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Afslutning på spejdernes lejr 



 

 

Lederne i gruppen 
Gruppelederne:  Grupperåd: 

       

Gruppeleder 

Mads Schondel

-Andersen 
2212 1078 
MAS@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Lars Jensenius 

4826 1127 
LAJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Søren Jensenius 

4824 6608 
SOJ@megalip.dk 

Gruppeassistent 

Per Hansen 

4825 4875 
PEH@megalip.dk 

 Formand 

Gitte Thue Poul-

sen 
2580 9035 
GIP@megalip.dk 

Kasserer 

Kurt Andersen 

2323 0846 
KUA@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 

Sofie B. Jensenius 

3061 6537 
SOB@megalip.dk 

Flokassistent 

Iben Carsten-

sen 
2025 9585 
IBC@megalip.dk 

  

Juniortroplederne: 

       

Juniortropleder 

Andreas  

Jensenius 
3068 3078 
AND@megalip.dk 

Juniotropassist. 

Erik Husher 

222148 21 
ERH@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Andreas Oks-

bjerg 
5074 7487 
ANO@megalip.dk 

Juniortropassist. 

Jeppe Skovgaard 

2089 9970 
JEP@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 

  
 

  

    
Fortsættes bagerst i bladet... 



 

 

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                                                                                                                 

30. aug– 2. sep Kræmmermarked  ALLE 

3. sep Oprydning på kræmmermarkedet ALLE 

16. sep En dags weekendsarrangement U+J  

27. okt Distriktsturnering  U 

 

 

 

 

 

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

hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 
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Hvis der er nogen som har en gammel 

uniform som ikke bliver brugt mere, kan 

det være I kan få de solgt til nogen an-

dre i gruppen. Man kan sende en mail til 

and@megalip.dk med info om pris og 

kontakt informationer og så vil jeg sætte 

den på opslagstavlen. Brugte uniformer 

er tidligere blevet solgt for ca. 50-150kr. 

Se flere billeder fra sommerlejren i 

hjemmesidens billedgallerier: 

http://www.megalip.dk/billedgalleri 

http://www.megalip.dk/billedgalleri
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Hej ulve. 

 

I september måned skal vi tilbage til Junglen, vi skal 

være kreative og lade lave vores fantasi drive frit. 

Vi skal nemlig igang med at tage Jungle - mærket. Så 

glæd jer! Vores møder er stadig hver onsdag fra kl. 

18.30 til 20.00 

  

Onsdag d. 5 Jungle - mærket: Junglelege  

  

 

 

 

 

 

Onsdag d. 12 Jungle - mærket: Dyremasker  

   og Junglesange 

 

Søndag d. 16 En-dags tur på frydenborg. Vi starter 

   kl. 10 og slutter kl. 16. Vi skal lave en 

   masse forskellige og sjove aktiviteter! 

   Vi sørger for frokost, og det er gratis 

   at deltage. 

  

Onsdag d. 19 Jungle -mærket: Kongens Ankus 

  

Onsdag d. 26 Jungle - mærket: Fuldmånemøde 

 

   Stor ulvehilsen fra 

        Lederne i Ulveflokken 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 

 

Kræmmermarked er vel overstået, og vi mangler kun lige at få ryddet 

det sidste op. Det plejer at tage 1 times tid når alle giver en hånd 

med, og vi opfordre derfor også forældrene til at give en hånd med. 

Derefter begynder vi på temaet Mørke over Asgård som kommer til at 

løbe frem til midt oktober hvor vi så afslutter med en tur. Sidst i må-

neden har vi et stort førstehjælpsløb hvor vi får besøg af en politiker 

som også skal igennem banen. I slutningen af mødet har vi så opryk-

ning hvor vi skal sige farvel Sara. 

 

Program for September 

 

 

Mandag d. 3. Oprydning på Kræmmermarkedet og efterfølgende 

   hjemmelavede pizzaer. 

 

Tirsdag d. 4. Intet møde, da der har været oprydning på Kræm-

   mermarkedet om mandagen. 

 

Tirsdag d. 11. Mørke over Asgård 

 

Søndag d. 16. En-dags tur på frydenborg. Vi starter kl. 10 og slutter 

   kl. 16. Vi skal lave en  masse forskellige og sjove ak-

   tiviteter! Vi sørger for frokost, og det er gratis at del

   tage. 

 

Tirsdag d. 18. Mørke over Asgård 

 

Tirsdag d. 25. Førstehjælpshandlebane. Tag tøj på, der kan tåle at 

   blive beskidt. Fælles oprykning med troppen bagef-

   ter. 

 

Med spejderhilsen 

 

Erik, Andreas O., Jeppe og Andreas 
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Troppen September 2012 

 

Mandag d. 3. Oprydning på Kræmmermarkedet og ef-

terfølgende hjemmelavede pizzaer… 

 

Tirsdag d. 4. Ikke tropmøde, da der har været op- 

   rydning på Kræmmermarkedet om man-

   dagen. 

 

Tirsdag d. 11. Patruljemøde 

 

Tirsdag d. 18. Patruljemøde 

 

Fre-søn 21.-23.Kanotur på Susåen, Se næste side. 

 

Tirsdag d. 25. Tropmøde – førstehjælpshandlebane. 

   Tag tøj på, der kan tåle at blive beskidt. 

   Fælles oprykning med juniortroppen. 

 

 

Fødselsdage i Troppen: 

Rikke T.P. fylder 14 år d. 23. 

 

 

 

 

 

                    Med spejderhilsen 

                       Annette, Michael & Mette 
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START: Fredag d. 21. september kl. 18.00 i Sorø. 

 

SLUT: Søndag d. 23. september kl. 13.00 i Næstved. 

 

Vi mødes ved Broby Kanoudlejning, Næstvedvej 79, 4180 Sorø kl. 18, hvor vi 

pakker kanoerne og padler af sted mod første overnatningsplads. I skal selv 

medbringe madpakke til fredag aften. Evt. kan I i patruljen arrangere fælles 

aftensmad. I har mulighed for at låne trangia af gruppen – bare sig til. 

 

Vi overnatter i telt begge nætter, så sørg 

for en god varm sovepose samt skiftetøj og 

varmt tøj, da det kan blive koldt ved søen 

om aftenen. Det er også en god idé at med-

bringe en klar affaldssæk til at putte tasken 

i, da den ikke kan undgå at blive lidt våd i 

kanoen. 

 

Hvis nogle af jer selv har lette telte, I kan 

tage med, vil vi meget gerne vide dette, da gruppen kun ligger inde med få 

stykker. 

 

Vi slutter kl. 13.00 ved anløbsstedet, Rådmandshaven (bag rådhuset), 4700 

Næstved. 

 

I skal selv sørge for transport til og fra hhv. Sorø og Næstved. Arranger gerne 

fælles transport i patruljerne. Pris: 500,- som betales i forbindelse med tilmel-

dingen. Beløbet overføres til følgende konto:  

 

reg.nr.: 2276 kontonr.: 742508013 

Husk at angive spejderens navn ved indbetalingen. 

 

Tilmelding: senest 15. september på trop@megalip.dk 

 

Vi glæder os til en god tur. 

 

Store spejderhilsner 

Annette, Michael & Mette 

Kanotur 2012 



 

 

6 

 

Spejdernes lejr 2012 er ovre og det var et brag af en lejr – 35.000 spejdere, 

med repræsentanter fra det meste af verden…  Det var en kæmpe oplevelse! 

 

Jeg har efterhånden deltaget i en del store 

lejre, fra Verdens Jamboree over Svensk 

National Jamboree til en række danske 

Korpslejre. Alle har været gode oplevelser, 

men 2012 var alligevel lidt ud over det nor-

male i og med at det var en bred vifte af de 

danske korps og internationale spejdere og 

den største af sin slags i Danmark. Jeg me-

ner, at lejren emmede af selve essensen i 

spejderarbejdet og den oprindelige ånd i 

spejderbevægelsen. 

 

En lejr af den størrelse har krævet en 

enorm indsats fra alle sider, både korpsene 

og de enkelte grupper.Vores ledere her i Megalipperne har ydet en imponeren-

de indsats i forbindelse med forberedelserne til lejren i samarbejde med de 

andre gruppe i Hillerød, forberedelse af materiale transport mm, under selve 

lejren og efter. Under selve lejren har ledere såvel som spejdere ydet en flot 

indsats med at få alt til at fungere således at vi alle havde en stor oplevelse.  

 

Jeg har modtaget en mail fra Paul, leder for vores engelske venskabsgruppe, 

hvor han takker for en stor oplevelse og en meget varm modtagelse fra vores 

side. Der er ingen tvivl om at lejren med spejderne fra Devon har knyttet nogle 

venskaber mellem spejderne som forhåbentlig vil vare ved og måske resultere i 

et genbesøg, enten her i Danmark eller i England i fremtiden.  

 

Afslutningsvis skal der lyder en stor tak til alle lederne i Megalipperne som har 

sørget for at denne lejr er blevet til en af de meget store spejderoplevelser 

man kan tænke tilbage på. 

 

Med stor spejderhilsen 

 

Mads, Gruppeleder  

Lejren er ovre, og det var en brag af en lejr! 
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Klanen kokkerer 

Æble tilberedt over ild – derefter skrællet og vendt i kanelsukker 

Hjemmelavede småka-

ger indbagt i gærdej 

Sandkagedej tilsat ekstra mel, så det 

kunne bages på en snobrødspind – det-

te lykkedes ikke, men lagt på en rist, 

gav et fint resultat 

Hakkebøf med ost indbagt i squash 

Der er åbenbart så me-

get vand i squash, at 

den faktisk ikke bliver 

brændt sort 



 

 

 

Program for September, samt ref. Fra klanting  

 

Håber alle har nydt sommerferien og lejren i Holstebro – og nu 

er friske til at komme ud i den danske natur 

 

Program for september: 

 

13/9 – Vi skal i skoven med GPS. 

 

Ref. fra klantinget d. 8/8-2012: 

Efter nogle –igen - vellykkede kreationer på bålet fik vi planlagt 

det næste halve års program. 

 

Vi sætter ”borgen” lidt på stand-by og skal lidt ud i den danske 

natur. 

16/8 – GPS/kort og kompas – hos Susanne kl. 19.30 – husk 

lygte. 

13/9 – GPS. 

6/10 – Fisketur på Øresund kl. 12-17. 

11/10 – Vi skal ryge de fisk, vi fangede i weekenden. 

29/10 – Borgen - aktiviteter/udfordringer. 

22/11 – Borgen - kort med udfordringer. 

6/12 – Borgen - de sidste småting – magneter og lister. 

19/12 – Klanjulehygge. 

7/1-2013 - Klanting. 

 

Hi hi ho ho 

   Karin, Susanne og Birgitte 
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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  
 
Tak for en super lejr i Holsterbro! Det var en kæmpe spejderoplevelse, 

og det både håber og tror jeg også det var for alle dem som var med. 

Billeder fra lejren kan findes i sommerlejrtillæget som er blevet sendt 

ud med bladet, og som også kan findes på hjemmesiden i Megalipnyt 

arkivet. Der skal også gå et rigtig stort tak ud til Christine som har la-

vet dette års sommerlejrtillæg, og ligeledes skal der gå et stort tak ud 

til dem som har indsendt deres billeder. Tak! 
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Andreas Christine 



 

 

GRUPPEN  Mads Schondel-Andersen Maglegårds Allé 1, 2. th. 
   mas@megalip.dk   2860 Søborg / mob 22 12 10 78 
 
GRUPPERÅD  Gitte Thue Poulsen  Skovduevej 32, 3400 Hillerød 
FORMAND   gip@megalip.dk   25 80 90 35 
 
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  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 


