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Maj 2011
43. årgang

Juniortroppen i gang med at lave
hjelme
Gruppesommerlejren 2011
Juniortroppen søger hjælp til lejren
De Grønnes Take-away
Kræmmermarkedet og Megalipperne
Madtanter søges til sommerlejren
Ulvenes tur til Egypten
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Lederne i gruppen
Gruppelederne:

Grupperåd:

Gruppeleder
Lars Jensenius
4826 1127

Gruppeassistent Gruppeassistent
Søren Jensenius Per Hansen
4824 6608
4825 4875

Formand
Kasserer
Jesper V. Nielsen Kurt Andersen
4825 5547
2323 0846

LAJ@megalip.dk

SOJ@megalip.dk

JEN@megalip.dk

PEH@megalip.dk

KUA@megalip.dk

Floklederne:

Flokleder
Charlotte
Larsen
2992 2861

Flokleder
Christine Thue
Poulsen
6016 8546

Flokassistent
Iben Carstensen
2025 9585

Flokassistent
Sebastian ”W”
Weede
3116 9407

Flokassistent
Mads V. Nielsen
4825 5547

CHL@megalip.dk

CHP@megalip.dk

IBC@megalip.dk

SEW@megalip.dk

MAN@megalip.dk

Juniortroplederne:

Juniortropleder
Mads SchondelAndersen
2212 1078

Juniortropassist.
Andreas
Jensenius
3068 3078

MAS@megalip.dk

AND@megalip.dk

Juniortropassist.
Annette Jensen
2267 1669
ANJ@megalip.dk

Troplederne

Tropleder
Mette SchondelAndersen
2855 2665

Tropassistent
Michael Bentzen
4015 8090

Tropassistent
Erik Husher
222148 21

MIB@megalip.dk

ERH@megalip.dk

MES@megalip.dk

Fortsættes bagerst i bladet...

GRUPPEKALENDER
Hvem er hvem: U = ulve, J = juniortroppen, SP = troppen, R = rovere
(klan), L = enhedsledere, G = hele gruppen, F = forældre, GR = grupperådet, GL = gruppeledelsen, FR = forældrerepræsentanter
HVORNÅR
30.april–1.maj
26. maj
3.-9. jul.

HVAD
Distriktsturnering
Bålaften - Megalipperne er vært
Gruppesommerlejr

HVEM
J+SP
ALLE
G

Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller
hvis der er ændringer.

Opslagstavlen
Kære allesammen
Tusind tak for opmærksomheden i forbindelse med mit 40 års spejderjubilæum.
Den falder sikkert på et tørt sted ;-)
Med spejderhilsen
Michael

Mange tak for opmærksomheden ved mit 40års jubilæum.
Med spejderhilsen
Birgitte

Spejderuniform til salg størrelse 140. Fin stand - 50 kr.
Henvendelse til Lykke eller
evt. til Sara fra Ulvene eller
Amalie i Troppen (Isfugle)
Telefon.: 48285716,
30955716
Mail.: spejder@baggeronline.dk

1

Gruppesommerlejr 2011
I år skal hele gruppen afsted på samlet sommerlejr. Denne gang går
turen til Hyrdehuset ved Lyndby Strand i Kirke Hyllinge. Her har vi en
12.000m2 stor grund at boltre os på. Grunden ligger lige ned til Roskilde Fjord og der er gode bademuligheder.
Sommerlejren finder sted fra søndag den 3. juli 2011 kl. 10 og til lørdag den 9. juli 2011 kl. 14
Prisen er fastlagt til 900 kr.
Tilmelding kan ske til din enhedsleder på tilmeldingsblanketten bagerst
i bladet og ved indbetaling af kr. 900 på gruppens konto:
Danske Bank reg.nr. 3543 kontonr. 3543 086924
Husk at oplyse barnets navn og enhed ved indbetaling!
Du kan læse mere om Hyrdehuset på dette link: http://hyrdehuset.org
Gruppeledelsen
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Juniortroppen søger hjælp til lejren
En uges sommerlejr sammen med juniorspejderne.... - er det noget for
dig?
Kære forældre, juniortroppens ledere er kommet i den situation at det
'kun' er Andreas som kan deltage i årets sommerlejr, eftersom både
Annette og jeg forventer familieforøgelse i henholdsvis maj og juni.
Vi forventer begge at komme på besøg men ikke at kunne deltage hele
ugen.
At tage på sommerlejr er en sjov og udfordrende opgave, som ikke kan
klares af en leder alene, hvilket er årsagen til at vi henvender os
til Jer, i håbet om at der skulle være en, som har mod på at tage
udfordringen op. I ved selv, hvor stor en oplevelse det er for jeres børn
og den bliver ikke mindre bare fordi man er blevet voksen.
Har du mod på at deltage så ring til mig, så vi kan snakke lidt om det
praktiske og hvad vi forventer.
Vælger du at deltage, skal du selvfølgelig ikke betale for lejren.
Med stor spejderhilsen
Mads
Juniortropleder
2212 1078
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Hej ulve.
Denne måned står i bålaftenens tegn. Som i nok allerede ved er det i år megalipperne der står for bålaftenen, hvilket betyder at vi skal lave noget underholdning. For at det bliver noget super god underholdning
skal vi bruge hele maj på dette. Vi håber på at se mange ulve, forældre, søskende, bedsteforældre og lign. til
bålaftenen. Husk desuden at se på side 9 for nogle
gode råd og tips, samt billederne fra vores tur i
Egypten på side 13.

Onsdag d. 4.

Planlægning af underholdning

Onsdag d. 11. Forberedelse af underholdning
Onsdag d. 18. Forberedelse af underholdning
Onsdag d. 25. Finpudsning og færdiggørelse af underholdning
Torsdag d. 26. Bålaften se mere på side 12 og udleveret seddel
Stor ulvehilsen fra
Sjarly, Mads, W, Iben og Christine.
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JUNIORTROPPEN
Hej juniorer.
I denne måned skal vi på cykelløb i skoven, træne lidt til sommerlejren ved at slå telte op og øve vores knob og knuder så vi kan pioneringe noget rigtig flot og solidt på sommerlejren. Og sidst men ikke
mindst skal vi ud med GPS’er og lave noget geocaching. Husk desuden at se på side 9 for nogle gode råd og tips.

Program for Maj
Lør.-søn. 31.4.-1.5.

Distriktsturnering

Tirsdag d. 3.

Intet møde pga. turen.

Tirsdag d. 10.

Cykelløb

Tirsdag d. 17.

Geocaching

Tirsdag d. 24.

Lejrliv - telte og værktøj

Torsdag d. 26. Bålaften på Frydenborg
Tirsdag d. 31.

Knob og knuder

Med spejderhilsen
Mads, Annette og Andreas
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Troppen Maj 2011
Lør.-søn. 31.4.-1.5.

Distriktsturnering

Tirsdag d. 3.

Tropmøde – primitema. Vi skal være ude
hele mødet.

Tirsdag d. 10.

Patruljemøde

Tirsdag d. 17.

Patruljemøde

Tirsdag d. 24.

Patruljemøde

Torsdag d. 26. Bålaften på Frydenborg
Tirsdag d. 31.

Patruljemøde

Årets sommerlejr afholdes i uge 27, start søndag d. 3.
juli. Slut lørdag d. 9 juli—se mere side 2.
Konfirmationer i Troppen:
Mathias, Emil, Christoffer & Helene: 20. maj i Frederiksborg
Slotskirke
Amalie: 20. maj i Ullerød Kirke
Fødselsdag i Troppen:
Phillip fylder 15 år d. 29. maj

Med spejderhilsen
Erik, Michael & Mette
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Program for Svaler i Maj:
Lør.-søn. 31.4.-1.5.

Distriktsturnering

Tirsdag d. 3.

Tropmøde.

Tirsdag d. 10.

Patruljemøde

Tirsdag d. 17.

Patruljemøde

Tirsdag d. 24.

Patruljemøde

Torsdag d. 26. Bålaften på Frydenborg
Tirsdag d. 31.

Patruljemøde

Med Spejderhilsen
Sofie Bartels Jensenius

Program for Isfugle i Maj:
Lør.-søn. 31.4.-1.5.

Distriktsturnering

Tirsdag d. 3.

Tropmøde.

Tirsdag d. 10.

Patruljemøde

Tirsdag d. 17.

Patruljemøde

Tirsdag d. 24.

Patruljemøde

Torsdag d. 26. Bålaften på Frydenborg
Tirsdag d. 31.

Patruljemøde

Med Spejderhilsen
Rikke Nedergaard
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De grønnes taketake-away
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 besøgende som kræmmere.
Boden er åben alle fire dage, og vi sælger ca. 800 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
inventar,
indkøb/
afhentning af råvarer, skylle og
snitte grøntsager og almindelig
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 råvarehåndtering. 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 ☺ )
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Hvad er vigtigt for en spejder?
Til møderne
•
Uniform og tørklæde—kan
købes på www.55nord.dk
•
Påklædning til årstiden og
vejret—man kan købe masser af lækkert udendørstøjog udstyr på 55nord.dk, eller
man kan gå ned i Hillerød by
og kigge ind i Jensen, Spejdersport og Eventyrsport,
hvor vi desuden får henholdsvis 10%, 10% og 20%
rabat, ved fremvisning af
medlemskort (er blevet uddelt fornyeligt, ellers spørg
din leder)
•
Lygte, kompas, papir og
blyant.
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Til turene
•
Det samme som til møderne
•
Sovepose og liggeunderlag
•
Turrygsæk—kan f.eks. være
en skoletaske (ulve+junior)
•
Godt fodtøj—tag et kig i de
førnævnte butikker. Behøves
ikke at være vandrestøvler
(ulve+junior)
•
Godt regntøj
•
Hue, vanter etc.
•
Rygsæk—tag et kig i de førnævnte butikker.
•
Skal være den rette størrelse. Fars gamle rygsæk
fra slaget ved dybbøl duer
ikke!

Kræmmermarkedet og Megalipperne
Hillerød Kræmmermarked og Megalipperne går hånd i hånd
Hillerød Kræmmermarked og Megalipperne går helt tilbage til det første
marked i 1983. I 1983 påtog Megalipperne sig etablering, drift og nedtagning af parkeringspladsen og vi har lige siden haft denne entreprise.
I 2007 besluttede vi os for at prøve noget nyt. Hillerød Kræmmermarkeds bestyrelse ville gerne sende et budskab om, at man også kunne
købe sund mad på marked. Vi søgte om at måtte etablere ”De Grønnes
Takeaway”, som skulle sælge sunde, velsmagende sandwich som et
alternativ til al den grillmad man ellers kunne købe. Vi fik tilladelsen.
”De Grønnes Takeaway” har vi siden drevet med stor tilfredshed for
såvel vores kunder som Megalipperne.
I 2008 kom Hillerød Kræmmermarked ud med et stort underskud. Bestyrelsen i Hillerød Kræmmermarked besluttede, på baggrund heraf, at
man ville til at ændre på betalingsformen. I 2009 blev markedspladsen
indhegnet, og der skulle nu betales entre for at komme ind på markedet. Det betød, at en del af vores entreprise på parkeringen faldt bort,
nemlig salg af parkeringsbilletter. I stedet søgte Kræmmermarkedets
bestyrelse en forening, som ville stå for salg af entrebilletter. Megalipperne søgte og fik opgaven, som vi nu har haft i 2 år.
De 3 opgaver vi har i dag kræver rigtig
mange mandetimer - ca. 1.200. Da
Kræmmermarkedet åbner torsdag middag, skal der også bruges mandskab,
nå det normalt er arbejdsdag. Det kræver således, at der er en del personer,
som skal bruge nogle fridage, for at vi
kan løfte opgaverne til alles tilfredshed
og indtægten for alle opgaver tilfører
hvert år i omegnen af kr. 100.000,00
til Megalipperne.
Kom og vær med til en stor oplevelse, som samtidig sikrer Megalippernes høje aktivitets niveau.
Søren, Gruppeassistent
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Madtanter søges!
Kunne du tænke dig en anderledes sommerferie – helt gratis?
I forbindelse med vores gruppesommerlejr i Hyrdehuset i juli måned
sørger vi 2 forældre der kunne have lyst til at deltage som
”madtanter”. Trods ordet behøver man ikke at være kvinde for at melde sig!
Opgaven består i samarbejde med gruppens ledere at stå for indkøb af
de daglige madvarer og andre fornødenheder, der bruges på lejren,
samt for madlavningen til ulveflokken.
Der kræves ingen særlig forudsætninger for at
deltage, du skal blot have lyst og mod på opgaven. Vi kan tilbyde dig en spændende uge sammen med børn og unge og gruppens ledere, ligesom du får et enestående indblik i hverdagen på
en sommerlejr. Du får også muligheden for at lærer mange nye mennesker at kende og opleve de
hyggelige aftener omkring lejrbålet.
Du skal naturligvis ikke betale for at deltage.
Har dette fanget din interesse eller vil du vide mere, så kontakt gruppeleder Lars Jensenius på laj@megalip.dk eller telefon 4060 1268.
Gruppeledelsen
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Bålaften

BUS – Hillerød

BØRNE- og UNGDOMSORGANISATIONERNES
SAMRÅD

Bålaften på Frydenborg
Torsdag d. 26. maj 2011 kl. 19:00
Bålaften er en fast årligt tilbagevendende begivenhed, hvor Spejdere,
FDF’ere, og Sct. Georgsgilder i Hillerød Kommune mødes til en hyggelig
aften med lejrbål, underholdning, sang og lidt at spise og drikke. Dine
forældre og søskende er også velkomne!
Traditionen tro vil Hillerød Kommunes Spejderlederpris blive overrakt
denne aften.
I år er Megalipperne, KFUM-spejderne i Hillerød vært for denne aften.
Det foregår på spejdercentret Frydenborg, Frydenborgvej 19-25, 3400
Hillerød torsdag den 26. maj 2011 kl. 19-20:30.
Tilmelding senest den onsdag d. 11. maj.

HUSK:

Varmt tøj og noget at sidde på.
Tilmeldingen er bagerst i bladet.

Vel mødt til Bålaften!
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Ulvenes tur til Egypten
Vi drog for en kort stund til Egypten for at finde Farao Keops sidste hvilested. For at finde dette skulle vi igennem Keops pyramiden. Her skulle vi finde spor og ledetråde der kunne lede os til det skjulte rum, hvor
Farao Keops ligger. Ved brug af GPS fandt vi de skjulte beskeder der
skulle lede os på rette kurs. Desværre kunne vi ikke sætte ledetrådene
sammen til sidst, så placeringens af Farao Keops sidste hvilested, forbliver en hemmelighed. Vejret var med os på første dag af ekspeditionen, så resten af denne blev brugt på at lege og bygge huler. Anden
dagen var dog mere våd, men det holder jo ikke ægte arkæologer tilbage.
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Ulvenes tur til Egypten
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Program for Maj:

Søndag d. 8. skal vi ud og kigge til vores geocache – en dejlig
forårstur i skoven
Onsdag d. 25. spiser vi Ferrero Roche (de skal jo udryddes)
og arbejder videre med borgen.
Torsdag d. 26. bålaften på Frydenborg.

Hi hi ho ho
Karin, Susanne og Birgitte
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ENDELIG TILMELDING TIL SOMMERLEJR
Navn:___________________________________
Enhed:__________________________________
Tilladelse til badning: JA ____ NEJ ___
Særlige hensyn:__________________________
_______________________________________
E-mail:__________________________________
Forældres kontaktinfo under lejren:_______________________
___________________________________________________
Forældreunderskrift:___________________________________
Prisen er 900 kr. som indbetales på gruppens konto:
Danske Bank reg.nr. 3543 kontonr. 3543 086924
Har man betalt de første 500 kr. ved forhåndstilmelding, betales
der kun de resterende 400 kr.

TILMELDING TIL BÅLAFTEN
Navn:___________________________________
Vi kommer ____ voksne og ____ børn.
Tilmelding senest den onsdag d. 11. maj.
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Lederne i gruppen (fortsat):
Le Klan qui Rit lederne:

Klanleder
Klanassistent
Karin W. Bruun Susanne W.
2272 0215
Bruun
KAB@megalip.dk 2624 4915

Klanassistent
Birgitte Rose
4825 3987
BIR@megalip.dk

SUB@megalip.dk

Redaktørerne har ordet…
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned
Endnu et blad er blevet færdig, og arbejdet på vores nye hjemmeside
skrider frem af. Vi har været så heldige at der var en forældre, Niels
jørgen, på vores generelforsamling som tilbød at hjælpe os med at lave
en helt ny hjemmeside, så det er Michael og Andreas gået i gang med.
I den forbindelse vil vi gerne sige tak til Niels Jørgen for hans store
hjælp og hans store initiativ. Tak!
Sommerferien nærmer sig også nu, og dermed sommerlejren, så det
bliver jo herligt. Husk derfor også at juniortroppen søger en ekstra leder / forældre som kunne have lyst til at tage med, der kan læses mere på side 3. Der mangler desuden også 2 forældre som kunne have
lyst til at være mad tanter på sommerlejren,
se mere på side 11.

Erik og Andreas
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GRUPPEN

Lars Jensenius
laj@megalip.dk

GRUPPERÅD
FORMAND

Jesper Vesterager Nielsen Ullerødvej 14, 3400 Hillerød
jen@megalip.dk
48 25 55 47

ULVE

Christine Thue Poulsen
chp@megalip.dk
Charlotte Larsen
chl@megalip.dk

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

KLAN

Karin W. Bruun
kab@megalip.dk

HYTTE
RESERVATION

Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød
hytter@megalip.dk
48 28 43 06

HYTTE
VEDLIGEHOLD.

Hytteudvalget
vedligeholdelse@megalip.dk

BLAD (redaktør) Andreas Slott Jensenius
and@megalip.dk
redaktoer@megalip.dk

Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
48 26 11 27

Skovduevej 32, 3400 Hillerød
60 16 85 46
Havremarksvej 13, 3200 Helsinge
29 92 28 61

Baldersvej 15B, 3400 Hillerød
22 72 02 15

Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
30 68 30 78

KASSERER

Kurt Andersen
kua@megalip.dk

KORPSET

KFUM-Spejderne i Danmark
Wagnersvej 33
70 10 26 66 (tlf)
2450 København SV.
39 16 26 66 (fax)

55° Nord
(butik med
spejderting)

Bag Vænget 7, 3400 Hillerød
23 23 08 46

Højrupvej 6, Taulov,
70 10 76 76 (tlf)
7000 Fredericia
76 22 32 00 (fax)
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

