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Invitation til Distriksturneringen   side 5 
 Hårdt og veludført arbejde    side 6  

Ulvenes store fund     side 9 
 
 

Ulvenes flødebolle katapult i ak-
tion 



 

 

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 

Flokassistent 

Elizabeth Mose-

bo 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 

    

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                             

26. okt. Spejderledertræf  L 

26. okt. Distriktsturnering  U 

7.-8. dec. Rævehalefejden  SP+R+L 

11. dec. Julegruppemøde  ALLE 

22. - 23. feb. Ulvetur  U 

26. feb. Generel forsamling  ALLE 

6. - 12. juli Ulvesommerlejr  U 

 

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

hvis der er ændringer. 

Opslagstavlen 

1 

Ulvene skal bruge en masse syltetøjs-

glas el. lign. Så hvis du har nogen der 

hjemme så tag dem meget gerne med 

til din leder. 

På forhånd tak 



 

 

2 

Hej ulve. 

 
I denne måned begynder vi på at tage mærker. Derudover er 
der også distriktsturnering d. 26/10 (se mere på side 5), her 

gælder det om at blive den bedste bande i hele Nordsjæl-
land. 
Næste års sommerlejr er allerede blevet fastlagt, det bliver 
fra d. 6/7-12/7 2014. Pris og nærmere info følger, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen så du kan med på årets spej-

der højdepunkt. 
  

Onsdag d. 2 I Jesu navn 
 
Onsdag d. 9 Et lys i mørket 
 
Onsdag d. 16 Efterårsferie 
 

Onsdag d. 23 Arvesynden 
 
Lørdag d. 26 Distriktsturnering (se mere side 5) 
 
Onsdag d. 30 Fuldmånemøde 
  
    

 

 
 
 
 
 
 

   Stor ulvehilsen fra 
        Lederne i Ulveflokken 
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JUNIORTROPPEN 

Hej juniorer. 
 

Vi skal i denne måned starte på vores store romer tema, hvor vi skal nord på 
og hjælpe Cæsar med at besejre barbarerne.  

 
Program for Oktober 

 
 
Mandag d. 1. Vi starter et stort romer tema, kom og hver med til at  
   hjælpe Cæsar sejre over barbarerne! 

 

Tirsdag d. 8. Alle legionærer til frontlinjen! 
 
Tirsdag d. 15. Intet møde pga. ferie 
 
Tirsdag d. 15. Romer tema fortsat 
 

Tirsdag d. 24. Romer tema fortsat 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Med spejderhilsen 
 

Erik, Jeppe og Andreas 
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Troppen Oktober 2013 
 
Tirsdag d. 1. Tropmøde – Primi tema fortsat fra weekend-

   turen 

 
Tirsdag d. 8.  Patruljemøde 
  
Tirsdag d. 15.  Efterårsferie – intet møde 
 
Tirsdag d. 22. Patruljemøde 
 

Tirsdag d. 29. Patruljemøde 
  
 
 
Fødselsdage i troppen: 

Mathias S. fylder 14 år d. 5. oktober 

Freja fylder 16 år d. 6. oktober 
 
 

 
 
 
 

 
 
   Med spejderhilsen 
  Lars, Andreas O., Annette, Michael & Mette 
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Nu er det ved at være tid til årets distriktsturnering for bævere og ul-

ve. I år er temaet rekorder 

og vi skal have en super sjov dag på Skævinge stadion. 

 

Rekordernes dag 

Fra alle egne af landet har kreative børn i flere år kæmpet for at slå 

alverdens rekorder og for at finde på en masse nye, kun for at opnå 

det vildeste – at komme i børnenes rekordbog. Nu er det din tur! Sam-

men med dine spejdervenner skal du lørdag d. 26/10 2013 forsøge at 

slå rekorderne og samtidig vinde de eftertragtede trofæer. 

  

Tid: Lørdag den 26. oktober kl. 09:50 – 15:00 

Sted: 

        Baunehøj Stadion 

        Ny Harløsevej 17F 

        3320 Skævinge 

 

Pris: 20 kr. pr. deltager, medbringes ved start. 

Medbring: Madpakke og en drikkedunk. 

  

Tilmeldingsfrist: 5/10, på hjemmesiden www.megalip.dk/tilmeldinger 

el. på sms til Christine 60168546 

Invitation til Distriksturneringen 
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Endnu engang er det lykkes at gennemføre en Kræmmermarkedsuge 

med masser af aktiviteter, vi har solgt Rundskuehæfter, forberedt par-

keringsplads, bygget madbod, bemandet parkeringspladsen, solgt bil-

letter, lavet sandwich og sørme om ikke det hele er taget ned igen. Jeg 

har ikke set de endelige tal for billetsalg og omsætning i madboden, 

men de første indikationer siger, at det har været et rigtig godt år, må-

ske ikke rekord, men et rigtigt godt år.  

Jeg har haft fornøjelsen af at deltage i mange af aktiviteterne og mit 

indtryk er, at der var en rigtig god stemning blandt forældre, spejdere 

og ledere. En stemning af, at vi har det sjovt med det vi laver, at det 

giver mening og ikke mindst en effektivitet i arbejdet og effektivitet er 

vigtigt, når man skal have så stor en organisation til at fungere. Alle, 

høj som lav, bidrog til at få klemristene, dankortautomater eller hvad 

det nu måtte være til at fungere og det så godt, at vi forventer samlet 

set at have tjent ca. 110.000 kr. til glæde for vores aktiviteter det 

kommende år. 

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE 

Kræmmermarked –  
hårdt og veludført arbejde 
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At gennemføre sådan en uge kan kun lade sig gøre med stor opbakning 

blandt alle, både dem der arbejder et par timer og dem der på det 

nærmeste flytter ind på pladsen.  I år har der været lidt udskiftning på 

de forskellige poster grundet barsel og andet. Det betyder, at blandt 

andre Christine og Lykke har trukket et stort læs i madboden og klaret 

det rigtig fint. Andreas og Erik har tydeligvis fundet sig tilrette med rol-

len som ’over-p-vagter’ og gør det rigtig fint og Per har som vanligt 

fået billetsalget til at fungere godt. Rundskuehæfterne er blevet besty-

ret af Søren G – om erfaringerne fra de senere år har resulteret i øget 

salg, er jeg ikke klar over, men mit indtryk er, at opgaven er løst til 

stor tilfredshed. Afslutningsvis var der som vanligt Mette og Michaels 

pizzaparty.  Bag alt dette står naturligvis Søren og Lars som også har 

løftet en kæmpe opgave i den samlede koordinering.  

 

Der er naturligvis mange andre, 

som har ydet en stor indsats, og 

faren ved at nævne navne, er at 

man glemmer nogen, jeg håber dog 

at have de fleste med. Alle har en 

vigtig rolle i at få markedet til at 

blive en succes, så der skal lyde en 

stor tak til Jer alle og forhåbentlig 

ses vi igen til næste år.    

 

 

 

 

Med Stor Spejderhilsen 

Mads 

Gruppeleder 

Kræmmermarked –  
hårdt og veludført arbejde 



 

 

 

Program for Oktober: 

 

13. okt.  En tur i skoven – mad med bog og agern –  

   husk madpakke – hos Karin 

 

21. okt.  Lave kasse – hos Birgitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

Så blev endnu et blad færdigt, og denne gang gjort med hjælp 

af masser af te, og bag lukkede vinduer. Efterårs forkølelse er en 

kedelig ting. 

 

Til sidst skal ulvenes fund også lige have en plads i bladet, så 

selvom der ikke var plads til at de ikke kunne få en side for sig 

selv, bliver de alligevel vist frem her. 
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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  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 


