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Ulvene og Juniorerne på tur 



 

 

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 

       

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... 
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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                                                                                                                 

18 august Rundskuehæftesalg kick-off  ALLE 

18 aug - 10 sep Rundskuehæfte salg  ALLE 

26 september Klargøring til kræmmermarkedet ALLE 

29 september Klargøring til kræmmermarkedet ALLE 

30 aug– 2 sep Kræmmermarked  ALLE 

3 september Oprydning  ALLE 

 

 

 

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

hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 
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Tak til gruppen for de 2 dejlige flasker 

rødvin som jeg fik i forbindelse med min 

50 års fødselsdag. Jeg glæder mig til at 

smage dem. 

  

Søren Jensenius 
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I fire år har Megalipperne haft en bod på Hillerød Kræmmermarked, 

hvor vi sælger sunde, lækre og mættende sandwiches til det sultne 

publikum. Dette tiltag opstod som et ønske fra markedets bestyrelse 

om et sundt alternativ til hot dogs, flæskestegssandwiches, pommes 

frites mm, og vores sandwiches er blevet vel modtaget af såvel besø-

gende som kræmmere.  

 

Boden er åben alle fire dage, og vi 

sælger ca. 800-1000 sandwiches i den 

periode. Dette kræver naturligvis en 

del hjælpende hænder. Vi køber selv 

alle råvarerne og laver sandwichene 

efter bestilling. Der er således flere 

arbejdsopgaver både før og under 

markedet: opstilling af telt samt in-

ventar, indkøb/afhentning af råvarer, 

skylle og snitte grøntsager og almin-

delig rengøring. Når bestillingerne 

modtages fra kunderne, tilberedes 

sandwichene af et hold raske hænder, 

der hurtigt har sandwichen klar. 

 

Hvert år har vi haft besøg af fødevarekontrollen, og hver gang har vi 

fået en stor smiley som tegn på høj hygiejnestandard og optimal råva-

rehåndtering. Dette er vi meget stolte af og ønsker at bevare denne 

høje standard. 

 

Ud over sandwiches sælger vi desuden kildevand. 

 

Mette 

CEO De Grønnes Take Away 

(CEO = Chief Eating Officer :-) ) 

De Grønnes Take Away 
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Hillerød Kræmmermarked og Megalipperne går helt tilbage til det første 

marked i 1983. I 1983 påtog Megalipperne sig etablering, drift og ned-

tagning af parkeringspladsen og har lige siden haft denne entreprise. 

 

Hvad gå denne entreprise så ud på? 

Etablering: Nedbankning af 1.200 pæle, opspænding af 20 km mine-

strimmel, opsætning af skraldespande, vejskilte og kegler. 

 

Drift: Bemanding af parkerings-

pladsen således at trafikken ind 

på pladsen fungerer optimalt 

uden de store kødannelser på 

Roskildevej. Afvikling af trafik-

ken inde på pladsen, således at 

alle rækker forbliver lige lange 

uden de store trafikpropper på 

pladsens hovedveje, og endelig 

afvikling af trafikken i udkørsler-

ne, således at denne forløber på en fornuftig måde. 

 

Nedtagning: Søndag eftermiddag/aften påbegyndes demontering af 

pladsen. Der skal samles strimmel, pæle og vejskilte sammen inden vi 

afslutter markedet med fælles grillmad. Mandag formiddag fjernes de 

sidste ting fra parkeringspladsen, ligesom vores madbod pakkes sam-

men. Mandag aften skal der samles affald på parkeringspladsen, en 

opgave som kræver en 20 mand i ca. 1,5 time, og her kan alle deltage. 

 

Kom og vær med til denne fantastiske opgave, som normalt er præget 

af travlhed og godt humør. Det er altid en stor tilfredsstillelse, at få en 

så stor opgave til at fungere. 

 
 

Søren 

Parkering på Hillerød Kræmmermarked 
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Hej ulve. 

 

Vi håber alle har haft en god sommerferie, og er klar til 

mange nye sjove spejderoplevelser. 

August måned kommer til at stå i “tag venner med”-

mødernes tegn. Så tag alle jeres venner/

klassekamerater/naboer og lign. med så de også kan 

opleve hvor sjovt vi har det. 

Vores møder er stadig hver onsdag fra kl. 18.30 til 

20.00 

 

Onsdag d. 15    “Tag venner med” – 

    Sommersjov 

 

 

 

 

Lørdag 18. Rundskue Kick Off på Torvet (dato i

   ikke 100% fastlagt endnu, nærmere 

   besked følger) 

 

Onsdag d. 22    “Tag venner med” – Naturnyder 

 

Onsdag d. 29    “Tag venner med” – Kig oppe  

     kig nede 

 

 

   Stor ulvehilsen fra 

        Lederne i Ulveflokken 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 

 

Så starter vi igen efter en forhåbentlig god sommerferie. Husk at det 

er i august hvor vi skal sælge rundskuehæfter, og hvor vi håber foræl-

drene vil give en hånd med på kræmmermarkedet, så vi fortsat har 

råd til at drive spejderarbejde. Vi starter måneden med at bygge to 

katapulter lære lidt førstehjælp som vi skal bruge i næste måned.  

Vores møder er fortsat fra kl. 19.00 til 21.00 

 

Program for August 

 

 

 

Lørdag d. 18. Rundskue Kick Off på Torvet (dato ikke   

   100% fastlagt endnu, nærmere info følger) 

 

Tirsdag d. 21.  Bygning og affyring af katapulter, bliver det vand  

   eller flødeboller vi skyder med? Kom og find ud af det 

 

Søndag d. 26. Pælebankning på kræmmermarkedet (se kræmmer

   markedtillægget for mere information) 

 

Tirsdag d. 28. Nedrivning af katapult og førstehjælp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med spejderhilsen 

 

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

 

 

Lørdag d. 18.  Rundskue Kick Off på Torvet (dato ikke 

   100% fastlagt endnu, nærmere besked 

   følger) 

 

Tirsdag d. 21.  Tropmøde – kajak på Esrum Sø 

   Vi mødes kl.18.00 på P-pladsen over for 

   Skovskolen i Nødebo. Husk skiftetøj og 

   evt. en sandwich og lidt at drikke. Vi spi

   ser ikke aftensmad på mødet. 

 

Søndag d. 26. Pælebankning på kræmmermarkedet 

 

Tirsdag d. 28. Patruljemøde 

 

 

 

 

      Fortsættes på næste side 
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Onsdag d. 29. Minestrimling på kræmmermarkedet 

 

30. august – 2. sept. Kræmmermarked 

 

 

Fødselsdage i Troppen: 

Elisabeth fylder 14 år d. 23. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            Med spejderhilsen 

                          Annette, Michael & Mette 

 

 

Program for svaler i August: 

  

 

Tirsdag d. 21.  Tropmøde 

 

Søndag d. 26. Pælebankning på kræmmermarke

   det 

 

Tirsdag d. 28. Patruljemøde 

 

Onsdag d. 29. Minestrimling på kræmmermarkedet 

 

 

 

   

 

Med Spejderhilsen 

Patruljelederne i svaler 
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Hermed en lille artikel som også kommer i Hillerød posten. 

 

 

I perioden søndag den 29. juli 2012 til og 

med fredag den 3. august 2012 får Me-

galipperne, KFUM-spejderne i Hillerød, 

besøg af 55 engelske spejdere fra De-

vonshire i det sydlige England. Besøget 

sker i forlængelse af Danmarks største 

spejderlejr der bliver afholdt i Holstebro i 

uge 30. 

 

Lejren, der er for alle de danske spejder-

korps, får mere end 35.000 deltagere fra 

hele verden og bliver derved den største spejderlejr der nogenside er 

afholdt i Danmark. På lejren skal de engelske spejdere bo sammen 

med Megalipperne og tage del i hverdagen på lejren og på den måde 

opleve hvordan spejderlivet former sig for danske spejdere. 

 

Det er ikke første gang de engleske spejdere besøger Megalipperne, for 

allerede i 2010 var de også på besøg. Denne gang har Megalipperne 

inviteret deres engelske venner til Hillerød og under deres ophold skal 

de bo på Spejdercentret Frydenborg. Under opholdet skal skal de dan-

ske og engelske spejdere på opdagelse i Hillerød og skal blandt andet 

naturligvis besøge Frederiksborg Slot ligesom de skal besøge Købehavn 

og en tur i Tivoli. Endvidere bliver der afholdt et stort fælles lejrbål 

hvor de danske og engelske spejdere vil underholde hinanden med 

sange og sketches. 

 

 

Engelske spejdere på besøg på Frydenborg efter lejren 
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Ulvene og Juniorerne på tur 
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Ulvene og Juniorerne på tur 
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Ulvene og Juniorerne på tur 



 

 

 

Program for August 

  

 

Håber alle har nydt sommeren og nu er klar til nye udfordrin-

ger. 

 

Onsdag d. 8. Vi afholder klanting. 

 

Og som altid i Karins have, hvor vi skal eksperimentere med 

lidt kreativt til ganen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skal vores nye projekt være???? 

 

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  
 
Håber alle har haft en god sommer indtil videre og den fortsætter så-

dan. I skrivende stund er der blot nogle få dage til vi er på vej til Spej-

dernes Lejr i Holsterbro. Spændende! 

 

Husk at sætte kryds i kalenderen til årets kræmmermarkedet, hvor vi 

har brug for at ledere og specielt forældre vil være med til at tjene de 

penge vi bruger så vi fortsat kan drive godt spejderarbejde. Årets 

kræmmermarked finder sted fra d. 30 august til d. 2 september. Se 

mere herom i kræmmermarked tillægget. 

 

13 

Andreas 



 

 

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  Hillerødsholmsalle 89 st. tv., 3400 Hillerød 
   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 


