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

Efter knap 10 timers hårdt slid (dog afbrudt af et
besøg på La Belle Vie) lykkedes det endelig at få
bladet færdig (uden print). Det var også et stort et,
men sådan er det jo når der er mange billeder og
ture at skrive om.
Dog blev grundidéen til en traditionsrig tur også
grundlagt undervejs. Nærmere information følger
(måske).
I skrivende stund (juli) er alle sommerlejre endnu
ikke afviklet, men vi håber at kunne bringe nogle
spændende reportager om dem næste gang.
Næste deadline: 10. august.

Sov godt (01:43) !
Redaktionen
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Tropassistent
Megalipnyt red.
Michael Bentzen
4015 8090
MIB@megalip.dk

Tropassistent
Thomas Skjødt
48285005
THS@megalip.dk

Tropassistent
Martin "Pierre"
Prag
88381608
MAP@megalip.dk

Klanleder
Karin W. Bruun
2272 0215
KAB@megalip.dk

@sp...dk = @spejderhilleroed.dk

Klanassistent
Susanne
W.Bruun
46974915
SUB@megalip.dk

Annette
ANJ@megalip.dk

Michael
MIB@megalip.dk

Klanassistent
Birgitte Rose
48253987
BIR@megalip.dk

Spejdertroppen:

Skovklanen:

Kasserer
Grethe Marcher
48265270
GRM@megalip.dk

Formand
Jesper V Nielsen
48255547
JEN@megalip.dk

Grupperåd:



GRUPPEN Lars Jensenius Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
laj@megalip.dk 48 26 11 27

GRUPPERÅD Jesper Vesterager Nielsen Ullerødvej 14, 3400 Hillerød
FORMAND jen@megalip.dk 48 25 55 47
BÆVER Linda Kjær-Thomsen Østervang 17, st.tv., 3400 Hillerød

lik@megalip.dk mobil 40 41 73 99
ULVE Pernille Jensen Holmegårdsvej 37, 3400 Hillerød

pej@megalip.dk mobil 28 19 90 49
JUNIOR Thomas Rasmussen Frederikssundsvej 47, 5.tv.,

thr@megalip.dk 2400 København NV,
38 86 22 42 / mobil 26 24 56 96

TROP Mads Schondel-Andersen Nordre Fasanvej 128, 2.tv.
mas@megalip.dk 2000 Frederiksberg,

22 12 10 78
KLAN Karin W. Bruun Aldershvilevej 99, 1.mf.

kab@megalip.dk 2880 Bagsværd
22 72 02 15

HYTTE Jette Kjær Jensen Præstevænget 19, 3400 Hillerød
RESERVATION 48 26 70 93
HYTTE Hytteudvalget
VEDLIGEHOLD. vedligeholdelse@megalip.dk

BLAD (redaktør) Michael Bentzen c/o KBM ApS, Vølundsvej 13, 3400
mib@megalip.dk Mrk.: MEGALIPNYT
redaktoer@megalip.dk 48 14 04 84 (hjemme)

48 26 80 90 (arbejde)
48 26 80 16 (fax)
40 15 80 90 (mobil)

BLAD Annette Jensen Slangerupsgade 18,
anj@megalip.dk 3400 Hillerød

22 67 16 69
KASSERER Grethe Marcher Åhøjen 2, 3400 Hillerød

grm@megalip.dk 48 26 52 70
FRYDENBORG Boksen på skuret 48 24 24 43

KORPSET KFUM-Spejderne i Danmark
Rysensteensgade 3, 1. 70 10 26 66 (tlf)
1564 København V 39 16 26 66 (fax)

55° Nord Højrupvej 6, Taulov, 70 10 76 76 (tlf)
(butik med 7000 Fredericia 76 22 32 00 (fax)
spejderting) Hjemmeside: www.55nord.dk

HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk (eller www.megalip.dk)
Se megalipnyt i farver (PDF-format) på vores hjemmeside.

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk
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Lørdag d. 14. august
indbydes alle forældre og børn til vores halvårlige forældre-
dag.
Vi mødes kl. 14:00 ved Megaliphytten og vi forventer, at ar-
rangementet slutter ca. kl. 15:30 for forældrene. De enkelte
enheder slutter evt. senere - se de enkelte programmer for
enhederne (dem de rykker op til).

Programmet ser således ud:
Velkomst

Årsstjerner og jubilæer
Nyt fra enhederne

Oprykning
Kaffe, the og kage

Enhedslederne går med børnene
Pædofili - hvad gør KFUM-Spejderne ?

Afslutning
Vi håber selvfølgelig at se rigtig mange børn med deres for-
ældre denne dag.
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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

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
11.-13. mar. "Linen ud" kursus L+GR
5.-6. dec Barskmandstur Sp
16.-24. jul Korpslejr på Falster J+Sp+R

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

Opslagstavlen
Undskyldning !

Redaktionen er blevet gjort op-
mærksom på, at der i sidste ud-
gave af Megalipnyt var undladt

nogen forfatternavne under nogle
af teksterne. Afsnittet om junior-
troppens cykeltur var skrevet af
Thomas Rasmussen og afsnittet
om bævernes Sct.Georgsløb var

skrevet af Rolf Jensen, far til
Claudia på 6 år. Vi beklager!
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Da vores mangeårige redaktør af Megalipnyt Michael
Bentzen og hans medredaktør Annette Jensen har be-
sluttet at stoppe på bladet ved udgangen af dette år, le-
der vi med lys og lygte efter et par friske folk, der har
mod og lyst til at stå for bladet.
Megalipnyt har eksisteret si-
den 1969 og har gennem åre-
ne gennemgået en stor udvik-
ling til det blad, vi alle kender
idag med flotte farver og gode
artikler.
Bladet er en utrolig vigtig del af vores arbejde og en rig-
tig god kilde til information for både forældre, børn og le-
dere.

Det er derfor gruppeledelsens
håb, at der findes et par foræl-
dre eller ledere, der syntes det
kunne være en spændende op-
gave at løse for gruppen, såle-
des at vi fortsat kan holde det
høje informationsniveau til glæ-
de for alle gruppens medlem-
mer, deres forældre og andre
interesserede.

Interesserede kan kontakte enten den ”gam-
le” redaktør Michael Bentzen på tlf. 4814 0484
eller e-mail mib@megalip.dk eller gruppeleder
Lars Jensenius på tlf. 4826 1127 eller e-mail
laj@megalip.dk.

Med spejderhilsen
Gruppeledelsen
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Retningslinier for medlemmer og forældre hos
KFUM-spejderne i Hillerød

1. Indledning
Når medlemmer af gruppen transporteres i lederes/for-
ældres biler er det førerens pligt at sikre, at der ikke med-
bringes flere i hver bil end der er sæder/seler til og at det
sikres at alle er fastspændt under kørslen.
2. Transporttilskud
Der gives ikke refusion af transportudgifter ligesom der ikke
udbetales kørepenge i forbindelse med, at forældre trans-
porterer børn eller udstyr til/fra ture, arrangementer, møder
og lignende.
3. Forsikringer
KFUM-spejderne i Hillerød tegner ikke ulykkesforsikring for
gruppes medlemmer. Det påhviler det enkelte medlem eller
dennes forældre selv at tegne de nødvendige forsikringer.
4. Vaccinationer
KFUM-spejderne i Hillerød giver ikke tilskud til vaccinationer
af nogen art. Det påhviler det enkelte medlem eller dennes
forældre selv, at sørge for alle relevante vaccinationer, som
denne skønner nødvendig.
5. Skade på biler, busser og trailer
Hvis en forældre stiller bil, bus eller trailer til rådighed ved
et arrangement, er det på den pågældendes eget ansvar.
Således dækker KFUM-spejderne i Hillerød ikke udgifter i
forbindelse med udbedring af skader, præmie tab, værdifor-
ringelse af bil, bus og trailer.
KFUM-spejderne i Hillerød hæfter ligeledes ikke for eventu-
elle skader på bil, bus og traileren frem og tilbage mellem
ejerens bopæl og det planlagte start/slut sted for arrange-
mentet.
6. Materiale og Løsøre
Hvis et medlem hos KFUM-spejderne i Hillerød medbringer
materiale/løsøre til et arrangement, er det på eget ansvar
og risiko.
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Bæverne var på sommerlejr fra
den 23. til 26 juni. Jeg, Sigrids
mor, var med som kogekone,
men fik også tid til at tage nogle
billeder.
Sommerlejren begyndte Sankt
Hans Aften, hvor forældrene af-
leverede 25 glade bævere i spej-
derhytten “Harebo” nær Uvelse.
Så godt som alle var i uniform, så
vi to kogekoner, Sines mor og
jeg, følte os lidt anderledes. Der
var ingen, som lod sig slå ud af,
at vejret var temmelig vådt. Bæ-
verne havde allerede lavet en
heks til Sankt Hans bålet, så der
blev lavet bål, og heksen blev
sendt til Bloksbjerg. Kagen, som
Mikkel havde medbragt, foretrak
vi dog at nyde inden døre.

Ved sengetid fortalte Linda god-
nathistorier, først en uhyggelig
én udenfor, som ikke alle turde
høre, og derefter en hyggelig én
inde i soverummet, hvor alle bæ-
verne lå med deres sovedyr i so-
veposerne. Det blev sent, inden
alle kom til ro, og det var også
lidt svært at falde i søvn.
Ikke desto mindre var alle friske
næste morgen til flaghejsning kl.
8:00. Det var som regel opryk-

kerne, der hjalp med at binde
flagknobet og hejse flaget om
morgenen og tage det ned om
aftenen. Man tager naturligvis
sin kasket af og gør honnør, når
flaget går til tops.

Temaet for lejren var Middelal-
deren. Torsdag formiddag stod
den på fremstilling af gaffavå-
ben. Gaffa er jo et fremragende
materiale, som sammen med di-
verse liggeunderlag og bambu-
spinde blev lavet til drabelige
sværd og økser. Alle bæverne fik
også snittet sig en smørekniv,
som de jo passende kunne bruge
til at smøre madderne med til
frokost. Endelig var der også
mulighed for at lære at slendre,
dvs. flette med fem snore. Det
krævede en del fingerfærdighed,
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men de fleste fik vist lært det, og
dem, som allerede havde lært
det, var flinke til at hjælpe de an-
dre.

Efter frokost og tut skulle der
have været turneringer med gaf-
favåben, men vejret var ikke
med os, og det var ikke alle der
havde fået lavet våben, så vi
fortsatte med formiddagens akti-
viteter. Ind imellem bygerne fik
drengene dog afprøvet sværde-
ne og økserne. Pigerne var ikke
så aktive i kampene, men der har
helt sikkert været nogle små
brødre, som er blevet glade for
at få et sværd! Når man kender
pigerne fra 1.D. på Ålholmsko-

len, ved man, at de meget gerne
tegner, så det var godt, at der
var indkøbt papir og farveblyan-
ter. Det blev bl.a. til adskillige
portrætter af Jacob.

Når det blev for meget tøsesnak
gik Jacob udenfor og byggede sig
en bivuak. Til hans store sorg,
var der dog ingen, der ville sove
derude sammen med ham - end-
nu.
Om fredagen skulle bæverne ud
på en 10 km lang vandretur, så
efter flaghejsning og morgen-
mad måtte alle smøre sig en so-
lid madpakke. Mange fik brugt
deres smørekniv, og så var der
også lige tut inden afgang. Det
var nødvendigt med en solid
madpakke, for igen var det rigtig
dårligt vejr. Men, man er vel bæ-
ver, så alle tog det med højt hu-
mør, og der ventede jo et
vandreskjold til bæltet i den an-
den ende.
Jeg var ikke med på selve van-
dreturen, jeg var nemlig ude for
at plukke jordbær til aftenens
dessert. Jeg troppede op i sko-
ven ud på eftermiddagen med
varm kakao og kage fra Simon,
som havde fødselsdag. Da så alle
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temmelig våde ud, og flere hav-
de næsten mistet en støvle, fordi
den havde siddet fast i mud-
deret.
Vel hjemme igen var der en or-
dentlig bunke vådt tøj til tørre-
skabet. Inden aftensmaden var
der tid til at spise kagemand og
synge fødselsdagssang for Si-
mon. Denne aften blev der lavet

om på sovestederne: Niklas og
Marius indvilligede i at sove i bi-
vuak samme med Jakob, mens
pigerne fra 1.D. og Katja flyttede
hen til mig, og Sines mor flyttede
ind til resten af pigerne i den
øverste køje. Om det var på
grund af de ændrede sovesteder,
eller at alle simpelthen var træt-

te, ved jeg ikke, men faktum er,
at alle sov som sten den nat.
Fredag aften bød på turens stør-
ste forskrækkelse, idet en af pi-
gerne faldt ned fra den øverste
køje og måtte en tur med ambu-
lance til skadestuen. Heldigvis
var der ikke sket noget med hen-
de, og hun kom med tilbage til
sommerlejren. I den forbindelse
vil jeg godt have lov at komme
med et lille hip til spejderne: sørg
dog for at få sat nogle sengehe-
ste op i jeres hytter, det kan ikke
koste alverden sammenlignet
med en ambulancetur!

Lørdagen stod i oprydningens og
pakningens tegn, der blev uddelt
mærker og vandreskjold, og fla-
get blev taget ned for sidste
gang. Som sædvanlig silede det
ned, denne sommerlejr vil helt
sikkert blive husket som den vå-
deste. Det var en flok trætte,
men en hel del større bævere,
der efter frokost blev hentet af
deres forældre.
Jeg vil gerne hermed sige tak for,
at jeg fik lov at være med på
sommerlejren sammen med alle
de søde og seje bævere og deres
dejlige ledere.

Susanne Christiansen
Mor til Sigrid
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BÆVERE
Hej bævere

Onsdag d. 11. Bævermøde.
Lørdag d. 14. Forældredag - se side 1.

Vi starter kl. 14:00 og slutter kl. 15:30
Onsdag d. 18. Bævermad
Onsdag d. 25. Agitationsmøde. Vi skal prøve at få en

masse nye bævere.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Kirsten (4826 4442)
Katrin (4828 5005)
Jacob (2814 1258)
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Onsdag morgen d. 23/6 var
11 morgenfriske ulveunger og
3 ledere parat til at drage af-
sted på junglelejr på Houens
Odde spejdercenter ved Kol-
ding.

Lejren var fra onsdag til lør-
dag og vi kan lige så godt sige
det med det samme: Det var
den vådeste lejr i mands min-
de. Det regnede stort set fra
start til slut. Desuden blæste
det meget og så kan man jo
være nervøs for at børnene

ikke synes det er sjovt til sidst
- især når man skal sove i telt,
men humøret var højt hele
turen - også selvom man boe-
de i sit regntøj og blev våd.

Efter at være kommet til lej-
ren efter nogle timer i tog og
bus skulle vi igang med at slå
vores telte op så vi kunne
komme i tørvejr. Et til piger-
ne, et til drengene og et til

lederne. Desuden var der
nogle aktiviteter allerede den
eftermiddag. Vi fik også lavet
en bålplads og en overdæk-
ning til denne, så vi kunne
lave mad i tørvejr.

Den aften var det Sct.Hans
aften og det blev afholdt som
et særligt Sct.Hans lejrbål.

Da Erica samtidig havde fød-
selsdag måtte vi fejre det
med et par kager med hjem-
melavede fødselsdagsflag in-
den vi gik i seng.



11

Næste morgen var der mad i
ledernes telt da det regnede.
Heldigvis var det en "udvidet"
version som yderligere var
forlænget med en presen-
ning. Derfor var der plads til
os alle sammen, hvilket vi fik
glæde af mange gange.

Næste formiddag var aktivite-
ten hulebygning. Vi skulle
bygge en hytte oppe i et træ
så vi kunne komme i sikker-
hed for Shere Khan.

Den blev også så stor og
stærk at alle 11 ulve lige præ-
cis kunne stå på den.

På lejren var der besøg fra
Mongoliet - ialt 6 ledere. En
masse af aktiviteterne var
derfor indspireret heraf. Bl.a.
brødbagning og forskellige
sange og lege.

Fredag skulle vi prøve at lave
legetøj ud af genbrugsmateri-
aler. Der blev lavet mange
opfindsomme ting.
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Næste aktivitet var tømmer-
flåder. Vi troede, at det var
rigtige tømmerflåder, men
det viste sig at det var
mini-flåder der skulle bygges
og prøvesejles.

Dagens sidste aktivitet var
byggeri af en pileflethytte.
Rammen til hytten var allere-
de bygget og nogen havde
startet før os, men den blev
stort set færdig i den tid vi var
igang. Til sidst den fredag var
der lejrbål og så var lejren jo

næsten slut, for næste dag
skulle vi bare op og pakke
sammen inden vi drog afsted
til Hillerød igen.

Tak for en god tur til alle.
Michael
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Program for AUGUST
Hej Ulve.
Så er sommerferien ved at være slut og vi håber,
at I alle har haft en god sommer og er klar til at
tage fat på en ny sæson med masser af spejderar-
rangementer. Vi vil lige minde jer alle om, at i næ-
ste måned skal vi til Sverige og vi håber
(selvfølgelig!), at der er rigtig mange af jer der
kan komme (10-12.sep). I får et brev med hjem
om turen på et af de første møder i august.
Onsdag d. 11. Første møde efter sommerferien.

Vi skal lege en masse forskellige
lege samt sige farvel til nogle af
vores gamle ulve.

Lørdag d. 14. Forældredag. Vi mødes kl. 14:00 og
slutter kl. 21:00. Du må gerne tage
dine forældre med, men arrange-
mentet for dem slutter kl. 15:30.
Bagefter vil vi tage imod de nye ul-
ve og der vil blive dannet nye ban-
der. Derudover skal vi lave mad
over bål.

Onsdag d. 18. På løb efter de internationale spor-
tegn.

Onsdag d. 25. Brug dine sanser.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Messua og Akela.
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På juniortropmødet d. 1. juni 2004 byggede vi risbåde
og derefter skulle de prøvesejles på søen - naturligvis.
Det gik også meget godt...
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Hej juniorer
Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi håber, at I alle har
nydt ferien og er klar til et nyt, spændende spejderår.
I denne måned er der traditionen tro Hillerød Kræmmer-
marked. I den forbindelse bedes I læse tillægget her i bladet,
da vi har brug for både juniorer og forældre til at løse de
forskellige opgaver.
Juniorerne skal også sælge rundskuehæfter, som er et stort
løft til gruppens økonomi. Da vi skal på korpslejr næste
sommer, hvor gruppen plejer at give et pænt tilskud til
betalingen, vil det være dejligt at se rigtig mange juniorer
sælge en masse af hæfterne.

Program
Tirsdag d. 10. Vi skal have orden på vores fælles udstyr *

samt hygge.
Lørdag d. 14. Forældredag - se side 1.

Vi mødes kl. 14:00 og slutter først kl. 21:00.
Vi skal lave mad på Frydenborg. Bemærk, at
forældrene slutter kl. 15:30

Tirsdag d. 17. Byløb i Hillerød.
Vi mødes på posen kl. 19:00 og slutter på
Torvet kl. 21:00.

Tirsdag d. 24. Forhindringsbane.
Tirsdag d. 31. Hemmelig agent-møde.

Med spejderhilsen

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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På tropmødet d. 1. juni 2004 skulle troppen prøve at
bygge en svævebane. For at gøre det lidt mere spæn-
dende skulle den bygges over søen. Kørerebet var dog
ikke helt stramt nok i starten...
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Hej Allesammen.
Så er sommerferien overstået og det er tid til at komme igang
med en masse nye ting. Vi håber, at I har haft en rigtig god
sommer. Kræmmermarked og rundskuehæftesalg kommer til at
være store emner denne måned. Håber I får solgt rigtig mange
hæfter.
Tirsdag d. 10. Tropmøde

Denne gang skal vi bygge risbåde. Bagefter
skal vi afprøve dem på søen - hvis de altså kan
holde vand.
Stabspatruljemøde 21:00-21:15

Lørdag d. 14. Forældredag - se side 1.
Vi starter på Frydenborg kl. 14:00 og er først
færdige kl. 21:00. I mellemtiden, skal vi lave
oprykningsritual samt lave aftensmad på bål.

Tirsdag d. 17. Patruljemøde
Glenter: Kort og kompas.

Tirsdag d. 24. Patruljemøde
Glenter: O-løb

Bemærk, at søndag d. 22/8 og onsdag-mandag d. 25-30/8 er
der kræmmermarked. Se tillægget midt i bladet og husk at til-
melde jer.
Næste møde efter august bliver tropmøde d. 7. september 2004.

Med spejderhilsen
Tropstaben
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Nordstjernen findes ved at følge en tænkt linie
gennem stjernerne Merak og Dubhe. Hvis man
5-dobler afstanden mellem dem kommer man til
Nordstjernen - også kaldet Polarstjernen. Når jorden
roterer en gang om sin akse (på et døgn) ser det ud,
som om alle stjernerne bevæger sig i rundkreds
omkring nordstjernen.
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Skovklanens program

Torsdag 19/8: Klanting kl. 19:00 i
Megaliphytten. I denne
forbindelse skal vi også afprøve
vores ovn.

Mandag d. 22/8: Deltager vi alle naturligvis i
klargøring af kræmmermarket.
Husk at tilmelde jer!

Med løftet tveje !, Susanne og Karin
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Tirsdag den 15. juni havde
Danmarks Samfundet tradi-
tionen tro indbudt til Flagfest
på Valdemars Dag.
Ud over at fejre Dannebrog’s
fødselsdag, kunne vi i år også
fejre, at det er 150 år siden at
almindelige danskere fik lov
til at flage med Dannebrog.
Tidligere var det forbeholdt
kongehuset samt forsvaret,
at flage med Dannebrog, men
den folkekære kong Frederik
d. VII gav som den første
konge, borgerene lov til at
bruge flaget.

5 ledere og ca. 15 børn fra
Megalipperne mødtes ved
HUC på Ndr. Banevej og kl.
19.30 afgik optoget.
Med Hjemmeværnsorkesteret
i spidsen gik turen gennem
Helsingørsgade og ned over
Torvet og fordi statuen af net-
op kong Frederik d. VII. Opto-
get fortsatte gennem
Slotsgade og sluttede i den

ydre slotsgård, hvor vi blev
budt velkommen.
Erhvervschef B.O. Jørgensen
holdt årets tale for flaget og
bagefter uddelte Danmarks
Samfundet 2 faner og 1 flag.

Hjemmeværns orkesteret
spillede et par numre og vi
sang blandt andet ”Vaj højt –
vaj stolt” og ”Der er et yndigt
land”.
Herefter gik alle ind Slotskir-
ken, hvor provst Bartholin
holdt gudstjenesten. Kl.
21.15 sluttede arrangemen-
tet i indre slotsgård, hvor alle
de opstillede faner blev rullet
sammen.
Tak til alle jer der deltog. Det
var rigigt dejligt at se så man-
ge og det var første gang i
mange år, at vi havde 5 faner
med i optoget.

Lars Jensenius
Gruppeleder



Hillerød kræmmermarked 2004
Så nærmer årets kræmmermarked sig atter. Megalipperne
har de sidste 21 år været ansvarlige for parkeringsarealet ved
siden af markedet. Denne opgave består af indretning af par-
keringspladsen, billetering og dirigering af biler samt opryd-
ning efter markedet. Der plejer at komme omkring 20-25.000
biler i løbet af de 4 dage, markedet varer.
Da det er en større opgave, at få det hele til at hænge sam-
men, er der brug for en masse frivillige forældre, ledere, ro-
vere og spejdere, som er villige til at bruge nogle timer på
markedet.
Til gengæld for al arbejdet får gruppen Kr 2,50 pr. besøgende
bil. Disse penge er med til at holde prisen på kontingent, ture
og lejre nede, så alle får mulighed for at deltage i alle de
spændende spejderaktiviteter, som bliver arrangeret i løbet
af året.
Ydermere er kræmmermarkedet en god anledning til at møde
nogle af de øvrige forældre i gruppen samt de mange ledere,
som også plejer at lægge mange timers arbejde på par-
keringspladsen. Vi kan love jer, at I får lov at bestille noget,
men der er også tid til hygge og socialt samvær. Med håbet
om et godt marked.
Thomas Rasmussen Søren Jensenius
Frederikssundsvej 47, 5.th. Vangemandsvej 3
2400 København NV 3400 Hillerød
Tlf. 3886 2242 Tlf. 4824 6608
Mob. 2624 5696
thr@megalip.dk soj@megalip.dk



Klargøring (søndag d. 22/8): Da vi skal omdanne en græsmark til en
parkeringsplads, er det nødvendigt med en markering af køreveje, par-
keringsbåse og betalingssteder. Dette betyder, at vi skal banke 1200
stålpæle i jorden og rejse 2 bøjlehaller denne dag.
Klargøring (onsdag d. 25/8): Her skal der spændes 20km minestrimmel
ud over pladsen, så der er brug for en del arbejdskraft. Vi skal også have
opsat skraldespande, belysning, rækkenumre samt opsætte skilte ved
indfaldsveje.
Aftensmad (tors 26/8 - søn 29/8): Igen i år søger vi nogle forældre, der
vil være behjælpelige med at lave aftensmad til mandskabet på pladsen.
Dette betyder, at du skal lave mad til omkring 12 personer. Du vil på for-
hånd få udleveret en opskrift og når maden afleveres på pladsen, skal du
blot fremvise kvitteringer for dine udgifter, da disse så vil blive refun-
deret. Giv dit/Jeres tilsagn på tilmeldingsblanketten med hvilken ugedag
du/I kan lave mad. Du/I vil blive kontaktet senest 1 uge før markedet af
Lars Jensenius, som vil koordinere madholdene.
Billetsælgere (lør 28/8 - søn 29/8): Til at bemande vores indkørsler skal
vi bruge nogle forældre lørdag og søndag fra kl. 10-18 begge dage. Ar-
bejdet består i at billettere og modtage penge fra gæsterne, der ankom-
mer i bil til kræmmermarkedet. Tilmeld dig de dage du kan, samt i
hvilket tidsrum det passer dig. Du vil senest 1 uge før markedet blive
kontaktet vedr. den endelige vagtplan.
Parkeringsvagter (tors 26/8 - søn 29/8): Alle spejdere, seniorer, rovere
og ledere på 14 år og derover kan melde sig som parkeringsvagt. Par-
keringsvagtens opgave er, at sørge for at indkørsler, udkørsler og selve
parkeringspladserne fungerer 100%. Parkeringsvagter vil blive skrevet på
vagtplanen med de tidspunkter, som ønskes. Du vil IKKE få yderligere
bekræftigelse på din tilmelding, men vi regner naturligvis med, at du mø-
der frem på de tidspunkter, du har tilmeldt dig.
Rundskuehæfter (lør 14/8 - søn 29/8): Thomas Rasmussen (tlf. 2624
5696) vil igen i år stå for udlevering og afregning af rundskuehæfterne.
Rundskuehæfterne kan sælges til og med kræmmermarkedet, så der er
tid nok til, at vi kan sælge 2500 hæfter og alle kan være med ! Erfarin-
gen viser, at det plejer at være meget let at sælge hæfter på kræmmer-
markedet, så hvis du ikke har fået solgt alle dine hæfter, er der en oplagt
mulighed her ! Der vil være mulighed for afregning samt for at få udle-
veret flere rundskuehæfter ude på kræmmermarkedet (i skurvognen). I
lighed med de forrige år tjener gruppen Kr. 10,- pr solgte rundskuehæf-
te.
Oprydning (man 30/8): Der vil være folk på pladsen fra kl. 9-14 og
igen fra kl. 18.30-20.00. Vi skal rydde op, samle affald, pæle, minestrim-
mel og demontere bøjlehaller, så pladsen igen bliver ren og pæn. Her op-
fordres ALLE til at give en hånd med, da denne opgave løses meget
hurtigt, hvis der møder mange frem.
Vejledning: Udfyldning af blanketten sker ved i kolonnerne til højre at
skrive det tidsrum ud for de enkelte aktiviteter, man kan komme. Max. 1
person pr. skema. Det er vigtigt, at du husker at skrive navn, adresse og
telefon på tilmeldingskuponen som sendes til Thomas Rasmussen eller
Søren Jensenius. Du kan også tilmelde dig via vores hjemmeside på
www.spejderhilleroed.dk/km. Du kan så samtidig printe din egen til-
melding.



Navn: _____________________________________
Adresse: _____________________________________
Postnr/by: _____________________ Tlf.: ____________

DATO KL. AKTIVITET Spejdere
under 14 år

Spejdere
over 14 år

Forældre

Søn 22/8 10-14 Klargøring
Ons 25/8 19-21 Klargøring
Tor 26/8 10-23 P-vagt

18 Aftensmad
Fre 27/8 10-23 P-vagt

18 Aftensmad
Lør 28/8 9-23 P-vagt

10-18 Billetsalg
18 Aftensmad

Søn 29/8 9-22 P-vagt
10-18 Billetsalg
18 Aftensmad

Man 30/8 9-14 Oprydning
18:30-20 Oprydning
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