en

m
!
m
d
e
ko
l
m
n
ve
e
d
v
ti
l
n
a
e
e
er
g
a
Du t t
a
l
i
t

Oktober 2011
43. årgang

Spy foto af wanted gangstere
Vores nye hjemmeside er LIVE
Call efter assistance! - Natteravnen
Slut for årets kræmmermarked

Side 1+9
Side 6
Side 8

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
3011 2713

Flokassistent
Sofie B. Jensenius
3061 6537

CHL@megalip.dk

CHP@megalip.dk

IBC@megalip.dk

SEW@megalip.dk

MAN@megalip.dk

???@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
7.-8. okt.
13. okt.
29. okt.
29. nov.
3.-4. dec.

HVAD
Natteravnen
Grupperådsmøde
Distriktsturnering
Optakt til rævehalefejde
Rævehalefejden

HVEM
SP
GR
U
SP+R+L
SP+R+L

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

Opslagstavlen
Vores nye hjemmeside er nu
live! Den kan findes på
www.megalip.dk og
www.spejderhilleroed.dk. Så opret
en bruger og udforsk siden, og er
der spørgsmål eller feedback så
skriv endelig til and@megalip.dk.

Tillykke Sebastian
Den 23. september 2011 kunne flokassistent Sebastian Weede fejre sit 10 års spejder jubilæum.
Hele gruppen ønsker dig tillykke og siger tak for
din engagerede indsats. Vi håber du holder ved
mange år endnu.
Gruppeledelsen
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Hej ulve.
Vi går en koldere tid i møde, så derfor skal vi passe
ekstra godt på dyrene. Der er også distriktsturnering,
så vi skal kæmpe om at blive de bedste i Nordsjælland.
Desuden er vores nye hjemmeside live, så gå ind og
opret jer som brugere, da alle fremtidige tilmeldinger og beskeder kommer til at foregå der. Link:
www.megalip.dk.
Onsdag d. 5.

Dyremøde

Onsdag d. 12. Vi afslutter vores
dyremøder
Onsdag d. 19. Efterårsferie intet møde
Onsdag d. 26. Fuldmådemøde
og fremstilling af hjemmeopgave
Lørdag d. 29 Distriktsturnering. Vi mødes 9.45 og
slutter kl. 16.00. Husk 20 kroner samt madpakke.
Tilmelding samt mere info på www.megalip.dk/
tilmeldinger.
Ulve Hilsner
Lederne i Ulveflokken
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JUNIORTROPPEN
Hej juniorer.
Vores nye hjemmeside er live, så gå ind og opret jer som brugere, da
alle fremtidige tilmeldinger og beskeder kommer til at foregå der.
Link: www.megalip.dk.
Vi starter en lille jordomrejse, og så må vi se om vi kan nå den på 80
dage. Vi har desuden en tur den 11.-12. november, følg med på
hjemmesiden når flere oplysninger kommer.

Program for Oktober

Tirsdag d. 4.

Hemmeligt møde

Tirsdag d. 11. Vi starter vores jordomrejse
Tirsdag d. 18. Efterårsferie – intet møde
Tirsdag d. 25. Jorden rundt—fortsat

Med spejderhilsen
Mads, Annette og Andreas
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Troppen Oktober 2011
Vores nye hjemmeside er nu live, så gå ind og opret jer
som brugere, da vi begynder at bruge den mere og mere,
og vi har allerede nu tilmeldingen til Natteravnen og snart
rævehalefejden på hjemmesiden. Tilmeldingerne findes
her: www.spejderhilleroed.dk/tilmeldinger

Tirsdag d. 4.

Tropmøde – orienteringsløb i skoven.
Husk lygte, kompas, gode sko/støvler og
varmt tøj alt efter vejret.

Fredag d. 7.

Natteravn, se særskilt invitation

Tirsdag d. 11. Patruljemøde
Tirsdag d. 18. Patruljemøde
Tirsdag d. 25. Patruljemøde

FORTSAT PÅ NÆSTE SIDE
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Fødselsdage i troppen:
Freja fylder 14 år d. 6. oktober
Mathias fylder 14 år d. 28. oktober

Med spejderhilsen
Erik, Michael & Mette

Program for svaler i Oktober:
Tirsdag d. 4.

Tropmøde

Fredag d. 7.

Natteravn, se særskilt invitation

Tirsdag d. 11. Knob, Freja har kage med
Tirsdag d. 18. Pionering – evt. Konkurrence
Tirsdag d. 25. Halloween-møde med drengene

Med Spejderhilsen
Patruljelederne i svaler
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Call efter assistance!
To all of YMCA Spejderne i Hill Root
We call efter assistance!
We stand over for one of the værste times in Chicagos history.
Our by has blevet complety overtaget af gansters who snart control hele samfundet.
Der hersker chaos og anarki everywhere. The police is
magtesløse to this overmagt.
Since the spriritusforbud blev vedtaget in 1920 the illegal handel has exploded. Gangsters er importing alkohol fra Canada
and are fremstiller spiritus i secret baglokaler of bars and clubs.
We ask for jeres hjælp i a new desperate forsøg to stop these
ulovligheder. Be aware – de er heavily bevæbnet og dangerous.
Mød up at Chicago Police Station fredag October 7th, klokken
10pm.
Vi hope to have fanget alle gangsters before kl. 8 next morgen.
Medbring: Party dress that passer til år 1924 samt practical tøj.
Price: $ 20 til kurs 5 = Kr. 100,- medbring them at the start (no
money – no natmad)
Tilmelding no later than September 30th on www.megalip.dk/
tilmeldinger or på trop@megalip.dk
6

Program for Oktober:
Man d. 3.

Vi laver det sidste male/strege-arbejde på spillepladen og medbringer bøger m.m. til forberedelse af spørgsmål og aktiviteter. Hos Karin.

Ons. d. 26

Vi laver missionskort – find billeder inden mø
det. Hos Birgitte.

Hi hi ho ho
Karin, Susanne og Birgitte
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Slut for årets kræmmermarked
Så er kræmmermarked 2011 vel overstået og sikke et marked.

Parkering:
På parkeringspladsen handlede det meget om at få bilerne ind og ud igen
uden at alt for mange kørte fast. For at sikre en god afvikling af parkeringspladsen blev det besluttet at der skulle køre 580 tons stabilgrus på
vores hovedkøre vej og denne strategi/beslutning viste sig at være den
rigtige. Vi havde kun 12 biler som måtte hjælpes ud af pladsen, så det var
super godt. En stor tak til de store spejdere og forældre for deres store
indsats på årets marked, det gjorde I bare super godt.
Billetsalg:
Igen i år var det store tryk på billetsalget i store perioder. En lære må være at alle salgsvogne på parkeringspladsen skal være med 4 luger, således
at ventetiden nedbringes. Når det er sagt, skal det nævnes at det kun var i
begrænset perioder at der var lang ventetid ved den bagerste indgang.
De Grønnes Takeaway:
Igen i år skiftede vi placering og denne gang til en super placering. Omsætningen i boden blev mere end fordoblet i forhold til sidste år og det
kommer selvfølgelig til at kunne ses på overskuddet (som pt. ikke er
kendt).
Tak!
Tak til alle som var med til at løfte opgaverne i år, spejdere, forældre, bedsteforældre, ledere, leder forældre og gamle medlemmer af Megalipperne.
Med jeres store indsats lykkes det at for dækket de ca. 1.400 arbejdstimer
som der skal bruges for at dække alle vagter og vi forventer et overskud
på den rigtige side af de kr. 100.000,00 inkl. salg af rundskuehæfter.
Gruppeledelsen
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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
Ja, så er jeg flyttet til Gentofte og det er derfor, af praktiske årsager,
desværre ikke muligt for Erik at være med til at lave Megalipnyt mere,
hvilket selvfølgelig er ærgerligt. Du skal have stort tak for din hjælp
gennem de sidste ca. 2 og et halvt år, Erik!
Og så lidt mere reklame for vores nye hjemmeside. Vi er nu oppe på
45 brugere, men vi skulle gerne nå op på meget mere når alle har tilmeldt sig. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så gå ind på
www.megalip.dk eller www.spejderhilleroed.dk, og tilmeld jer, og gå på
opdagelses. Det er vigtigt at i opretter jer som brugere da vi vil bruge
hjemmesiden til rigtige mange ting, blandt andet tilmeldinger, beskeder til forældre og billeder fra ture.
Spørgsmål, kommentarer eller feedback kan sendes til mig
på and@megalip.dk, og så vil jeg svare/se hvad jeg kan gøre, så hurtigt som muligt.
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

Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
48 26 11 27

Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte
60 16 85 46
Havremarksvej 13, 3200 Helsinge
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

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

Baldersvej 15B, 3400 Hillerød
22 72 02 15

Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte
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

