Elizabeth Mosebo 

Bentzen 
2521 7889 
ELB@megalip.dk 

   

Juniortroplederne: 

       

Juniortropleder 

Andreas  

Jensenius 
3068 3078 
AND@megalip.dk 

Juniotropassist. 

Erik Husher 

222148 21 
ERH@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Jeppe Skov-

gaard 
2089 9970 
JEP@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Sofie B.  

Jensenius 
3061 6537 
SOB@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Lars Rørbæk 

2857 9248 
LAR@megalip.dk 

  

Troplederne:                                                  Hjemmesiden: 

       

Tropleder 

Mette Schondel-

Andersen 
2855 2665 
MES@megalip.dk 

Tropassistent 

Michael Bentzen 

4015 8090 
MIB@megalip.dk 

Tropassistent 

Annette Jensen 

2267 1669 
ANJ@megalip.dk 

Tropassist. 

Andreas Oks-

bjerg 
5074 7487 
ANO@megalip.dk 

 
 

  

    
Fortsættes bagerst i bladet... 

Orlo
v 

Orlo
v 

Orlo
v 



 

 

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                              

24+27 aug Klargøring til kræmmermarked  ALLE  

28 –31 aug. Kræmmermarked  ALLE 

1 sep. Oprydning på kræmmermarked  ALLE 

19 sep. Kulturnat kl. 16-22  ALLE 

23 sep. Frivillig Fredag Praktik  SP+GR 

 

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

hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 

1 

55 liters rygsæk (ekspedition 55+), fejler intet, 
dog med lidt mærker efter brug, sælges. 
 

Pris: 250 (ny pris 600) 

 
Benjamin Brender Hansen 
Tlf: 6169 4875 
Mail: benjamin-brender @hotmail.com 

Et stort tillykke fra hele gruppen til 

Jesper Vesterager Nielsen som 

blev gift d. 5. Juli! 

Tanja Routhe havde sølvbryllup d. 

29 Juli, og hele gruppen ønsker 

hende et stort tillykke.   
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Vi håber alle har haft en rigtig god sommer, og vil endnu en-
gang sige tak for en skøn sommerlejr! 
 
I denne måned begynder vi på Hogwarts hvor vi skal opleve 

en masse mystik. Husk at tage dine venner med! Se invitati-
onen på side 11. 
 
Vi vil gerne minde forældre om kræmmermarkedet i 

denne måned - Vi har brug for jeres hjælp! Se mere på 
side 5-6 samt det separate kræmmermarkedtillæg. Det 
er JERES hjælp som gør vores spejderarbejde muligt! 

 
Vi har også brug for at alle ulveungerne virkelig giver 
den en skalle med salg af rundskuehæfter. Se mere på 
side 7. 
 

Læs om kontingent ændring samt PBS løsning på side 9. 

 
 
Onsdag d. 13. Indkøb med Hagrid i Diagonalstræde og 
   ankomst til Hogwarts 
 
Onsdag d. 20. Første flyve time 
 

Lørdag. d. 23. Kick-off af rundskuesalget på torvet kl. 10 

 
Onsdag d. 27. Eliksir 
 
Mandag d. 1. sept. Oprydning efter kræmmermarkedet 
    og pizza 
  

 
 

Mange ulvehilsner  
 Ulvelederne 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 

 

Velkommen tilbage efter sommerferien, og tak for en rigtig god som-

merlejr til dem af jer som var med. Vi glæder os til at begynde et nyt 

spejderår med flere spændende og udfordrende aktiviteter! 

 
Vi vil gerne minde forældre om kræmmermarkedet i denne måned - Vi 
har brug for jeres hjælp! Se mere på side 5-6 samt det separate 
kræmmermarkedtillæg. Det er JERES hjælp som gør vores spejderar-
bejde muligt! 

 
Vi har også brug for at alle juniorerne virkelig giver den en skalle med 

salg af rundskuehæfter. Se mere på side 7. 
  

Læs om kontingent ændring samt PBS løsning på side 9. 

 

 

Program for August 

 

 

Tirsdag d. 19.  Velkommen tilbage efter ferien! 

 

Lørdag. d. 23.  Kick-off af rundskuesalget på torvet kl. 10 

 

Onsdag d. 27.  OBS! Onsdag! Vi mødes på kræmmermarkeds 

    parkeringspladsen kl. 19.00 og slutter kl. 21.00 

 

Mandag d. 1. Sept.  OBS! Mandag kl. 18.30! Vi mødes på Kræm-

    mermarkedsparkeringsplads kl. 18.30 og slutter 

    ca. kl. 20.00 

 

 

 

 

Med spejderhilsen 

Erik, Sofie, Lars og Andreas 
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Troppen august 2014 

 

Velkommen tilbage fra sommerferie og tak for en rigtig 

god sommerlejr. Vi glæder os til et nyt og spændende 

spejderår. 

 
Vi vil gerne minde forældre om kræmmermarkedet i den-
ne måned - Vi har brug for jeres hjælp! Se mere på side 5
-6 samt det separate kræmmermarkedtillæg.  
 
Vi har også brug for at alle spejdere virkelig giver den en 
skalle med salg af rundskuehæfter. Se mere på side 7. 
 

Læs om kontingent ændring samt PBS løsning på side 9. 

 

Tirsdag d. 19.  Tropmøde – storpionering 

 

Søndag d. 24. Pælebankning på kræmmermarkedet 

 

Tirsdag d. 26. Patruljemøde 

 

Onsdag d. 27. Minestrimling på kræmmermarkedet 

 

Lør. 28. – søn. 31. Kræmmermarked 

 

Mandag 1. sept. Oprydning på Kræmmermarkedet 

    og herefter pizza 

 

 

   Med spejderhilsen 

          Troplederne 
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Deltag i fællesskabet med en masse dejlige spejderledere og store 

spejdere og bidrag på den måde til de mange aktiviteter og ture som 

gruppen arrangerer. Jeg startede selv med nogle få timer, men er ble-

vet så bidt af det, at jeg nu deltager næsten fuld tid alle dage. 

Megalipperne har været en del af Hillerød Kræmmermarked i mange 

år. Vi står for parkering og billetsalg, som vi får et fast beløb for. I de 

sidste 5 år har vi også haft en bod, der sælger sandwich og vand. Vi er 

et sundt alternativ, som er meget populært. Sidste år solgte vi 1200 

sandwich over de fire dage. 

Kræmmermarked 
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Det er sjovt at være med 

og arbejdsopgaverne er 

mangeartet, så find det du 

bedst kan bidrage med på 

tilmeldingen, og sæt så 

meget tid af du kan, da det 

kræver mange hænder. 

Selv om det kun kan blive 

til få timer, er det også en 

stor hjælp. 

 

 

Der er klargøring af parkeringspladsen, parkeringen af de mange biler, 

billetsalg, køb af råvarer til sandwich, opstilling af telt, tilberede sand-

wichene, tilberede portioner af aftensmad til de mange, der arbejder 

om aftenen og oprydning på parkeringspladsen efter markedet er luk-

ket. 

 

Tilmelding på www.megalip.dk/km 

 

 

Mvh Lykke,  

Forældre og nu gruppe-

rådsformand 

Støt op om Megalippernes andel 
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Vi håber, at du igen vil hjælpe Megalipperne med at sælge rundskue-

hæfter, og dermed tjene penge til gruppen, så vi kan holde priserne 

nede og spændingen oppe.  

 

Hver gang du sælger et rundskuehæfte går der 10kr. direkte til os som 

vi bruger til nogle federe aktiviteter og billigere kontingent. De reste-

rende 10 kr går til støtte af ungdomsarbejdet, specielt til spejderne.  

 

Når du er ude at sælge kan du fortælle folk at Rundskuehæftet ikke 

bare er en lodseddel med gode gevinster til mere end 30.000 kr.  

 

”Hæftet giver også en masse andre præmier og oplevelser,  

som er meget mere værd end de 20 kr. hæftet koster.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE 

 

Rundskue salget starter igen 
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Prøv at bladre hæftet igennem, og se hvor meget man kan bruge. Her 

er bare nogle eksempler: 

 

• Rebusser og kryds og tværs m.m., hvor man kan vinde præmier 

fra forskellige butikker – til en værdi af over 20.000 kroner.  

• Ekstratrækninger på kræmmermarkedet og ved kaffebordet d. 6 

september på Torvet. 

• Rabat på færgetur Helsingør/Helsingborg 

• Gratis Rundskuebesøg 

• Gratis Sejltur på Slotssøen. 

• Duetællekonkurrence hvor man kan vinde et gavekort. 

 

Du får lettere ved at sælge hæfterne, når du fortæller folk om alt det 

de kan vinde og opleve. Prøv det - det virker! 

 

Du må først starte salget samtidig med alle andre, når Rundkuet åbner 

lørdag den 23. august hvor vi holder kick-off fra kl. 10.00 på 

torvet i Hillerød. Det er også her, samt til møderne, at du kan få udle-

veret Rundskuehæfter. 

 

Den som sælger flest Rundskuehæfter i gruppen, samt den som sælger 

mest i hver enhed, får en fin lille præmie af gruppen for deres store 

arbejde. 

 

Du kan få mere at vide om Rundskuet ved at gå ind på hjemmesiden: 

www.hillerodgilderne.dk/rundskue 

 

Rundskue salget starter igen 
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Kære alle 

 

Med virkning pr. 1. juli 2014 ændrer Megalipperne opkrævning af kontingent.  

 

Fremover vil kontingentbetalingen blive opkrævet hvert pr d. 1. juli, d. 1. okto-

ber,  d. 1. Januar og d. 1. april med kr. 250 pr. gang pr. barn.  

 

Dette sker første gang 1. juli 2014. Det vil være muligt at tilmelde betalingen 

til automatisk betalingsservice (PBS), og vi håber rigtigt mange vil benytte sig 

af denne mulighed.  

 

Ændringerne medfører en årlig kontingentstigning på kr. 50,00. Der vil desu-

den ikke længere være søskenderabat, og melder man sig ud i et kvartal, vil 

der ikke være mulighed for at få refunderet et allerede betalt kontingent hver-

ken helt eller delvist. Bliver man til gengæld meldt ind efter kvartal start, skal 

man ikke betale før det næste kvartal. 

 

Skulle i have spørgsmål til ændringen er I meget velkomne til at kontakte vo-

res kasserer på mail: mab@megalip.dk, der så vil forsøge at besvare jeres 

henvendelse hurtigst muligt. 

 

 

 

Med spejderhilsen 

Megalipperne 

Ændring af kontingent, samt PBS 



 

 

Program for August:  

 

 

Håber alle har haft en dejlig sommerferie med masser af gode 

spejderoplevelser.  

  

 

D. 11/8.  klanting, nye kreative lækkerier over bål – hos 

   Karin kl. 19 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På klantinget får vi sikkert planlagt et møde mere i august 

 

 

  

 

                           Hi hi 

                               Karin, Susanne og Birgitte 
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Hogwarts skole for Heksekunster og 
Troldmandsskab 

Skoleleder: Albus Dumbledore 
Af Merlins efterfølgere, højeste niveau af stortroldmandskunst, Anerkendt Mug-
wump, Medlem af Den Internationale Sammenslutning af Troldmænd. 

 

Kære Hr. Potter, 
Det glæder os at kunne meddele dem, at De er selvskreven til op-
tagelse på Hogwarts skole for heksekunster og troldmandskab. 
Vi vedlægger en liste over pensum og nødvendigt udstyr. 
Første semester starter d. 13. august.  
  
 
Venlige hilsner 

Minerva McGonagallMinerva McGonagall   
Minerva McGonagall, Viceinspektør 

    Er du klar til at blive ulve-troldmand? 



 

 

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 

    

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

 
Så er sommerferien ovre, og i spejderregi betyder det en helt be-
stemt ting - det er tid til kræmmermarked. Vi har igen i år brug for 

alle kræfter for at løfte de mange store opgaver vi har på Hillerød 
Kræmmermarked, så vi håber på stor oppakning fra de store spej-
dere, ledere og specielt forældrene. Husk, det er Kræmmermarke-

det som er vores primære indtægtskilde, og det er derfor netop DIN 
hjælp er med til at sikre at vores ture og lejre er billige uden at det 
går udover aktiviteterne, samt at kontingentet holdes nede. 

 
 
Jeg håber meget at se mange spejder, ledere og forældre give en 

hånd med på kræmmermarkedet - vi har det sjovt! 
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Andreas 



 

 

GRUPPEN  Mads Schondel-Andersen Maglegårds Allé 1, 2. th. 
   mas@megalip.dk   2860 Søborg / mob 22 12 10 78 
 
GRUPPERÅD  Lykke Bagger   Åvang 29, 3400 Hillerød 
FORMAND   lyb@megalip.dk   30 77 23 09 
 
ULVE  Christine Thue Poulsen  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte 
   chp@megalip.dk   60 16 85 46 
 Sebastian Weede  Gråspurvevej 15 2, 3, 2400 København NV 
   sew@megalip.dk   31 16 94 07 
  
JUNIOR  Andreas Slott Jensenius  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte  
   and@megalip.dk  30 68 30 78 
 
TROP  Mette Schondel-Andersen  Holmegårdsvang 6, 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   42 74 64 24 
 
HYTTE Mette Schondel-Andersen  Holmegårdsvang 6, 3400 Hillerød 
RESERVATION   hytter@megalip.dk   48 28 43 06 
 
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   48 24 66 08 
 
 
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 


