
 

 

September 2014 
46. årgang 

Invitation til Sct. Georges løbet for Ulvene  Side 5 

Invitation til Sct. Georges løbet for Juniorerne  Side 6 
 

Akela, International lejr for Ulveledere   Side 8 
 
SOMMERLEJR TILLÆGGET ER UDE NU! Se billederne 

og læs historierne i det separate tillæg! 

Junior– og tropspejderne an-
kommer til Bornholm 



 

 

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                              

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 
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I denne måned fortsætter vi på Hogwarts Skole for Hekse-
kunster og Troldmandsskab, det bliver endnu en måned med 
masser af mystik og magi.  
I starten af oktober , nærmere bestemt d. 5 oktober, skal 

der kæmpes om at blive den bedste bande i Hillerød. Vi hå-
ber meget at mange ulve har lyst og mod på en sjov søndag. 
Læs mere på side 5. Tilmelding sker på www.megalip.dk. 
 

Læs om kontingent ændring samt PBS løsning på side 7. 
 
Onsdag d. 3. Magiske dyrs pasning og pleje 

 
Onsdag d. 10. Spådom og fuldmånemøde 
 
Onsdag d. 17. Runer og talmagi 
 

Onsdag d. 24. Mørkets kræfter 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Mange ulvehilsner  

 Ulvelederne 
 

http://www.megalip.dk
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 

 

Vi skal i denne måned byde velkommen til Philip som skal være ledere 

her i Juniortroppen, og vi glæder os til at arbejde sammen med ham. 

 

Månedens program står i Sct. Georges løbets tegn. Vi skal øve at gå 

efter kort, så i uden problemer kan klare jer selv med et kort alene i 

skoven. Sidste møde i måneden laver vi en opsamling af kort samt 

andre gode spejderfærdigheder som er gode at kunne inden løbet. 

  

Læs om kontingent ændring samt PBS løsning på side 7. 

 

 

Program for September 

 

 

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

    mermarkeds parkeringsplads kl. 18.30 og slut-

    ter ca. kl. 20.00 

 

Tirsdag d. 9.  Vi starter på det store kort mærke 

 

Tirsdag d. 16.  Vi fortsætter på kort mærket ude i skoven 

 

Tirsdag d. 23.  Vi er igen i skoven og I skal bruge alt det i har 

    lært 

 

Tirsdag d. 30.  Opsamling til Sct. Georges løbet 

 

Søndag d. 5. Okt. Sct. Georges løb på Frydenborg. Se side 6 for 

    mere info. 

 

 

 

Med spejderhilsen 

Erik, Sofie, Lars, Philip og Andreas 
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Troppen september 2014 

 

 

Læs om kontingent ændring samt PBS løsning på side 7. 

 

 

 

Mandag d. 1. Oprydning på Kræmmermarkedet  

   og herefter pizza 

 

Tirsdag d. 2. Patruljemøde 

 

Tirsdag d. 9. Patruljemøde 

 

Tirsdag d. 16. Patruljemøde 

 

Tirsdag d. 23. Tropmøde - Førstehjælpshandlebane. 

   Tag tøj på der kan klare at blive beskidt 

 

Tirsdag d. 30. Patruljemøde 

 

 

 

   Med spejderhilsen 

          Troplederne 
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Vær' med til at dyste om at blive den bedste bande i Hille-

rød. 

Det er nogle hyggeligt timer, hvor alle ulvespejdere i Hille-

rød dyster i forskellige opgaver. 

 

Vi mødes på Frydenborg (hvor vi er til vores normale 

onsdagsmøder) kl. 9.30 og slutter samme sted kl. 

14.00, søndag d. 5 oktober. 

 

 

Husk uniform, blyant og papir, samt en lille rygsæk med 

drikkedunk. HUSK TØJ EFTER VEJRET - vi skal være ude! 

 

Tilmelding hurtigst muligt, MEGET GERNE før d. 15 septem-

ber, på hjemmesiden www.megalip.dk. Husk at vælge Ulve

-udgaven af turen. 

 

 

Vi håber på at se mange ulve, til en sjov og hyggelig søn-

dag! 

Sct. Georgløb - Ulvene 

http://www.megalip.dk


 

 

6 

Vi mødes på Frydenborg Søndag d. 5. oktober kl. 9.30 og slutter sam-

me sted kl. 14.00. Husk uniform, blyant og papir, kompas, spejderbo-

gen, samt en lille rygsæk med drikkedunk. Der vil blive sørget for fro-

kost. Pris: gratis. 

 

HUSK TØJ EFTER VEJRET - vi skal være ude hele dagen! 

 

Tilmelding hurtigst muligt, men før d. 15 september, på hjemmesiden 

www.megalip.dk. Husk at vælge Junior udgaven af turen. 

Sct. Georges Løb - Juniorerne 

http://www.megalip.dk
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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 



 

 

AKELA2014 var den første internationale samling for ulveledere. Grup-

pen valgte at betale for min tur, hvilket jeg er meget glad for. Jeg er 

kommet hjem, fuld af nye idéer og oplevelser, som ulvene nok skal få 

glæde af. 

Tanken bag AKELA2014 var at skabe bånd mellem ulvelederne over 

hele verdenen, udveksle og komme på nye idéer, ceremonier, frem-

gangsmetoder og kendskab. 

Lejren startede lørdag med 

ankomst, lejrbygning og åb-

ningsceremoni. Som en del 

af åbningsceremonien skulle 

man finde en man ikke 

kendte og sætte sine hånd-

tryk, med maling, på en 

vimpel allé, som symbol på 

at vi knytter nye venskaber. Til åbningsceremonien, blev alle 38 delta-

gende lande budt velkommen, og 

en flagrække blev hejst. Søndag 

formiddag var der udstilling, hvor 

langt de fleste lande var repræsen-

teret. Her blev der fortalt hvordan 

spejderarbejdet var i de forskellige 

lande, hvordan de forskellige idé-

rammer bliver brugt, og hvis man 

havde andre spørgsmål var alle 

rede til at starte en  dialog, dog 

kunne sproget godt give udfordringer. Eftermiddagen stod på ”ekspert 

foredrag”, hvor deltagere kunne melde sig til at holde sådanne for de 

andre deltagere. I løbet af eftermiddagen kunne man nå at deltage i 

tre. Jeg valgte; ”Læring gennem leg”, ”Plads til børn med særlige  

AKELA 2014  
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behov” og ”Ulvearbejdet for børn under 7 år”. Alle tre var rigtig gode, og 

startede en debat, hvor der blev åbnet øjne, og udvekslet tanker og idéer. 

Aftenen stod på stor BBQ ved scene, efterfulgt af lejrbål. Lejrbålet overra-

skede mig meget—der var fak-

tisk et bål. Det lyder som en 

selvfølge for os, men i mange 

lande er bål ikke en lige så na-

turlig ting, som det er for os. 

Det var en rigtig hyggelig aften, 

med masser af underholdning 

fra mange forskellige lande. 

Mandag formiddag stod på work-

shops og andre små aktiviteter. 

Igen var det deltagere der kunne 

afholde workshops og aktiviteter 

for de andre deltagere. Sammen 

med den andre danske ulveledere 

der var af sted, afholdte vi en 

workshop, hvor man kunne tage 

junglemærket. Dog varede work-

shoppen kun 45min, så det blev 

speedet noget op. Vi nåede dog både at synge en junglesang, lave træfløj-

ter, klippe silhuetter af jungledyrene og afholde fuldmånemøde på 

rådsklippen. Efter en velafholdt workshop, og inden en ny workshop, kunne 

jeg lige nå et par små aktiviteter, blandt andet lavede jeg en pung ud af en 

gammel mælkekarton. Workshoppen om-

handlede at lave bål, uden brug af tændstik-

ker. Jeg brugte blandt andet den klasiske 

med flintesten, lup, 9v batteri og ståluld, 

alm. tændstål og bunden af en coladåse. 

Nogle metoder var mere effektive end andre, 

men sjovt var det. 

AKELA2014 
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Mandag eftermiddag var dedike-

ret til udveksling af ens allerbed-

ste idéer. Alle blev fordelt i min-

dre hold, med forskellige bag-

grund. I min gruppe vi ti stykker,  

blandt andet fra Angola, Tysk-

land, Frankrig, Portugal og Slo-

venien. Her fik vi snakket og ud-

vekslet en masse idéer og ikke 

mindst lege. Det der gjorde mest 

indtryk ved denne eftermiddag, var hvor ens legene er; en af de lege vi 

blev præsenteret for, fra Angola var stort set som vores Tørklædeleg, 

som er en leg jeg er sikker på de fleste i gruppen kender. Efter aftens-

maden var der ”Rumble in the jungle”, der bestod af forskellige aktivi-

teter man kunne gå til og 

fra. Jeg deltog i en aktivi-

tet som varede hele afte-

nen; ”Fire artistics” (”Ild 

kunstner”), hvor jeg lærte 

at spy ild. Vi lavede et 

show, som vi fremførte til 

afslutningsceremonien da-

gen efter. Det var sjovt, 

men også MEGET grænseoverskridende, at skulle hælde brændbar væ-

ske i munden, for derefter at spytte det ud igen på en brændende fak-

kel (GØR IKKE DETTE DER HJEMME!!!). Tirsdag formiddag stod på 

Stratego for alle 360 deltagere i den omkringliggende skov. En sjov og 

anderledes formiddag.  

AKELA2014 



 

 

Eftermiddagen skulle bruges på at klarlægge vores mål, for hvordan vi 

vil udvikle spejderarbejdet hjemme i vores egne grupper. Jeg valgte 

området ”fantasi”, det blev dog mere en debat om hvordan man kunne 

få mere fantasi ind over de ugentlige møder og ture, hvilket gav mig en 

masse idéer jeg har tage med hjem. Om aftenen var der afslutningsce-

remoni, hvor man virkelig kunne mærke det fællesskab der var opstået 

de forgange dage. Folk byttede tørklæder, og udvekslede adresser. Ef-

ter ceremonien var der fest, med liveband, men da min bus havde af-

gang mod lufthavene den følgende ”morgen” klokken 5, gik jeg ”tidligt” 

i seng.  

Alt i alt var det en virkelig god tur, som jeg har fået rigtig meget ud af. 

Jeg håber meget at det bliver en tilbagevenden event, så der er flere 

der får mulighed for at få denne fantastisk lærerige oplevelse. 

 

Christine, Enhedsleder hos 

ulvene 

AKELA2014 
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I kagedåse: laks (den var god), kartofler (lettere røget), småkager (de var 

sorte i den ene side af dåsen og flydende i den anden, så vi vendte dåsen – så 

blev næsten det hele sort. Det, der ikke var brændt, smagte fint). 

 

På spid: indbagte pølser og 

squash samt snobrød med 

kompot – kan anbefales 

 

I vaffeljern: sandkagedej 

(uden sukker) med grøntsa-

ger (helt fint), sandkagedej 

(med sukker og kanel) med 

ananasskive i midten (dejen 

blev ikke stiv, men ananas-

sen smagte dejligt af kanel). 

 

 

Ananas med fyld af vindruer og sandkagedej – kan absolut ikke anbefales. 

Klanens Kulinariske Klanting 



 

 

Program for September:  

 

På vores klanting, hvor vi jo laver kulinariske eksperimenter 

over bål (der er gjort mange forsøg – ikke alle bliver lige vel-

lykkede), nåede vi desværre ikke at få planlagt det næste halve 

års program.  Kun dem i september. 

 

Ons. d. 3           klanting hos Susanne  

 

Man. d. 22.       Find vej – Karin 

 

I kagedåse: laks (den var god), kartofler (lettere røget), små-

kager (de var sorte i den ene side af dåsen og flydende i den 

anden, så vi vendte dåsen – så blev næsten det hele sort. Det, 

der ikke var brændt, smagte fint). På spid: indbagte pølser og 

squash samt snobrød med kompot – kan anbefales I vaffeljern: 

sandkagedej (uden sukker) med grøntsager (helt fint), sandka-

gedej (med sukker og kanel) med ananasskive i midten (dejen 

blev ikke stiv, men ananassen smagte dejligt af kanel). Ananas 

med fyld af vindruer og sandkagedej – kan absolut ikke anbe-

fales. 

 

 

  

 

                           Hi hi 

                               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  

 
Kræmmermarkedet er over os og mon ikke det går godt igen i år :-
) 
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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 


