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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                                                                          
9. juni Forældremøde for ulveforældre F(U) 
12. juni Arbejdsdag på frydenborg  ALLE+F 
16. juni  kl. 11-16 Pioneringssøndag  SP 
25 juli–30 juli Sommerlejr for ulvene  U 
24 juli–1 aug. Korpslejr  J+SP+R 
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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Megalippernes rengøringsmand har 

desværre sagt op så derfor er der en 

ledig stilling. Der gives 100 kr. i timen, 

3-5 timer pr. hytte (2 hytter) pr. måned. 



 

 

 
Vi vil gerne invitere på kaffe, te og kage i forbindelse med forældremø-

de. Det kommer til at foregå i Megaliphytten på Frydenborg d. 9/6-

2010 kl. 18.30-20.00 – det vil sige sam-

me tid og sted som ulvemødet.  

 

På programmet er der bl.a. information 

om årets sommerlejr, almen information 

angående ulveflokken og lignende. Der vil 

også være mulighed for at stille spørgs-

mål hvis der er behov for dette. Vi vil og-

så gerne lægge op til en ”debat” omkring 

forslag til fremtidige aktiviteter. 

Vi vil i pausen gå udenfor til ulvene og se hvad de har lavet på mødet. 

 

Vi håber på at mange forældre har mulighed og lyst til at deltage, også 

til de børn der ikke skal på sommerlejr, eller rykker op til sommer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange spejder hilsner 

Ulveflokkens ledere,  

Sjarly, Christine, Mads, Sebastian og Iben. 

Forældremøde for ulveforældreForældremøde for ulveforældreForældremøde for ulveforældreForældremøde for ulveforældre    
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Hej ulve. 

 
Nu er det snart sommer hvilket betyder sommerlejr. 
Husk derfor at tilmelde jer, det bliver super sjovt. 
Vi skal lege med rafter og vise dem frem for forældre-
ne. 
  
Onsdag d. 2.  Vi skal bygge med rafter 
 
Onsdag d. 9.  Forældre møde, se  
   side 2 og udle-  
   veret seddel 
 
Onsdag d. 9.  Vi leger med vores  
   rafter fra sidste  møde 
 
Onsdag d. 16.  Vi får hemmeligt be- 
   søg 
 
Onsdag d. 23.  Sidste møde før ferien 
 
  
Første møde efter sommerferien er d. 11 august. 
 
 
 
 
    Stor Ulvehilsen fra 

Sjarly, Mads, W, Iben og Christine. 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 
 
Så går vi ind i den sidste måned før sommerferien. Vi skal primært 

træne pionering, som jo kan bruges til alverdens formål! 

Lederne i juniortroppen vil gerne ønske alle juniorer og deres forældre 

en rigtig god sommerferie. Vi glæder os til at tage sammen med man-

ge af jer på korpslejr til Skive. Der kommer nærmere information om-

kring transport og tidspunkter for afgang og hjemrejse på en separat 

seddel til de tilmeldte. 

Første møde efter sommerferien bliver tirsdag d. 17. august. 

 
   

 
Program for Juni 

 
 
 
Tirsdag d. 1.    Pionering 
 
 
Tirsdag d. 8.    Pionering 
 
 
Tirsdag d. 15.  Sommerferieafslut-
   ning - hygge og  
   pakning 
 
 
 

 
Med spejderhilsen 

 

Mads, Andreas, Annette og Thomas R. 
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Troppen Juni 2010 
I vil modtage en særskilt seddel med mere information 
om korpslejren. 
 
Tirsdag d. 1.  OBS! Patruljemøde 
 
Tirsdag d. 8.  Patruljemøde 
 
Tirsdag d. 15. Tropmøde – sommerafslutning  
   Robinsontema 
 
Tirsdag d. 22. Evt. patruljemøde 
 
Fødselsdage i Troppen: 

Benjamin fylder 15 år d. 21. juni 
Simon fylder 15 år d. 16. juli 
Sofie fylder 16 år d. 21. juli 
 
Der er oprykning og forældredag søndag d. 15. 
august. Mere information følger. 
 

Første møde efter sommerferien er d. 17. august, hvor 
der er tropmøde. 
 
I ønskes alle en rigtig dejlig sommerferie. På 
gensyn i det næste spejderår. 
 
                             Med spejderhilsen 
                          Erik, Michael & Mette 
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Program for Svaler i Juni: 
  
Tirsdag d. 1.  Ekstraordinært patruljemøde 
  
Tirsdag d. 8.  Rikke's Patruljemøde 
  
Tirsdag d. 15.  Tropmøde 
  
Tirsdag d. 22.  Afslutning på året: Vi skal lave bol-
sjer. 
  

Med Spejderhilsen 
Sofie Bartels Jensenius 

Gruppen har besluttet at vores medlemsblad Megalipnyt fremover kun 

vil blive udsendt elektronisk via e-mail til alle vores medlemmer. Det 

betyder at denne udgave af bladet bliver det sidste i papirformat.  

  

Hvis man ikke er medlem men fortsat ønsker at modtage Megalipnyt, 

bedes man kontakte gruppeleder Lars Jensenius enten på mail 

laj@megalip.dk eller på telefon 4060 1268. 

  

Baggrunden har været et ønske om at spare penge på budgettet og 

samtidig også at benytte os af den teknologi der er til rådighed. Grup-

pen har over en årrække reduceret udgifterne til bladet fra kr. 20.000 

årligt til ca. kr. 2.000 årligt. 

  

Tak til alle vores bladomdelere, som har sørget for at bladet kom ud til 

alle gennem årene. 

  

Gruppeledelsen 



 

 

 

Program for Juni. 

 

Efter flere ture i skoven, spisning af en liter is (vi skulle bruge 

en sort box) samt to ekstra møder i maj burde der, hvis diverse 

godkendelser er gået igennem, forhåbentligt ligge et GPS-løb 

klar. 

 

Onsdag d. 9.  Vi mødes kl. 19.00 på Frydenborg og ligger  

   løbet ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og i juli skal vi naturligvis på Korpslejr i Skive. 

 

  

God sommer til alle. 

                   

 

          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 
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Efter flere forgæves forsøg 

på at få arrangeret en tur  

for troppen  til Spejdermuse-

et på Arsenalvej i Kbh, lykke-

des det endelig den første 

søndag i maj i år.  Som un-

der de tidligere forsøg var 

tilmeldingen begrænset, men 

vi besluttede at nu skulle det 

altså være, så en lille udsøgt 

skare på 5 drog afsted.  

 

Transporten blev jo noget lettet af, at vi blot kunne være i en personbil 

og vi nåede hurtigt derud. 

 

Selve museet - som hører 

under DDS - er lille, men me-

get hyggeligt indrettet i to 

større rum. Selvom det hører 

under DDS er det beskriven-

de for hele spejderbevægel-

sen i Danmark og dermed 

interessant for os alle.  Gamle 

uniformer, knapper, mærker, 

breve, beskrivelser, knive, 

præmier - ja alt til faget hø-

rende var vel repræsenteret. Til andres information er der gratis ad-

gang og man kan se mere på www.spejdermuseet.dk 

 

 

Troppens tur til spejdermuseetTroppens tur til spejdermuseetTroppens tur til spejdermuseetTroppens tur til spejdermuseet    
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Selve besøget var interessant, men 

relativt hurtigt overstået og da vi hav-

de medbragte madpakker blev vi enige 

om ,  at eftersom vi havde mulighed 

for gratis adgang, så kunne vi ligeså 

godt nyde dem i det dejlige vejr inde i 

Tivoli.  Det blev til et fint bord mellem 

koncertsalen og springvandet, hvor 

solen varmede dejligt. 

 

Derefter benyttede vi lejligheden til en tur rundt i tivoli for at se hvad 

"der skete". Der blev undervejs  skudt bjørne  - da vi ikke normalt har 

mulighed for det i de nordsjællanske skove ;-) - samt nydt en italiensk 

is ved en bænk med udsigt over søen. Ikke så ringe :-) 

Derefter begav vi os hjemad efter en hyggelig søndag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael , TA   

 

 

(Flere billeder på næste side) 

Troppens tur til spejdermuseetTroppens tur til spejdermuseetTroppens tur til spejdermuseetTroppens tur til spejdermuseet    
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Troppens tur til spejdermuseetTroppens tur til spejdermuseetTroppens tur til spejdermuseetTroppens tur til spejdermuseet    
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Den 4.maj var det 65 år siden besættelsen af tyskerne under 

2.verdenskrig ophørte. I den anledning afholdt troppen et besættelses/

befrielsesløb på dagen i forbindelse med tropmødet. 

  

Spejderne mødte op til to 

modstandsfolk som ledte 

dem ind i et lokale mørke-

lagt med gardiner. De fik 

besked om deres opgave 

og skulle derefter modta-

ge en hemmelig morse-

melding om et nedkast-

ningssted for containere 

med sprængstoffer. Vha 

flagstangen og Dannebrog 

som blev hhv hejset lidt 

ned og langt ned adskillige (mange) gange lykkedes det at få budska-

bet igennem. Ulvekløften kl. 19:30.  

 

 

Præcis på slaget faldt con-

tainerne og spejderne 

skyndte sig tilbage for at 

åbne dem og fremstille den 

bombe der skulle bruges til 

et sabotage-angreb på en 

bro på Isterødvejen nord 

for Hillerød. 

  

 

Troppens BefrielsesløbTroppens BefrielsesløbTroppens BefrielsesløbTroppens Befrielsesløb    
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Med lidt hjælp fra to bombe-eksperter i kitler og efter at have prøvet 

sig frem og studeret tegningen adskillige gange lykkedes det at få 

fremstillet 3 fine bomber (paprør med ler i) og tilsluttet både en tids-

styret udløser og detonator. 

 Da de nåede frem til broen var denne skarpt bevogtet af to tyskere 

der patruljerede frem og tilbage. Det lykkedes dog at snige sig ind og 

placere bomberne og kort efter sprang de. Aktionen var en succes. 

  

 

Troppens BefrielsesløbTroppens BefrielsesløbTroppens BefrielsesløbTroppens Befrielsesløb    
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Godt tilbage var alle glade og 

det var tid til at lytte til BBC i 

London på den gamle radio. 

Midt i udsendelsen stopper 

speakeren og meddeler at de 

tyske tropper i Danmark har 

overgivet sig. Dette udløser en 

jubelfest. Gardinerne bliver 

revet ned - der bliver tændt lys 

i vinduerne og alle løber ud på 

gaden med Dannebrog etc.  

(radioudsendelsen var den originale fra 4.maj 1945). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med spejderhilsen 

Michael, TA 

 
 

(Flere billeder på næste side) 

Troppens BefrielsesløbTroppens BefrielsesløbTroppens BefrielsesløbTroppens Befrielsesløb    



 

 

15 

 

Troppens BefrielsesløbTroppens BefrielsesløbTroppens BefrielsesløbTroppens Befrielsesløb    
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Så nærmer sommeren sig, og det 
betyder at vi skal på sommerlejr. 
I år skal vi til Orø. Vi mødes søn-
dag den 25. juli kl. 11.00 ved 
Østre færge ved Hammer bakke, 
og vi slutter samme sted fredag 
den 30. juli kl. ca. 17.00 
(usikkerheden skyldes færgen).  
 
Pakkeliste og yderligere informati-
oner udleveres senere til de tilmeldte. 
 
Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at henvende jer på et af møder-
ne, eller I kan ringe til Sjarly (29922861) eller Christine (60168546). 
 
Tilmelding samt 650 kroner skal afleveres til en af ulvelederne snarest 
muligt, dog senest 2. juni. 
_____________________________________________________ 

 

ENDELIG TILMELDNING TIL ULVENES SOMMERLEJR 2010 
 

Navn:__________________________________________________________________ 
 
Tilladelse til badning: JA______  NEJ______ 
Særlige hensyn (allergier, medicin o.a.): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Forældres kontaktinfo under lejren: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Forældreunderskrift:___________________________________________________  

Tilmelding til Ulvenes SommerlejrTilmelding til Ulvenes SommerlejrTilmelding til Ulvenes SommerlejrTilmelding til Ulvenes Sommerlejr    



 

 

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…  Oplag: 63 elektronisk 
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned Op lag: 50 print 
 
Igen, igen er et nummer af megalipnyt lavet færdigt. Dette nummer 

blev lavet over to dage da Andreas havde været så snedige at glemme 

opladeren til sin computer. Heldigvis blev vi næsten færdige, så det var 

primært billeder som skulle ordnes på anden dagen. Dette skulle dog 

ikke forhindre os i at spise lidt mad, som denne gang var en Mexicana 

pizza fra Byens Pizza og Burger House, da Bøfhuset åbenbart har luk-

ket om mandagen. 

 

Det skal desuden nævnes, for dem som ikke har læst det på side 6 i 

bladet, at Megalipnyt fremover kun vil blive omdelt elektronisk. Så hvis 

man ikke er medlem men fortsat ønsker at modtage Megalipnyt, bedes 

man kontakte gruppeleder Lars Jensenius en-

ten på mail laj@megalip.dk eller på telefon 

4060 1268. 

 

Og til sidst ønsker vi på redaktionen god som-

merferie til hele gruppen og vi ses til næste 

spejderår! 
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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 


