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Redaktionen på Megalipnyt:
Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 155

Så blev det sommer for redaktionen. Vi sidder i
maj måned og skriver om sommer og sommerferie,
men til gengæld siger vi også velkommen hjem fra
sommerlejr i juli (før mange af os er taget afsted).
Det er noget mærkeligt noget....
Det gik såmænd OK. Det blev en ordentlig
"BAMSE", men så keder man sig ikke. Det gør de
heller ikke på Ullerød Pizzaria, som endnu engang
fik fornøjelsen og æren at levere maden til os.
Nu har vi ikke tid til at sidde her og småplapre
mere, for vi skal se at få trykt hele
molevitten...dut...dut...dut...dut....

God sommer !!!
Redaktionen
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Så nærmer årets Kræm-
mermarked sig atter. Mega-
lipperne har i de sidste 21 år
været ansvarlig for par-
keringsarealet ved siden af
markedet. Selve markedet er

i år i perioden fra d. 26. –
29. august, men der er brug
for hjælp allerede fra søndag
d. 22. august til d. 30. au-
gust, så reserver allerede nu
datoerne. Opgaverne består
bl.a. af følgende:

� Nedbankning af 1200 stålpæle
� Udspænding af 20 km minestrimmel

� Billetsalg i op til 8 billet”luger” på én gang

� Organisering og dirigering af trafikken på parkerings-
pladsen

� Madlavning til de alle hårdtarbejdende på pladsen

� Oprydning efter markedet

� Hygge og socialt samvær

Da det er en større opgave,
at få det hele til at hænge
sammen, er der brug for en
masse frivillige forældre, le-
dere, rovere og spejdere,
som er villige til at bruge

nogle timer både før, under
og efter markedet.

Til gengæld for al arbejdet
får gruppen DKK 2,50 pr. be-
søgende bil, og da der nor-
malt kommer omkring
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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

6. juni Per Præst i Ullerød Kirke ALLE
6. jun (formid.) Bæver & ulve ideer kursus (B+U ledere)
6. jun (efterm.) Hemmelig skrift kursus L
Uge 26 Junglelejr - Houens Odde U

Ons 23/6 g lør 26/6
Uge 26 Sommerlejr (3 overnat.) B
Uge 31 Sommerlejr 24/7g31/7 J + Sp
Uge 35 Kræmmermarked ALLE
14. aug. Forældredag/oprykning ALLE
1. sep Distriktrådsmøde i GL+GA

Ramløse/Annisse
10.-12. sep Tur til Gillastugan,Sverige B+U
10.-12. sep Landstræf L
18.-19. sep Sct.Georgsløb Sp+R+L
2.-3. okt Distriktsturnering J+S
3. okt Distriktsturnering B+U
29.-30.okt Natteravnen (ny tur) Sp
16. nov. Distriktrådsmøde i GL+GA

Ramløse/Annisse
30. nov. Optakt RHF Sp+R+L+FR?
4.-5. dec RHF Sp+R+L+FR?
15. dec Julegruppemøde G

2005
16. jan Distriktsledermøde L
5.-6. dec Barskmandstur Sp
16.-24. jul Korpslejr på Falster G

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

Opslagstavlen
Kære Megalipper,

Tak for opmærksomheden ved
min konfirmation i Frederiksborg
Slotskirke søndag den 9. maj og
tak til Iben og Morten for fane-

vagten.

Hilsen
Andreas Slott Jensenius

Poloshirts

Vi laver en ny bestillingsrunde af
poloshirts. Farven er mørkegrøn

med Megalipperne broderet.
Pris Kr. 150,- i str. S-XXL

Senest bestil 15. juni

Thomas Rasmussen
thr@spejderhilleroed.dk
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20.000 biler, på de fire dage markedet varer, er det en be-
tragtelig indtægt for gruppen. Disse penge er med til at hol-
de prisen på kontigent, ture og lejre nede, så alle får
mulighed for at deltage i de mange spændende spejderakti-
viteter, som bliver arrangeret i løbet af året.

Vi kan love jer, at I får lov til at bestille noget, men der er
også tid til hygge og socialt samvær.

Der vil i august-nummeret af Megalipnyt komme yderligere
information om tidspunkter mm. for de forskellige opgaver
samt beskrivelse af, hvordan du tilmelder dig.

Med håbet om stor tilslutning og et godt marked.

Søren Jensenius Thomas Rasmussen
Vangemannsvej 3 Frederikssundsvej 47 5.tv

3400 Hillerød 2400 København NV

Tlf: 48 24 66 08 Tlf: 38 86 22 42

Mobil: 20 69 86 50 Mobil: 26 24 56 96

Email: SOJ@megalip.dk Email: THR@megalip.dk



4

Danmarks-Samfundet har hermed den glæde, at
indbyde til flagfest i Hillerød tirsdag d. 15. juni 2004.
Det er vores håb, at rigtig mange vil møde op, og vi vil
derfor opfordre deres foreninger eller organisationer til
at deltage i arrangementet og dermed være med til at
vise vort smukke flag.
Alle er velkomne til at deltage i optoget og den øvrige
del af flagfesten.
Kl. 19:00 Fanebærer og vagter samt deltagere i

optoget møder med deres faner på
P-pladsen overfor Ndr.Banevejs skole i
Hillerød.

Kl. 19:15 Instruktion og opstilling af optoget.
Kl. 19:30 Med hjemmeværnsorkesteret i spidsen

afgår faneoptoget til Frederiksborg Slots
Ydre Slotsgård ad følgende rute:
Helsingørsgade, Torvet, Slotsgade, Fre-
deriksværksgade.

Kl. 19:45 Flagfest på Frederiksborg Slot. Velkomst
ved formanden, Kirsten Christensen, tale
for flaget ved erhvervschef B.O.Jørgensen,
Hillerød. Musik ved hjemmeværns-
orkesteret. Overrækkelse af faner.

Kl. 20:30 Gudstjeneste i Slotskirken ved Provst P.H.
Bartholin, Hillerød.

Kl. 21:15 Afslutning i Indre Slotsgård.
Fanerne rulles sammen.

Med venlig hilsen
Kirsten Christensen
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Hej alle,

Som mange af jer sikkert allerede ved, har Per Præst fra Ullerød
Kirke i gennem mange år været “vores” præst, ja faktisk lige si-
den han tiltrådte som præst her i Hillerød.

Per har gennem de senere år været plaget af sygdom og kombi-
neret med udsigten til at skulle få et sogn der er dobbelt så stort
som idag og med dobbelt så mange sognebørn, har Per besluttet
at stoppe som præst.

Per afholder sin sidste gudstjeneste i Ullerød Kirke søndag den
6. juni 2004.

Jeg vil gerne bede alle enhederne og lederene om at deltage i
denne gudstjeneste sammen med børnene fra enhederne og
vores faner. Så sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen og mød
talstærkt op.

Venlig hilsen

Lars
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Her er lidt fotos fra en fin dag
sammen med nogle af bæverne
til Sct Georgsløbet den 25-april
2004.

Da jeg tog afsted hjemmefra
med min datter Claudia (bæ-
ver), var jeg ikke helt klar over
om jeg blot skulle aflevere hen-
de eller om det var forventet at
jeg skulle deltage i dagen arran-
gement. Men da vejret var strå-
lende, skoven på nippet til at
springe ud og arrangementet
direde af spænding og teater,
blev jeg til hele arrangementet.

Claudia kom i blå gruppe sam-
men med Cecilie S, Cecilie R,
Camilla og Sigrid, som alle er
klassekammerater i OD på Ål-
holmskolen. Cecilie R’s mor var
medhjælper på holdet og jeg
fulgte med som fotografens
øje.Efter den fine indlednings-
ceromoni og opridsning af situa-
tionens tilstand i Gråulveskoven
med Fort Jeffersen som ud-
gangspunkt og med indianere,
guldgravere, pelsjægere, gik

holdet i gang med de vist nok 7
opgaver.

Første opgave foregik i Tipién.
Her skulle holdet observere
hvad der foregik i teltet, og pi-
geholdet tog opgaven meget
seriøst. De fik også svaret på de
fleste af spørgsmålene, men der
var ikke lige nogen som kunne
huske hvad sådan et indianer
telt nu hed. Men så var det godt
at der var nogle som havde
lange øre, for pludselig viste alle
hvad sådan et indianer-telt hed.
En Tipi – hvad ellers.

Herefter drog vi ud i Gråulve-
skoven. Vi mødte dog ingen
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ulve, men fandt en post, hvor
holdet skulle føle – gætte hvad
der lå under nogle klæder som
var spændt ud på en kasse. Det
gik også ganske godt. Holdet
klarede fint af skiftes til at deles
på trods af den noget vanskeli-
ge regneopgave: At dele 5 piger
i hold på 2 ad gangen. Men så
var der nogen som måtte gå 2
gange og det sank da ned i fæl-
leskabets navn.

Efter en lidt længere vandretur,
hvor vi fik lyttet til fuglekvidder
og diskuteret fuglestemmer, an-
kom vi til næste post. Her fik vi
forklaret hvorledes indianerne
fik stjålet pels af guldgraverne
og hvordan vi skulle hjælpe
med at tage pelsen tilbage igen.
Vi fik udsendt en repræsentant
som frejdigt meldte sig selv.
Det gik også fint lige ind til
vores bæver kom til at knække
en kvist og tyven sprang op
med gevær og råbte op. Hvem
der blev mest forskrækket ved
jeg ikke, men heldigvis var der

trøst og rosende ord at hente,
og holdet bakkede igen fint op.

Næste post kom til at handle
om dyrespor og det var meget
lærerigt. Ikke mindst for de
voksne. 2 kiksede. Men alt i alt
flot.

Herefter kom endnu en lang gå
tur. Ved næste post var der stor
tumult og lang kø. Her burde
vores bævere havet fået en tap-
perhedsmedalje, for længe blev
der ventet ind til de kom til,
men det gjorde de flot. VI skulle
udmåle en afstand ved hjælp af
en måletrekant, som de først
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skulle sømme sammen. Det gik
også fint. Alle sømmede på tur
og ingen blev snydt for at ham-
re løs på de små søm. Trods
flere målinger, ramte vi ikke
helt præcist, men tæt på.

Næste post handlede om guld-
graveri. Vi skulle finde en skat
ved hjælp af et kort. Rent tilfæl-
digt havde jeg et kompas med i
rygsækken og det brugte vi så
til at pejle os frem til skatten,
som vi hurtigt fandt. Jum-jum –
denne kunne spises når man
først fik fjernet dødningehove-
det.

Sidste post gik igen gennem
skoven. Nu var det efterhånden
blevet lidt råt da solen havde
gemt sig og der kom et par re-
serve-trøjer frem. Vi fulgte de
gule bånd og ankom til sidste til
forhindringsbanen. Lidt forvir-
ring opstod da vi allerede var
blevet krydset af på listen, men
det løste sig. Så kom der fart
over feltet. Løb, hop, kravl.
Nogle blev temmelig tilsmudse-
de, men det var der ingen som

kunne tage sig af. Ånden var i
top.

Jeps også det blev klaret. Og så
tilbage til Fort Jeffersen.

Her var det godt at få lidt at
spise og en sodavand. Alle var
vist lidt trætte nu. Men et hold-
foto blev der da taget.

Mer ceromoni og det var også
flot. Ingen første plads blev det
til og det havde vi nok heller
ikke regnet med, men alligevel
levede håbet. Næste gang skal I
bare se løjer. Flot klaret C,C,C,C
og S.
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Til dette års bålaften, d.
26. maj, som denne gang
blev arrangeret af FDF
Præstevang, var der frem-
mødt en masse unifor-
merede børn og voksne.
Aftenen bød på masser af
sketch, leg og sang.
Normalt bliver kommu-
nens spejderlederpris ud-
delt denne aften, men da
der var byrådsmøde i
kommunen blev prisen

overrakt tidligere på da-
gen på rådhuset.
Prisen gik denne gang til
en leder fra Christian d. 4.
Efter lejrbålets afslutning,
gik alle videre til et festligt
traktement bestående af
en lang række sandwich
samt et meget farverigt
udvalg i sodavand.
Ved halv nitiden var det
atter slut.
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BÆVERE
Hej bævere

Onsdag d. 2. Træerne i
skoven.

Søndag d. 6. Gudstjeneste
i Ullerød Kirke.
Se side 5.

Onsdag d. 9. Vi laver vores bestikposer
færdige.

Tirsdag d. 15. Valdemarsdag - se side 4.
Onsdag d. 16 Pakkemøde og snobrød.
Onsdag d. 23/6 lørdag d. 26/6. Sommerlejr.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Kirsten (4826 4442)
Katrin (4828 5005)
Jacob (2814 1258)
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Program for JUNI
Hej Ulve.
Så er tiden ved at nærme sig til, at vi skal på årets
bedste lejr, sommerlejren. Det bliver nogle rigtig
sjove dage med en masse spændende oplevelser.
Det sidste møde inden vi holder sommerferie er d.
16. juni og vi starter efter sommerferien d. 11. au-
gust. Vi ønsker jer og jeres familier en rigtig god
sommer og vi glæder os til at se jer igen efter feri-
en.
Onsdag d. 2. Telt, knob og kort.

Søndag d. 6. Gudstjeneste i Ullerød Kirke.
Se side 5.

Onsdag d. 9. På løb i skoven.
Tirsdag d. 15. Valdemarsdag - se side 4.
Onsdag d. 16. Sommerafslutning med bål og

snobrød.
Uge 26 Sommerlejr på Houens Odde.

I modtager en seddel på et af
møderne angående de præcise
tidspunkter for afgang og hjem-
komst.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Messua og Akela.
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Lørdag d. 15. maj var der mødt seks
friske juniorspejdere op på Hillerød
Station, som alle var klar til en cykel-
tur i det flotte forårsvejr, som viste sig
fra sin allerbedste side med høj sol og
masser af (med)vind!

Turen gik først til Nødebo, hvor der
blev holdt en kort drikkepause ved
Nødebo Trops flotte bjælkehytte,
Bassebjerg. Herefter gik det ellers
over stok og sten langs Esrum Sø,
hvor Dronningens Bøge blev udvalgt
som næste rekreationssted for de al-
lerede lidt ømme bagdele! Her blev
der rig lejlighed til at nyde det lune vejr
og det knap så lune vand i Esrum Sø,
da flere smed sko og strømper, og liiii-
ge skulle ud og soppe lidt!! Andre nød
bare at ligge i solen og kigge op på

Fredensborg Slot, hvor
I-ved-nok-hvem havde holdt stor bryl-
lupsfest aftenen før!

Næste stop var Esrum Kloster og Es-
rum Møllegård, hvor den største at-
traktion var en flok heste og specielt
et lille føl, som blev både klappet og
kælet i lang tid. På dette tidspunkt af
turen begyndte benene og bagdelen
at gøre lidt ondt, så det var rart at
have Mårum St. indenfor rækkevidde.
Herfra tog vi toget til Slotspavillionen
og straks herefter hed destinationen
Skovgrillen, hvor alle fik en stor, vel-
fortjent gammeldaws vaffelis. Så var
der heldigvis lidt energi i depoterne
igen, så turen op til Frýdenborg kunne
klares. Tak for en hyggelig tur til alle
jer som deltog.
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Hej juniorer
Så nærmer sommerferien sig med hastige skridt...
Vi vil derfor gerne ønske for alle juniorer og deres familier, at I
får en rigtig dejlig sommer, så I er klar til et nyt og spænden-
de spejderår.
Vi glæder os meget til at tage på sommerlejr med jer, hvor vi
med garanti får en rigtig hyggelig uge. Vi kan allerede nu godt
afsløre, at lejrens tema for juniortroppen bliver Hammerhus'
spændende historie. Programmet kommer bl.a. til at byde på
fangeflugt, drama, vandaktivetet, hike, spil, leg og meget me-
get mere...

Program
Tirsdag d. 1. Risbåde - husk skiftetøj.

Søndag d. 6. Gudstjeneste ved Per Præst. Se side 5.
Tirsdag d. 8. Sommerferieafslutning - hygge og pakning af

patruljeudstyr.
Tirsdag d. 15. Valdemarsdag - se side 4.
Første møde efter sommerferien bliver tirsdag d. 10. august.

Med sommerhilsen

Thomas R.(2624 5696), Kristian (6011 6333), Thomas O. (2144 6179),
John (4828 6665), Johanne (3022 0237) og Charlotte (2992 2861)
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Tillykke, tillykke og tillykke
med den fine 5.plads på LPK 2.del. I er nu Danmarks 5.bedste
grønne spejderpatrulje, og nogle af dem I var oppe imod var ret
skrappe - nåhh ja! Det er I jo også. Kig på www.spejder-
net.dk/dm04 Der skulle komme resultater fra turen. Der er al-
lerede billeder og nogle beskrivelser.
Tirsdag d. 1. Tropmøde 17:00-21:00. BEMÆRK TIDEN!!!

Kæmpe-pionering. Vi skal lave en svævebane
over søen - eller over så meget af den som
rebet rækker. Husk skiftetøj hvis I regner med
at falde i søen. Medbring Kr 20,- til mad.

Stabspatruljemøde 21:00-21:15

Søndag d. 6. Gudstjeneste i Ullerød Kirke ved Per Præst.
Tirsdag d. 8. Pakkemøde til sommerlejren.

Vi skal have det hele gjort klar igen. Det
blev jo rodet noget sammen på LPK.

Tirsdag d. 15. Valdemarsdag. Se side 4.
Første møde efter sommerferien bliver tropmøde tirsdag d. 10.
august, hvor vi skal lave risbåde på søen.
Til slut, vil vi gerne ønske alle spejderne i troppen og deres fa-
milier en rigtig god sommer. Vi ses ved Bornholmstrafikken på
Kvæsthusbroen 2 i Kbh. K lørdag d. 24.juli kl. 7:30. Gerne lidt
før, selvom det er tidligt. Kom ihvertfald ikke for sent, for fær-
gen sejler nemlig kl. 8:00.
Informationer om sommerlejren står i april-bladet. Hvis I har
smidt det ud, kan I finde det på internettet på www.megalip.dk
under megalipnyt.
Der er en ting som ikke står i pakkelisten. I skal have cyk-
ler og cykelhjelme med, samt en rygsæk I kan cykle med.
Evt. en lille rygsæk (tursæk) til hiken, for den bliver også
på cykel. HUSK OGSÅ LAPPEGREJ !!!

Med spejderhilsen
Tropstaben
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Fredag d. 23. april drog Troppen
afsted til Söderåsen i 2 biler. Vi
var ialt 7 spejdere og 2 ledere og
kom nemt og hurtigt frem til
vores udgangspunkt "Koppar-
hatten".
Vi startede med at finde et godt
overnatningssted i skoven, hvor
vi opførte 2 bivuaker. Sådan no-
gen kan godt være svære at lave
hvis den skal være stor, og det
måtte spejderne erfare. Mange
modeller blev diskuteret under-
vejs, men det lykkedes. Aftens-
maden bested af pizza-brød, da
der havde været visse misforstå-

elser omkring madpakker. Sådan
kan det jo gå. Der var vist ikke
nogen blandt spejderne der var
synderligt generet af at spise
pizza istedet for flade madder.
Efter en god nats søvn var vi klar
til at starte selve vandreturen og
alt blev pakket og gjort klar.
Nå-ja... Der var vist nogen der
brokkede sig over havregrøden
med rosiner, men det er godt når
man er ude på den måde.

Dagens mål var at komme til
Svartesjö og turen startede med
en kraftig stigning. Det tog vist
pusten fra de fleste, men på top-
pen kunne man nyde udsigten
fra "Hjortespringet" ud over da-
len (tv). Desværre var vejret
gråt, men det regnede ikke.
Halvvejs på turen fik vi frokost
på et sted hvor 3 dale mødes.
Det burde dog ikke give at finde
Svartesjö derfra, for det var blot
at følge åen opad. I praksis dril-
lede det nu en del, da afmærk-
ninger for ruten var væk/gemt
godt og åens bred utilgængelig.
Intet er dog umuligt for den der
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har viljen i vandrestøvlerne (eller
sådan noget i den retning), så vi
nåede Svartesjö om eftermidda-
gen i fin stil.
Vi fandt et rigtigt fint sted at lave
2 bivuaker igen. Denne gang på
et lille næs, hvor vi havde sø-
bredden på begge sider. Smukt!
Det blev det ihvertfald senere,
for tidligt på aftenen klarede det
op og vi fik sol og stjerneklar nat.
Inden da havde vi dog haft lejr-
bål, og de der ikke rigtig brød
som om pastaretten, så kraftigt
frem til de pølser der skulle ristes
på bålet.

Vi vågnede næste morgen til flot
solskin og efter havregrød igen
(denne gang var der dog ingen
brok), fik vi pakket og solen for-
svandt. Den ville bare ikke skin-
ne på os når vi gik åbenbart.
Dagens rute gik tilbage til biler-
ne. Lidt af ruten var det samme,
men resten tog vi en anden vej
for afvekslingens skyld. Uden de
store problemer kom vi tilbage
og satte os ved søbredden for at

nyde vores frokost inden det var
tid til at pakke bilerne igen og
vende næsen hjemad.
Vi havde kørt 10 minutter - så-
dan cirka - så begyndte det at
regne. Hvilken timing !
Efter endnu en tur med færgen
var vi tilbage i Hillerød midt på
eftermidagen.
Tak for en god tur til alle der var
med!

Michael
Tropassisent

mib@megalip.dk
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I weekenden 22.-23.maj drog en
stor patrulje på 9 mand (m/k) af-
sted til Houens Odde Spejder-
center, for at kæmpe om titlen
som Danmarksmester i spejder
2004. De havde forinden kvalifi-
ceret sig i den indledende runde.
Lørdag morgen kl. 7 mødtes vi
og skyndte os afsted til Jylland.
Det tager sin tid med trailer bag-
på, men godt nået frem skyndte
vi os at få rejst teltene. Dette var

næsten nået, da det første af
mange regnskyl væltede ned.
Det lykkedes dog og efter at
have flyttet bålpladsen pga. dår-
lig kommunikation fra arran-
gørernes side, var vi klar kl. 12
som vi skulle. Hele eftermidda-
gen var et stort løb med mange
spejderopgaver - en 10-kamp.
Båltænding, førstehjælp, inter-
net, kano etc. var opgaverne.
Der kom også en del regn i løbet
af eftermiddagen.
Med opgaverne godt overstået,
skulle der laves mad. Mere regn
kom der nu, men denne gang
også en ordentlig gang hagl. No-

get måtte have hidset vejrguder-
ne op. Jeg har iøvrigt glemt, at
der det meste af dagen også stod
en stiv kuling gennem lejren, så
oversejl og telte hang vandret i
luften efter deres barduner og
pløkke var hevet op.
En karry-gryde-ting blev der la-
vet, og dertil skulle deres laves
en citronfromage.....og den blev
stiv! Sådan skal det bare gøres.
Det var nemlig ikke alles froma-
ge der lykkedes.
Aftenaktiviteten var et bombe-
løb. Politiet var repræsenteret,
da der var en "terror-trussel" og
nogle bomber skulle desar-



19

meres. Dertil skulle der findes
nogle koder, som var spredt over
hele centeret. Det var ret sjovt.
Efter gudstjeneste og lejrbål var
der O-løb til kl. 1 om natten. Der
var 2 løb, som begge blev taget
af patruljen delt i 2 hold. Næsten
alle blev fundet. Heldigvis var det
tørvejr nu, og det var det også
resten af lejren, for om morge-
nen var der solskin, og vinden
havde næsten lagt sig.

Formiddagen havde 4 store po-
ster. Risbåde, mediepost, kort-
tegning og pionering. På
medieposten lykkedes det os
bl.a. at lave nogle rigtig gode bil-
leder der symboliserede DM i
spejder.
Tilsidst kom spurten. 20 poster
på en time og vi kendte kategori-
erne på forhånd, men det var
umuligt at nå dem alle. Her kun-
ne de sidste point hentes og der
blev løbet og knoklet for at få så
mange som overhoved muligt.
Så var det egentlig overstået. Vi
fik fælles frokost ved hytten, og

derefter skulle der brydes ned.
Heldigvis var alt tørt nu.
Vi fik pakket inden afslutningen
og så kom det store øjeblik.....
Spændt ventede vi, mens der
blev læst op bagfra. En 5.plads.
Vi har Danmarks 5-bedste grøn-
ne spejderpatrulje.
Fra lederne vil vi gerne sige, at vi
er rigtig stolte af jer og vi ved, at
I kæmpede alt hvad remmer og
tøj kunne holde. Det er et meget
flot resultat ud af 41 patruljer,
der alle er blandt de bedste.

Michael
mib@megalip.dk
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Skovklanens program

Søndag 6/6: Per Præsts sidste gudtjeneste.
Se side 5.

Mandag d. 14/6: HP Vestas. Vi skal have bygget
denne HP-del og mødes derfor
hjemme hos Birgitte kl. 19.00.
Alle husker at medbringe de
vitale dele, som de nu har
lovet.

26-27/6: IHP Hærvejsmarch.
Torsdag d. 19. august kl. 19.00: Klanting.

Med løftet tveje !, Karin

Redaktionen ønsker alle
en rigtig dejlig sommer. Vi
har bestilt et par billetter
(one way) til Sabu Kvaba
igen, og vil denne gang
opholde hos på den solbe-
skinnede sydkyst.


