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Redaktionen på Megalipnyt:

Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 160

Så skete det igen. Ny årgang - 37'te. Som sædvanlig er der på
denne årstid en del om Sct.Georgsløb og vi nåede op på en 16
siders udgave igen. Det er nu gået meget smertefrit. De eneste
smerter kom vel fra chilien på den græske bøf, men den var nu
ikke så slem endda ;-)

Klokken sniger sig vanen tro hen mod midnat. Charlotte har
overgivet sig og er kørt hjem i seng, men når man skal op kl. 5 så
er det nu forståeligt. Nå - jeg har ikke tid til at sidde her og skrive
pladder... jeg skal have printet nogen blade. Sov godt!

Redaktionen

Næste deadline: 10.november.....
Husk det nu!
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Vi vil gerne starte med at sige tusind tak til alle de spejdere, ledere og
forældre, der har været med til at skabe et rigtig flot resultat på alle anstren-
gelserne i forbindelse med kræmmermarkedet. Tallene for årets kræmmer-
marked er blevet gjort endeligt op, og ser således ud:

Kræmmermarked 18.100 biler á 3 kr. 54.300 kr
Trafikbod 25.000 kr
Rundskuehæfter 3237 hæfter á 10 kr. 32.370 kr.

TOTAL 111.670 kr.

Dette er et utroligt flot resultat, hvor vi i år har solgt flere rundskue-
hæfter end nogensinde før. Der skal derfor lyde en stor tak til alle dem, der
har været med til at slå rekorden. De af jer der skal have en gevinst, som lo-
vet i augustnummeret af Megalipnyt, vil få den udleveret til julegruppemødet
i december.

Overskuddet er med til at lave sjovt og inspirerende spejderarbej-
de for alle enheder i vores dejlige hytter på Frydenborg, men også
med til at holde prisen på ture og lejre samt det halvårlige kontigent nede på
et fornuftigt niveau, hvor alle kan være med.

Med spejderhilsen, Gruppeledelsen

Vi har gennem mange år haft tradion for, sammen med præsten i
Ullerød Kirke, at holde en børne- og familiegudstjeneste i slutnin-
gen af november i Ullerød Kirke.
Det gør vi også i år og vi har aftalt med den nye
præst i kirken, Torben Ebbesen, at gudstjenesten
henvender sig mere til børn og unge end en tradi-
tionel gudstjeneste.
Tilmelding er ikke nødvendig, men fra gruppeledelsens side håber
vi, at rigtig mange ledere, spejdere og forældre vil deltage.
Vi glæder os til at se jer søndag d. 27. november kl. 10:00.

Gruppeledelsen.
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Opslagstavlen

GRUPPEKALENDER
Hvem er hvem: B=Bævere, U=Ulve, J=Junior-trop, SP=Trop, R=Rover (klan),
L=Enhedsledere, G=hele Gruppen, F=Forældre GR=GruppeRådet,
GL=Gruppeledelse, FR=Forældrerepræsentanter.

HVORNÅR HVAD HVEM

4.-6.nov. Ulvetur U
13.nov. Planlæg.møde Polen L + R
24.nov. Grupperådsmøde GR
29.nov. Optakt RHF Sp+L+R
3.-4.dec Rævehalefejde SP+L+R
14.dec. Julegruppemøde ALLE
2006
3.-4.feb Barskmandstur SP
2.mar Spejderlederaften L + R
1.-2.apr Distriktsturnering J+SP
2.apr Distriktsturnering B+U
23.apr Sct.Georgsløb (de smås) B+U+J
28.-30.apr Wagadugo SP
18.maj Bålaften ALLE
23.-24.sep Sct.Georgsløb (de stores) Sp + L + R

BEMÆRK: Nyheder eller rettelser vil stå med fed-skrift første gang de
medtages i kalenderen.

Ny leder i flokken

Lars Madsen
Nødebohave 98, Nødebo

3480 Fredensborg
4027 4584

LAM@megalip.dk

Vores flokleder Pernille har
fået ny adresse:

Pernille Jensen
Vermlandsgade 80, 3.sal

2300 København S

"Ny" leder i
juniortroppen

Hans Henrik Hansen
"HH"

2149 4243
HAH@megalip.dk
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Ja - du læste rigtigt. KFUM-spejdernes butik 55Nord kommer til
Hillerød. De kommer med deres roadshow bus og holder ved
vores hytter på Frydenborg:

søndag den 13. november 2005 fra kl. 11.00 - 13.30

Så benyt dig af muligheden for at se og røre ved tingene, før du
skriver dem på ønskesedlen til jul. Tag gerne dine forældre, bed-
steforældre, onkler og tanter med, så de også kan se de mange
spændende ting der findes i bussen.

Venlig hilsen

Gruppeledelsen

Lørdag den 19. november fra kl. 15 -17 vil der være mulighed for
at købe årets julegaver til spejderne. Det er lykkedes os at får en
aftale i stand med ’Jensen fritid-, rejse- og overskudslager’ i
Hillerød, Slotsgade 50, hvor de giver 10 % rabat på alle varer til
Megalipperne.

Hvad er det så man kan købe hos ’Jensen’ vil det være passende
at spørge. Jo, man kan får en række nyttige ting til spejderlivet,
gåturen i skoven og andet uundværligt udstyr. Alt lige fra lygter til
rygsække og kogegrej til soveposer.

Jeg vil selv være til stede, formentlig sammen med nogle af mine
lederkolleger, for at vejlede i valget af udstyr og størrelser.

Jeg håber dette tiltag har interesse og at rigtig mange vil møde
op. Skulle der være spørgsmål af nogen art er jeg nemmest at
træffe pr. mail mas@megalip.dk og ellers på telefon 2212 1078
efter den 4. november.

I må meget gerne tilmelde jer til mig på mail senest d. 14.nov. så
vi har et overblik over antallet af interesserede.

Tilbuddet gælder til alle medlemmer samt deres familier.

Med stor spejderhilsen, Mads Schondel-Andersen
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BÆVERE
Hej bævere

Hej.
Håber I har haft en god ferie og nu bliver det mørkt. Husk
varmt tøj.
Onsdag d. 2. Forsinkede

græskarlygter.

Onsdag d. 9. Knob - bl.a. kællingeknude med
dobbelt slipstik - og andet.

Søndag d. 13. 55°Nord på Frydenborg -
se side 3

Onsdag d. 16. Fuglemad.
Lørdag d. 19. Indkøb hos Jensen -

se side 3.
Onsdag d. 23. Eventyr - del 1.
Søndag d. 27. Gudstjeneste - se side 1.
Onsdag d. 30. Eventyr - del 2.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Simon (4826 8393)
Jacob (2814 1258)

Normal mødetid: Onsdage 17:15-18:45 i Megaliphytten.
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Normal mødetid: Onsdage 19:00-20:30 i Megaliphytten.

Hej Ulve.

Onsdag d. 2. Hemmeligt møde...
Onsdag d. 9. Tag med en tur til eventyrets

verden.
Søndag d. 13. 55°Nord på Frydenborg - se side 3
Onsdag d. 16. Kom og leg med Kim

og hans lege.
Lørdag d. 19. Indkøb hos 'Jensen' -

se side 3
Onsdag d. 23. Fuldmånemøde.
Søndag d. 27. Gudstjeneste -

se side 1.
Onsdag d. 30. På besøg i Slots-

kirken. Vi mødes
kl. 19:00 ved
det store spring-
vand i ydre slots-
gård og slutter
samme sted
kl. 20:30.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Baghera, Messua og Akela.
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Normal mødetid: Tirsdage 19:00-20:30 i Megaliphytten.

Hej juniorer

Så går vi ind i vintermånederne, hvilket betyder, at møderne
fra nu af vil være fra 19:00 - 20:30. Vi skal de næste par må-
neder arbejde efter et gammelt duelighedstegn som ender
med 1.klasses prøven for spejdere. Det er en gammel prøve
med en masse spejderindhold. I vil alle få en beskrivelse af de
ting I skal gennemføre for at få mærket. Husk til alle møder
tøj til at være udendørs!!!

Program
Tirsdag d. 1. Førstehjælp, knob og besnøringer.
Tirsdag d. 8. Morse og redningsreb.
Søndag d. 13. 55°Nord på Frydenborg - se side 3
Tirsdag d. 15. Besøg på Falck-stationen. Heimdalsvej,

Hillerød. Vi mødes her kl. 19:00 og slutter
samme sted kl. 20:30.

Lørdag d. 19. Lørdag hos 'jensen' - se side 3
Tirsdag d. 22. Telt og lejrmad.
Søndag d. 27. Gudstjeneste - se side 1.
Tirsdag d. 29. Orientering.

Med spejderhilsen

Thomas R, Kristian, Thomas O, HH og Sjarly



7

Hej Allesammen!

Det har jo været en helt fantastisk sensommer. Vi må håbe, at
det stadig holder ind i november (selvom DET godt nok vil være
fantastisk). Vi skal i hvert fald være udendørs, så hvis ikke solen
skinner så husk noget ordentligt tøj der passer både til det vi
skal lave og vejret.
Tirsdag d. 1. Tropmøde: O-løb

Vi håber der ikke er andet i vejen end grus.
Husk lygte (gerne pande model) og noget godt
at gå/løbe i - samt naturligvis kompas.

Tirsdag d. 8. Patruljemøde.
Svaler: Kort og kompas

Søndag d. 13. 55°Nord på Frydenborg -
se side 3.

Tirsdag d. 15. Patruljemøde.
Svaler: Koder, morse m.m.

Lørdag d. 19. Indkøb hos Jensen - side 3
Tirsdag d. 22. Patruljemøde.

Svaler: Pionering
Søndag d. 27. Gudstjeneste - se side 1
Tirsdag d. 29. Optakt til RHF.

Nærmere følger.

Lør/Søn 3-4/12 RHF

Spejderhilsen
Tropstaben

Normal mødetid: Tirsdage 19:00-21:00 i Gribbereden.
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Det er jo længe siden, jeg har været
med på Sct. Georgsløb, men nu måtte
det være tid. Sjovt endelig at opleve
en tur fra den anden side igen. I år var
temaet ”Ringenes Herre”.

Vi havde jo hver især knoklet med ud-
klædning og våben, så vi var beredte
til tænderne, da vi mødtes lørdag mor-
gen på Frydenborg kl. 9.30 for de fri-
ske og 10.15 for mig.

Nedenfor ses holdet. Så kan der jo
gættes på, hvem vi skal forestille.....
(Vi er alle elvere).

Vi skulle møde til start 10.30. Herefter
så vi en scene, hvor Frodo beklager sig
over sin skæbne mht. ringen over for
Gandalf. Det var spejdere fra flokken
og juniortroppen, der spillede Frodo og
de øvrige hobitter. Det gjorde de rigtig
godt..

Efter denne introduktion skulle vi byg-
ge en rafte-anordning, så vi kunne
komme over bymuren. Den mur var
ca. 2,5m høj, så der var temmelig
langt ned på den anden side. En god
udfordring – især for mig, da jeg var
den med de korteste ben. Det lykke-
des; endda som de hurtigste!

I løbet af lørdagen kom vi ud for en del
opgaver bl.a. den obligatoriske før-
stehjælpspost, hvor det da er meget
sjovt at se, hvor højt ofrene kan skri-
ge....

Frokosten bestod af den snart obliga-
toriske skildpadde med sherry på. Ikke
dårligt. Herefter gik turen forbi køb-
manden i Gadevang, hvor vi fik is og
kager til kaffen. Annette havde været
så uheldig at pådrage sig en fiber-
sprængning om fredagen, så hun kom
ikke, og nu var det jo hende, der skulle
stå for kage mm.

På Fruebjerg skulle vi bedømme af-
stande til tre forskellige ting: En gård
tre km væk, en fugl ca. 20 m væk og et
æble ca. 14 m væk. Og her var det så,
at jeg glemte mit kompas på bænken.
Det opdagede vi på næste post, hvor vi
skulle gå kompasgang. Kan ikke huske
graderne, men afstanden var 520m, så
det var pænt langt. Det klarede Micha-
el glimrende, mens vi andre beskytte-
de ham mod kamplystne orker i
området. Til min store skuffelse var
der ikke nogen af dem, der angreb os.
Havde set frem til at god orke-kamp.

På efterfølgende post fik vi udleveret
materialer til fremstilling af 4 ”pilefløj-
ter” (det var hyldetræ, vi fik). Disse
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skulle præsenteres ved lejrbålet om
aftenen (det er det, I kan se på neden-
stående billede).

Herefter tog vi os en drikke-/spi-
se-småkage-pause, da det havde
været en varm tur på tværs af terræ-
net efter Michaels kompas. Midt i det
hele råber Martin: ”Der kommer en
sort ridder....!!” Og så fløj vi ellers alle
sammen ind i buskadset for ikke at bli-
ve set.

Næsten fremme ved næste post ved
Grib Sø så vi, at en af de sorte riddere
stod og talte med postmandskabet. Da
besluttede vi os for at angribe rid-
deren. Det resulterede i, at vi alle seks
stormede frem under råben og skrigen
for at tilintetgøre ridderen – men ak
kyllingen stak af.

Her ved Grib Sø fik vi at vide, at vi
skulle tage toget til Mårum St., hvor vi
ville få udleveret nye kort og oplysnin-
ger.

På turen fra Mårum St. var der en eller
anden (husker ikke hvem...), der fik
den geniale ide, at vi skulle gå en an-
den vej end markeret på kortet, for så
kunne det være, at vi ikke blev overfal-
det.... Men, men, men det resulterede
blot i, at vi gik glip af 50 point, da der lå
en post på ruten. Nå men frem til over-
natningen i Saltrup kom vi jo i fin stil,

fik slået vores bivuak op og indviet den
med manér....

Michael og jeg trak straks i forklæder-
ne og stod for maden, mens de andre
ordnede bål, lavede pilefløjter færdige
og andre forberedelser til senere. Ma-
den blev lækker, lejrbålet var hygge-
ligt, og så var det tid til natløb.

Det gjaldt som sædvanlig om ikke at
blive set eller hørt, og det tror jeg, vi
gjorde ganske udmærket. Det var i
hvert fald rigtig sjovt. Der var mange
gode lydeffekter undervejs og udklæd-
ningen var fantastisk. Vi skulle bl.a.
passere Sheila (edderkoppen), aflytte
en samtale mellem Sauroman og en
anden én samt se i elvernes brønd.
Undervejs blev vi passet op af et par
orker, og så gjaldt det ellers om at stå
helt stille. Vi havde på en tidligere post
fået udleveret hovedbånd, der gjorde
os usynlige over for orker – de kunne
dog stadig høre og lugte os. Lidt
skræmmende at stå der i mørket,
mens en fremmed ork pruster én op i
hovedet.

Vi var tilbage fra natløbet omkring kl.
23, hvor der blev serveret de obliga-
toriske røde pølser og den varme ka-
kao. Her var Michael så uheldig at
hælde et krus skoldhed kakao ned ad
benet på sig selv. Så det gav ham lige
10 min. under den kolde hane...



10

Da vi syntes, vi havde været sociale
nok, gik vi ned til bivuakken og diskede
op med natmad. Det efterhånden obli-
gatoriske oste-/pølsebord med hjem-
mebagt brød (mit), peberfrugt, oliven
og vindruer. Rigtig lækkert.

Næste morgen var der lige en rapport
fra natløbet, der skulle klares, så den
gik Martin i gang med som det allerfør-
ste. Jeg nåede at bidrage med en teg-
ning af Sheila, inden jeg vendte næsen
(dvs. bilens) hjem mod nordvest. Var
jo desværre lige noget, jeg skulle hjem
og nå.....

Søndagens opgave lød på at bygge en
blide, og det gjorde de ret godt gutter-
ne, for de fik næsten ram på Olsen!!!!!

Mette Schondel-Andersen

TA

….det gjorde vi nemlig. Vi var jo egent-
lig 7 der skulle starte på turen, men da
vi kom til søndag morgen var vi kun 4
tilbage så det blev en travl dag. Både

spejderne og lederne skulle bygge en
blide (kastemaskine). Spejderne fik at
vide hvordan de kunne lave den, men
lederne skulle først aflevere en kon-
struktionstegning som skulle følges til
punkt og prikke. Pånær en enkelt raf-
tes placering gik det såmænd også helt
fint og apparaturet kom da til at virke.
Faktisk havde vi 2 timer til at bygge i,
men når man trak diverse ting fra, så-
som forsinkelse på starten af hele pro-
jektet og det faktum at vi måtte slæbe
rafter i 30minutter før vi kunne binde
de første 2 sammen var der stort set
ikke meget over en time tilbage reelt,
så der var sved på panden og alle
tricks om lyn-besnøring blev hentet op
ad baghovedet. Der var også en del
som vi i elvte time måtte strammes op
for at gå efter max-point.

Endelig var der tid til prøveskydning.
Første forsøg var helt kikset. En hurtig
flytning af en stop rafte fik dog tingene
til at virke. Der var noget med selve
slyngen for enden af raften der smut-
tede. Da vi skulle skyde for alvor havde
vi så 3 forsøg. Faktisk var det ikke lyk-
kedes os at skyde over 3m inden da,
men det første rigtige forsøg kom vi ud
på 21,5m som viste sig at blive det
længste hos lederne. De 2 næste for-
søg kiksede idet stop raften knækkede
under affyringen. Det var lige som om
rafterne ikke rigtig havde dimension til
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de kræfter der blev udløst når det gik
løs.

Mens alle andre fik skudt færdig fore-
gik der endnu en gang en lyn repara-
tion hos os og så var det tid til
præcisionsskydning. Olsen stillede sig i
midten og alle rettede bliderne ind på
ham med nøje vurderingen af vindret-
ningen, bakkens hældning og lysets
fart den morgen. Kraften blev vurderet
og der blev talt ned…. Alle skød samti-
dig og det skal siges at mange var tæt
på, men vores bold landede kun en
halv meter foran tæerne på ham, så
det kan da være han overvejer om det
er noget han ønsker at stille op til en
anden gang… hi-hi.

Så var det frokost mens bliderne blev
vurderet. Straks derefter gik vi i gang
med oprydningen og nedbrydningen.
Først bivuak og lejrplads og så videre
med bliden. Løbe, slæbe, binde – bare
derudad. Sveden haglede næsten af os
for det var jo over 20gr C den morgen i
september. Helt fantastisk, men vi var
ikke lige forberedt på det hvad be-
klædningen angik. Som de sidste an-
kommer vi til afslutningen. Ja vi skulle
jo også lige nå ned og tage vores ud-
klædning på igen for ligesom ikke at
falde af på stilen, men da vi så kom
frem og alle andre var stillet op allere-
de opdagede vi at de havde uniformer
på og ikke var udklædte. Af en eller an-

den grund havde vi ikke fået den infor-
mation om påklædning – som de ene-
ste – så der stod vi.. Men så skilte vi os
også bedre ud da vi løb med fanen til
sidst. Som sædvanlig var der spæn-
ding om afslutningen. Hos spejderne
endte Glenter med at få en fin 3 .plads,
men kunne desværre ikke løfte sig helt
forbi de gule fra Gribskov Trop, men så
har vi et mål til til næste år. Ørne lan-
dede lidt længere nede i feltet, men
det skal nok komme. Selv fik vi
1.pladsen og fanen som vi havde
kæmpet for hele weekenden, så det
var kampen værd. Ekstraordinært
havde man fået toget til at standse i
skoven for at tage os med til Hillerød
og efter en kort tur var vi tilbage i civi-
lisationen og kunne slutte af på Hil-
lerød Station inden vi alle drog
hjemad.

Alt i alt var det en rigtig super tur. Em-
net var godt, det var godt udnyttet og
udklædninger etc. var virkelig
gennemført fra alle sider så vi kan kun
sige tak for et rigtig godt arrangement
og tak til alle dem der var med. Tak for
en god weekend.

Michael Bentzen

TA
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Klanens program
Klanen har nu lagt en foreløbig plan for den store klan/ledertur
sommeren 2006 som går til Polen, og vi vil gerne høre hvem der
er interesseret i at deltage. Meld tilbage om du er interesseret el-
ler ej (det er ikke bindende) senest d. 30.oktober.

Vi har foreslået uge 29/30. Er der andre uger der passer bedre?

Vel mødt på næste planlægningsmøde søndag d. 13.nov. kl.10:30
på Frydenborg, hvis det er noget der frister...

Oversigt over Polens-turen 2006 (2 uger):

� Turen starter med båd fra København til Swinoujscie i
Polen.

� Herfra tager vi toget sydpå mod Sudeter bjergene. Undervejs
gør vi ophold i byerne Poznan og Wroclaw.

� Vandretur i Sudeterbjergene i 4-5 dage. Herefter tager vi
toget mod Tatra-bjergene.

� Bestigning af Polens højeste bjerg i Tatra-bjergene (to dage).

� Besøg i Auschwitch og Birkenau.

� Turistbesøg i Krakow i et par dage inden flyet går hjemad.

Overnatningen vil bl.a. foregå på spejdercentre, campingpladser
og refugees.

Pris: ~ 4000 kr (vi håber på et tilskud fra
gruppen)

Foreslået tidspunkt: uge 29-30.

Endelig tilmelding: 29. jan 2006 (her betales også 2000 kr til
færge-, tog-, og flybilletter)

Med løftet tveje
Susanne, Birgitte og Karin



14



15



16


