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Redaktionen på Megalipnyt:
Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 150
Det var så det sidste blad inden sommerferien. Det var et
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I forbindelse med den netop overståede bålaften på
Frydenborg d. 21. maj blev den årligt uddelte "Kom-
munens spejderlederpris" givet til vores juniortropleder
Thomas Rasmussen.

Thomas er 24 år og har været spejder siden han star-
tede som ulveunge i august 1987. Thomas er meget
vellidt af alle i gruppen og i en årrække været leder for
juniortroppen. Desuden har Thomas været medlem af
megalipnyts redaktion siden 1999.

For nylig er Thomas desuden blevet gruppeassistent og
er ligeledes en del af det nyoprettede PR-udvalg der
skal prøve at sikre Megalipperne omtale i lokalpressen
samt arrangere forskellige PR-arrangementer.

Med æren følger desuden et meget flot
glasfad og en sum penge.

På hele gruppens vegne vil jeg gerne ønske
Thomas et stort tillykke.

Michael
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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

14. jun. Dragebådssejlads (Slotsø) L (Alle kigger på)
15. jun. Flagfest i Hillerød G
26/7-2/8 Sommerlejr (uge 31) G
16. aug. Forældredag ALLE
23. aug. Groggl-jagt B + U + J
Uge 35 Kræmmermarked ALLE

Søn 24/8 -> Man 1/9.
20.-21. sep. Sct. Georgsløb Sp + R + L
4.-5. okt. Distriktsturnering J + S
5. okt. Distriktsturnering B + U
25.-26. okt. Tematur Sp
6.-7. dec. RæveHaleFejde '03 Sp + R + L

2005
16.-24. jul Korpslejr på Falster G

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

Opslagstavlen

Dragebådssejlads
lørdag 14. juni

I forbindelse med dragebådssejladsen på
Slotssøen d. 14. juni vil Megalipperne have en

plads på "Posen" hvorfra vi vil vise lidt om
hvad de grønne spejdere laver i Hillerød med

aktiviteter for 6-10 årige.

Desuden vil lederne deltage i selve sejladsen
på søen i konkurrence med forskellige firmaer.

Sidst men ikke mindst vil det også være os
der bygger indgangsportalen til "Posen" denne

dag.

Kom og kig på. Det hele starter kl. 10:25 og
til ud på eftermiddagen. Kapsejladserne

starter kort efter kl. 11:00.

Valdemarsdag
Søndag 15.juni

Søndag d. 15.juni byder
Danmarkssamfundet

normalt velkommen til
flagfest.Vi antager, at dette

også sker i år, men har
endnu ikke modtaget
indbydelse herom.

Når/hvis vi modtager en
sådan vil der blive

informeret direkte fra
lederne om evt. deltagelse.
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Den 1. januar 2003 blev der dannet et nyt distrikt i forbindelse
med en generel struktur omlægning hos KFUM Spejderne.
Dette nye distrikt kom til at dække en del af den gamle Hjor-
te-division (os) samt Gurre- og Arresø-divisioner. Dette har
tidligere været omtalt i Megalipnyt.

Det nye distrikt har endelig den 10. maj fået sit nye navn
samt mærke efter afstemning. Det nye navn er Hjorte Distrikt
og mærket herover er en sammenlægning af vores gamle di-
visionsmærke: Det blå/hvide med hjorte-geviret. Skyde-
skårene i bunden stammer fra Gurre-division og bølgerne fra
Arresø-division.

Når alle tre divionsmærker førhen havde den blå/hvide farve
skyldes det ikke en tilfældighed. Det nye Hjorte Distrikt om-
fatter stort set det samme område som var den oprindelige
Hjorte Division tilbage fra oprettelsen i 1918.

Alle vil senere få nye distriktsmærker til uniformen.

Sommerhilsen
Megalipnyts redaktion (Thomas & Michael) vil gerne
ønske alle vores læsere en rigtig dejlig, varm, lang, af-
slappende og god sommerferie. Vi ses på sommerlej-
ren eller i Megalipnyt efter sommerferien. Megalipnyt
udkommer IKKE i juli.

Deadline for august bladet er dog stadig
d. 10. juli. HUSK DET NU !!!!!!!

God Sommer !
Thomas & Michael
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Fredag den 9. maj var en spæn-
dende dag. 9 Bævere, 17 ulve og
2 juniorer og deres ledere mød-
tes på Frydenborg. Vi havde alle-
sammen store tasker med, for vi
skulle på weekend-tur til Söderå-
sen i Sverige. Nogle vinkede al-
lerede farvel til deres forældre
her, mens andre ventede til vi
kom til Helsingør. Der var nemlig
nogle af forældrene der havde
tilbudt at køre os til færgen. Det
var en stor færge med en stor
slikbutik, men vi måtte skynde
os at købe slik, for turen til Hel-
singborg i Sverige tager kun 20
minutter. Da vi kom i land, ven-
tede den svenske vognmand,
Tommy på os i en bus som skulle
køre os til den hytte på Söderå-
sen, som vi havde lånt af nogle
svenske KFUM og KFUK-spej-
dere.

Det var en dejlig hytte i et meget
flot område. Selvom vi kun hav-
de kørt 45 minutter i bussen, var
det tydeligt, at vi var i udlandet,
for der var store sten og klipper
overalt. Det var allerede blevet
sent, så vi spiste noget aftens-
mad med det samme. Der var
også lidt tid til at udforske områ-
det. Noget af det mærkeligste og
mest ulækre var, at der ikke var
noget toilet, men kun et das – en
spand i et lille træskur udenfor.
Der var også en å lige i nærhe-
den, og selvom lederne sagde, at
man ikke måtte lege der, var der
mange – rigtig mange som kom
tilbage med våde sko og sokker
og våde bukser. Så var det godt,

man havde noget tørt tøj i ta-
sken.

Bæverne skulle sove i hytten,
hvor der var nogle køjesenge,
som de hurtigt indtog. Juniorer-
ne skyndte sig at bygge en bivu-
ak, så de havde tag over

hovedet, når de skulle sove. Ul-
vene skulle også sove udenfor, i
et shelter. Det var der mange,
der ikke havde særlig meget lyst
til, for det var koldt og mørkt ude
i skoven. Til sidst fik ulve-lederne
medlidenhed med ulvene, og ul-
vene sov også indenfor – men på
gulvet.

Lørdag formiddag skulle ulvene
og juniorne og deres ledere på en
lille vandretur. Vi tog fiskenet
med, for der var en sø 4 km fra
hytten. Vi blev en cirka en time
ved søen, hvor vi fangede 4 sala-
mandere, en død tudse og en
masse vandkalve og andre
smådyr og der var nogle flere der
faldt i vandet og blev våde. Så
gik vi tilbage igen, og der var
nogle, der blev lidt trætte til
sidst. Da vi kom tilbage, kunne vi
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se, hvad bæverne havde brugt
formiddagen på. De havde snit-
tet i nogle grene og lavet fløjter.
De havde fået tilkaldt en masse
fugle, for fløjterne lød ligesom et
fuglekald, sådan et som jægerne
bruger. Om eftermiddagen var
det bævernes tur til at gå. De gik
en anden tur langs med åen. De
så bl.a. en død hjort og de fandt
også en død hugorm, som de tog
med hjem. Den var lidt uhygge-
lig, for den så helt levende ud.
Ulvene og juniorerne skulle snit-
te nu. De skulle snitte et lille
skilt, som kunne sidde i skulder-
stroppen på uniformen, hvor der
stod Söderåsen 2003 på. De blev
meget flotte.

Om aftenen skulle der laves et
kæmpe stort bål, for vi skulle
selvfølgelig have bålmad. Og
hvad var mere naturligt end at
lave svensk pølseret, når vi nu
var i Sverige. Så ud over bålet
var der også nogle der skulle
skrælle løg og nogle der skulle
skrælle kartofler og nogle der
skulle snitte pølser. Selvom le-
derne havde sagt at man ikke
skulle bruge skarpe knive til kar-
toflerne var der to der skar sig i
fingeren. Det blødte rigtig me-
get, men heldigvis havde vi for-
bindinger med, så de blev
repareret igen.

Den svenske pølseret smagte
godt syntes de fleste, så selvom
der var en kæmpestor baljefuld,
blev det hele spist. Bagefter
skulle der vaskes op og renses
gryder. Nogle meldte sig frivil-

ligt, andre havde vundet tjansen,
fordi de ikke kunne sidde stille
mens de spiste. Senere var der
rigtigt lejrbål med sange og sket-
ches og snobrød bagefter. Vi var
allesammen meget trætte, og le-
derne ville ikke svare rigtigt på
om der var natløb. Det var der
heldigvis ikke. Ulvene og bæver-
ne måtte selv bestemme om de
ville sove ude eller inde denne
her gang. Lederne havde bygget
en bivuak, da der var nogle an-
dre der havde lagt sig til at sove i
shelteren. En lille regnbyge lige
før sengetid fik dog de fleste til at
vælge hytten.

Søndag formiddag skulle vi ud på
et løb som juniorerne havde la-
vet til bævere og ulve. Der var
mange forskellige opgaver. Man
skulle blandt andet hente vand i
en beholder som man selv havde
lavet af papir. Det var der også
mange, der blev våde af. Der var
også en mærkelig morsekode,
man skulle finde planter i skoven
og sige hvad de hed, og man
skulle binde knob. Der var en flot
pokal til vinderen, som junior-
erne også havde lavet. De fleste
var ret trætte på hjemturen,
men dog ikke for trætte til at
købe en masse slik på færgen
igen. I Helsingør ventede foræl-
drene, så vi sang af og sagde tak
for en god tur, for det havde
været en rigtig god tur. Så vi ta-
ger nok til Söderåsen igen næste
år.

"Ulveungen"
Søren Christoffersen
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BÆVERE
Hej bævere !

Program

Så nåede vi til juni og det bliver snart rigtig sommer med
ferie og sommerlejr i uge 31.

Onsdag d. 4. INTET MØDE

Onsdag d. 11. Bævermøde.

Lørdag d. 14. Vi har en stand på dragebådsfesti-
valen på "Posen". Mød gerne op.
Nogle ledere skal også sejle.
Se side 2

Onsdag d. 18. Afslutning - sommerlejr-pakkemøde.

God sommer til alle ! Første møde efter sommer-
ferien bliver onsdag d. 6. august.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Kirsten (4826 4442)
Katrin (4828 5005)
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Program for juni
Sommerferien banker på døren, og det samme gør
årets bedste tur, sommerlejren. Inden vi drager til
Jylland, nærmere bestemt Ry, skal vi lige øve os
på nogle af de ting, som man får brug for når man
er på sommerlejr.

Alle ulve og deres familier ønskes en rigtig god,
varm og lang sommer og vi glæder os til at se jer
igen til vort første møde efter sommerferien den
6.august.

Onsdag d. 4. Teltopslagning.

Onsdag d. 11. Sommermad over bål.
Start kl. 18:30 og slutter normalt
kl. 20:30.

Lørdag d. 14. Dragebådsfestival, kom og hep på
Megalippernes ledere på Posen.

Onsdag d. 18. Fuldmånemøde samt forberedelse
til sommerlejr.

UGE 31 SOMMERLEJR VED RY

Tillykke med fødselsdagen til:

Michelle bliver 10 år d. 13.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi og Akela.
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Løbet startede med at Robin
Hood bød velkommen og takke-
de alle spejderne for at de ville
hjælpe ham med at samle penge
ind til de fattige.

Alle hold havde fået udleveret
kort over området med de ind-
tegnede poster og holdene blev
fulgt ud på de forskellige poster
og så kunne vi starte.

Alle hold skulle på 1.post lave en
Robin Hood hat, v.h.a. grønt kar-
ton og fjer.

Derefter skulle man på post 1
lave en prangerpung ( til at sam-
le de udleverede mønter i). Man
fik udleveret skind, saks, hultang
og snor.

Inden man forlod post 1 fik man
læst en lille besked op, den skulle
man så huske til man kom til
post 2.

Mellem post 1 og 2 skulle man
følge et spor af grønne fjer.
Undervejs skulle man passe på
hvis man mødte sheriffens
mænd og lægge godt mærke til
hvad man evt. så.

Bl.a. var der en af sheriffens
mænd og en af Robin Hoods
mænd der var oppe at slås.

På post 2 skulle man gengive den
besked som man havde fået på
post 1, desuden skulle man give
et signalement af de to mænd
som var oppe og slås og kunne
fortælle hvad de havde råbt til
hinanden.

På post 3 gjaldt det om med bind
for øjnene, at kunne smage hvad
det var for madvarer Robin Ho-
ods mænd havde fra markedet (
rosiner, havregryn, abrikoser,
gulerod, hasselnød, pølse, sild og
æble).

På post 4 skulle man ride ringrid-
ning, man skulle med en lanse
ramme flest mulige ringe. Hest-
en bestod af et bræt med 2
bærepinde, en spejder sad på
brættet og blev båret af de øvri-
ge.

På post 5 skulle man fremstille et
kastekryds og kastepose (ju-
niorernes skulle bindes med de
rigtige knob, vinkelbesnøring,
tømmerstik og dobbelthalvstik.)
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Bævere og ulve blev på denne
post kun bedømt ud fra kaste-
afstanden.

Kastekrydset skulle bruges til at
binde i enden på et klatretov,
som så kastes ind gennem et
vindue og blive hængende, så
man kunne klatre op af det.

Kasteposen skulle bruges til at
kaste f.eks. en genstand ind
gennem et vindue.

Juniorspejderne fortsatte til post
5B, C, D, E: Man fik udleveret et
kort for at komme igennem ” de
fredløses mose”. Ved starten af
ruten stod to skjolde, hvor man
skulle bemærke symbolerne, der
var malet på. Ruten skulle
gennemløbes på kortest mulig
tid, for at komme frem til Robin
Hood før sheriffen og hans
mænd.

Ved slut på ruten skulle man til
munken Broder Tuck rapportere
hvordan de 2 skjoldsymboler så
ud.

På post 6 (som var den sidste
post) skulle man fremstille en
stridsvogn, så Robin Hood og

hans mænd kunne komme hur-
tigt frem gennem skoven.

Juniorspejderne skulle selv frem-
stille stridsvognen, de fik udle-
veret rafter og tov og
arbejdstegning og skulle så
gennemløbe en bane med vog-
nen, på tid.

Bævere og ulve fik udleveret en
samlet vogn og skulle så
gennemløbe banen på tid.

På alle posterne var udleveret
nogle mønter, de skulle nu sam-
les i en stor skattekiste, så de
kunne fordeles til de fattige.

Herefter samledes alle og spiste
de medbragte madpakker og
drak de udleverede sodavand.

Så var der afslutning - spændin-
gen om hvem der havde vundet,
blev udløst.

Robin Hood takkede endnu en-
gang for hjælpen og alle kunne
drage hjem efter et spændende
løb.

Lene Rasmussen
Sct.Georgsgilderne.
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JUNIORTROPPEN

Juni 2003
Så blev det endelig sommer. Dette betyder også, at vi snart
skal på den årlige sommerlejr som i år går til Ry.

Vi vil gerne ønske alle juniorer og deres forældre en rigtig god
sommer med masser af solskin og dejlige dage.

Program
Tirsdag d. 3. Pionering og natur.

Tirsdag d. 10. Olsen-møde

Lørdag d. 14. Megalippernes ledere skal sejle dragebåds-
sejlads på Slotssøen og I må gerne komme og
heppe. Se opslagstavlen - side 2.

Tirsdag d. 17. Hyggemøde med bål og pakning til årets
sommerlejr.

Første møde efter sommerferien bliver tirsdag d. 12. august.

Med junior hilsen

Thomas R. (2624 5696), Kristian R. (4697 4958),
John (4828 6665) og Thomas O. (2144 6179)

Juniortroppens hike på
sidste sommerlejr
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Fredag:
Kl. er 5 om eftermiddagen, og de
”udholdende” og ”intelligente”
spejdere fra Troppen er netop
ankommet til Frydenborg, med
mod og godt humør til den frem-
liggende kanotur på Susåen.

Vi bliver kørt til startstedet der
ligger ved Suså, af frivillige
forældre, og af troppens egne le-
dere.

Turen tager ca.2 timer så der er
rigeligt tid til at få talt lidt om li-
vet, og hvad der ellers foregår i
ens dagligdag.

Da vi så ankommer til startste-
det, hvor vi skulle have sat kano-
erne i vandet, og sejle af sted
mod vores overnatningssted og
checkpoint, bliver dagens sejlads
udskudt af bange ledere pga. lidt
vind, og de beslutter at vi over-
natter på startstedet, og gem-
mer dagens planlagte strabadser
til i morgen.

Lørdag:
Den nye dag er oprandt, og der
bliver spist en hurtig omgang

morgenmad, og så af sted til
åen.

Vi har desværre ikke haft vejrgu-
derne på vores side, da det har
vist sig at blive køligt og blæsen-
de hele weekenden, men er vi
spejdere eller ej?

Dette spørgsmål kunne ingen af
os svarer på, men vi blev enige
om at det er man vist, hvis man
bruger en hel weekend på at sej-
le i kano i skodvejr.

Det helt store spørgsmål var sta-
dig om vi kunne krydse den fore-
liggende sø i sikker stil, da vejret
stadig var noget uregelmæssigt.

Det viste sig heldigvis ikke at
være noget problem med en hel
flok af ”stærke”, og ”styrer sikre”
spejdere.

Der blev holdt en kort pause med
frokost, og tilhørende hvil (hvil-
ket jeg er sikker på at mange var
glade for).

Efter ca. 8 timers sejlads nåede
vi til vores udpegede overnat-
ningssted, selvom vi var lidt ue-
nige om det var det rigtige sted.
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Så blev der slået telt op, vasket
kanoer, og nogen startede på
maden. Menuen stod på grillede
svendepølser m. grillede pølse-
brød. Dette var et måltid mange
var glade for, selvom jeg tvivler
lidt på dets kulinariske værdi.

Resten af aftenen stod det på
hygge om et ny anskaffet lejrbål,
og andre sociale ting. Som eks.
aftentur på åen hvilket de tre
store drenge: Jakob, Niels og
Morten benyttede sig af.

Søndag:
Søndag er den sidste dag på
vores kanotur, og altså den dag
vi kommer hjem.

Dagen starter med godt vejr, og
en lille smule solskin. Men det vi-
ser sig bare at være noget
gennemløbende, og blandingen
af strid strøm og koldt og gråt
vejr, lover ikke for den mest hu-
moristiske afslutning på denne
kanotur.

Men tanken om det varme kar-
bad, og afslappelse ved afsluttet
tur, driver de fleste, så der bliver

alligevel sejlet i et anstændigt
tempo.

Efter ca. 4 timers sejlads ankom-
mer vi glade til vores mål i
Næstved, (selvom det måske
godt kan virke bizart at være
glad for at være ankommet til
Næstved), og så bliver der truk-
ket kanoer op af åen, og afvask-
ning. Resten af tiden bliver brugt
på telavning og frokost.

Turen er nu ovre, og vi er blevet
kørt til frydenborg, hvor vores
forældre ”glædeligt” har taget
imod os, og nævnt at de har
”savnet” os.

Der bliver sunget af, og sagt tak
og farvel for en nogenlunde velo-
verstået kanotur, der har
strukket sig over 3 dage og tredi-
ve kilometer.

Erindret og skrevet af
Morten van der Keur

Fakta:
Ialt sejlede vi 32,6km på 6 timer og
49 min (effektivt). En gennemsnits-
fart på 4,8 km/t i strid modvind.

Michael
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PROGRAM
Så er det snart sommerferie og I glæder jer nok allesammen. Vi håber,
at se så mange af jer på sommerlejren i uge 31 ved Ry. God sommer !

Tirsdag d. 3. Tropmøde - 19:00 - 21:00.
Legemøde. Vi skal prøve
forskellige lege samt den
ungarske vandmand som I
har arbejdet på. Vi vil også
afholde en lille konkurrence
i ungarsk vandmand.

Tirsdag d. 3. Stabsmøde - 21:00-21:15.
Vi snakker hurtigt om sommerlejren.

Tirsdag d. 10. Patruljemøde - patruljegrej pakkes til sommerlejr.

Lørdag d. 14. Megalippernes ledere skal sejle dragebådssejlads på
Slotssøen og I må gerne komme og heppe - se side 2.

Tirsdag d. 17. Patruljemøde med afslutningshygge. Hvis ikke alt
er pakket til sommerlejren gør vi det færdig på dette
møde.

Der vil desuden gå et stykke tid inden vi ser Thomas Skjødt igen, idet
han i starten af juni rejser til Irak i 3 måneder. Han skal i den tid
opholde sig i området NV for Al Bashra.

Med spejderhilsen
Tropstaben
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Program for juni

Søn d. 15. Vandretur Hillerød - København
Vi øver os til Hærvejsmarchen og ta'r en van-
drerute på ca. 45 km igennem Store Dyrehave
og Hørsholm Slotspark, forbi Rådvad, Erimitage
slottet og Bakken. Videre af Strandvejen forbi
Charlottenlund Fort, for tilsidst at ende ved
Nørreport St. Vi starter søndag morgen kl.8:00
fra Hilllerød St. og er tilbage samme sted se-
nest kl. 21.

Medbring madpakke til de første 25km - deref-
ter er der masser af muligheder for iskøb un-
dervejs og vi køber aftensmad, når vi nærmer
os det indre København. Husk også godt med
drikkelse, ekstra sokker, vabelplaster og gerne
et klippekort til S-toget hjem.

Tilmelding til Karin senest d. 14. juni.

28.-29. juni Hærvejsmarchen. Se sidste nummer af Mega-
lipnyt. Du kan stadig nå at tilmelde dig til
årets vandreudfordring.

Med løftet tveje og ømme fødder !
Karin og Susanne
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