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

Endelig et blad der var færdig før kl. 24...
Fantastisk !!
Aftenens menu blev afhentet på Ullerød Pizzaria,
hvor vi mødte en kendt GA som var på fornavn
med pizza-manden (hø-hø-hø-hø..). Gad vide om
han kommer der tit? Lad os gætte hvem det er.
Denne GA er tit i skurvognen på denne årstid.
Denne GA er ikke den yngste. Denne GA har 2
børn (der går til spejder). Har du gættet det
allerede nu? Så giv ham et klap på skulderen
næste gang du møder ham og sig Pizzakonge!!
Næste deadline: 10. september.
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Det er med stor beklagelse, at
jeg må meddele, at 2 af vores
Bæverassistenter efter lang tids
overvejelse, har valgt at stoppe
som ledere hos Megalipperne.
Det drejer sig om Kirsten Niel-
sen, der har været med i Bæ-
verflokken næsten siden
opstarten i 1989 og Katrin Eh-
lers som er kommet til senere.
Begge to har gennem et stykke
tid følt et behov for trappe ned
på deres engagement hos bæ-
verflokken.
Både Katrin og Kirsten har ydet
et kæmpe stykke arbejde i for-
bindelse med deres lederger-
ning i gennem deres mange år
hos Megalipperne og jeg er sik-
ker på, at de begge to vil blive
savnet af både nuværende og
”gamle” bævere samt af deres
lederkammerater.
På hele Gruppens vegne vil jeg
gerne have lov, at sige en stor
TAK til både Katrin og Kirsten
for deres uegennyttige indsats
til gavn for Megalipperne og bæ-
verflokken i særdeleshed.
Uden deres store engagement
og indsats havde tingene sikkert
set anderledes ud.
Skulle I med tiden igen få lyst og
tid til at være hos Megalipperne,
så skal i være hjertelig velkom-
men.

Jeg har heldigvis også den for-
nøjelse at kunne præsentere 3
nye bæverassistenter. Det dre-
jer sig om Christian Holck, Si-
mon Bjerrgaard Jensen og
Lisbeth Jeppesen, der alle 3 har
sagt ”ja tak” til udfordringen
med arbejdet i bæverflokken.
Hjertelig velkommen til jer alle
3.
Vi glæder os til at lære jer bedre
at kende og vi håber i vil trives
sammen med både børn, foræl-
dre og jeres nye lederkammear-
ter.
Vi er så heldige at alle 3 tidligere
har været engageret i spejder-
arbejdet, dels hos DDS og dels
hos KFUM-spejderne. Jeg er
derfor sikker på, at i alle 3 hur-
tigt vil falde til hos Megalipperne
og jeg håber naturligvis, at vi vil
have fornøjelsen af jeres enga-
gement og kompetancer i man-
ge år fremover.
Der er sikkert flere forældre der
allerede har truffet vores nye le-
dere, da de har tyvstartet i bæ-
verflokken.

De bedste spejderhilsner

Lars Jensenius

Gruppeleder
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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

1. sep Distriktrådsmøde i GL+GA
Ramløse/Annisse

5. sep Stabskursus Sp (kun PL/PA)
10.-12. sep Tur til Gillastugan,Sverige B+U+J
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. feb Barskmandstur Sp
11.-13. mar. "Linen ud" kursus L+GR
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
Uniform sælges!

Størrelse 10-12år + bælte og tør-
klæde.

Pris Kr. 150,-

4825 3987

Adresseændring:

Mads Schondel-Andersen er
flyttet til:

Søborg Hovedgade 46, 4.tv.,
2860 Søborg.

Alt andet uforandret - se omslag.
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Nu er sommeren snart slut (selvom temperaturen dog
stadig ligger over 20 grader) derfor skal vi igang med
produktionen af salgsvarer til vores julebasar.
Godt nok er Per Præst ikke længere ansat ved Ul-
lerød Kirke, men vi håber at det kommende menig-
hedsråd ser velvilligt på at vi også i fremtiden kan
afholde basaren.

Under alle omstændigheder vil vi hol-
de den et eller andet sted, så derfor
mødes vi til et indledende møde:
Tid: Onsdag den 1. september kl. 19:00 -
19:30 (ellers sidder vi og drikker kaffe til
ulve mødet er slut)

Sted: Gribbereden på Frydenborg
Har du ikke selv tid eller evner til pusleriet er du
velkommen med gode ideer eller forslag til flotte
og enkle juleting som vi kan fremstille, og alle jer
der selv har lyst (eller en frisk bedstemor) så
mød op med et eksempel på jeres gode forslag.

Som udgangspunkt er det meningen at vi hver i
sær laver noget hjemme når der er tid og derudo-
ver kun mødes et par gange op til selve juleba-
saren.

Tilmelding ikke nødvendig, men en + eller - til-
kendegivelse er velkommen til undertegnde på
telf. 4825 4875 eller mail brender@privat.dk

På gensyn
Birgitte Brender
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BÆVERE
Hej bævere

Onsdag d. 1. Vandhulstur - husk gummistøvler.
Onsdag d. 8. Dragebygning.
Fre/Søn 10-12 Sverigestur. HUSK sidste frist for tilmeld-

ning er 1. september.
Onsdag d. 15. Byg en båd.

Onsdag d. 22. Snitterier og andet
spændende.

Onsdag d. 29. Store legedag.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Kirsten (4826 4442)
Katrin (4828 5005)
Jacob (2814 1258)
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Program for SEPTEMBER
Hej Ulve.

Husk at vi i d. 10-12 september skal til Sverige. I
kan stadig lige nå at tilmelde jer på den seddel I
fik med hjem i august. Tilmeldingsfristen er d. 1.
september. Derudover skal vi i denne måned besø-
ge Falckstationen.
Onsdag d. 1 Fuldmånemøde.
Onsdag d. 8. Knob og knuder.
Fre/Søn 10-12.Sverigestur - se udleveret seddel.
Onsdag d. 15. Mad over bål - vi mødes kl. 18:00

Onsdag d. 22. Besøg på Falck-stationen.
Vi mødes foran på parkeringsplad-
sen ved Falckstationen.

Onsdag d. 29. Stridsvogne.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Messua og Akela.
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Juniorspejdere er meget
morgenfriske! Det bevi-
ste de, da de mødte op i
Københavns havn lørdag
morgen kl. 7:00. Herfra
var der afgang mod
Bornholm, hvor vi skulle
sejle i hele 6 timer! Sejl-
turen blev fordrevet med
kortspil og anden under-
holdning.
Da vi endelig nåede Røn-
ne, kom solen frem, og
skinnede på os stort set
resten af lejren.
Da alle nåede det sidste
stykke ud til lejrgrunden,
så skulle der rejses telte
og bygges lejrpladser.
Alle gik ind til opgaven
med godt humør, og der
blev bygget et flot spise-
bord med tilhørende bål-
pladser og andet, som nu
engang hører en lejr-
plads til.

Aftenen gik med fælles
lejrbål sammen med
troppen.
Lejren bød hver dag på
morgenløb kl. 7:30, hvor
alle skulle ud af poserne
for at samle point sam-
men til patruljen. Her-
efter var der flag og
morgenmad.
Søndag formiddag holdt vi
fælles andagt, som havde
Spejderloven som tema.
Hvordan skal den fortol-
kes, og hvad betyder den
for mig?
Herefter forsatte vi med
lejropbygningen, så lejr-
pladserne kunne blive
rigtig flotte.
Om mandagen holdt vi
fællesdag sammen med
troppen. Dagens emne
var Aladdin. Her skulle
alle blandes i nogle fæl-
les patruljer, som skulle
hjælpe Aladdin med at
finde Jasmin igen. Hun
var blevet kidnappet af
den onde Jafar! For at
finde Jasmin skulle
spejderne bl.a. lave en
Jago-maske, så de på den
måde kunne komme
tættere på Jafar. Da

Junio r t r oppen på Bor nho l m
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Jasmin endelig blev
fundet, befandt hun sig
desværre i et højt træ,
som kun kunne bestiges
v.h.a. en rebstige. Efter
Jasmins befrielse indbød
kongen alle til en stor
grill-fest.
Under festen var lampen
desværre blevet stjålet
fra Aladdin. Spejderne
måtte igen træde til og
hjælpe. Ved hjælp af en
stribe ledetråde lykkedes
det at finde lampen igen.

Tirsdag og onsdag er
traditionen tro hike-dage.
Her skulle Bornholms
flotte natur udforskes. Vi
vandrede op langs kys-
ten mod Allinge. Under-
vejs besøgte vi bl.a. en
dyb grotte, som blev
udforsket med lygter og
Danmarks højeste vand-
fald i Døndalen. Om
aftenen, da vi nåede
overnatningen, var alle

meget trætte og
udmattede efter en hård
og meget varm dag. Da vi
havde fået bygget en
bivuak, blev der spist
pitabrød med stor appe-
tit!

Næste dags hovedmål var
Hammershus Slotsruin.
Her fik alle lov til at gå
rundt og nyde den flotte
ruin og det dejlige sol-
skinsvejr.

Da den første dag havde
taget kraftigt på kræfter-
ne, blev resten af hiken
foretaget i bus. Skønt,
når man har ømme fød-
der, skuldre, ankler osv...

Junio r t r oppen på Bor nho l m
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Torsdagen havde Ham-
mershus som tema.
Spejderne skulle gå
tilbage i tiden og være
fanger på borgen. De
skulle forsøge at flygte
vha. et pioneret tårn, en
svævebane og en rapel-
ling ned fra et træ. Jeg
tror, at alle slap ud!

Den sidste dag på lejren
blev brugt til forberedel-
sen af en flot opførelse af
Fyrtøjet. Spejderne lave-
de selv kostumer, rekvi-
sitter og kulisser. Stykket
skulle opføres i forbindel-

se med aftenens fælles
lejrbål. Det blev en stor-
slået oplevelse at sidde

som tilskuer og nyde,
hvordan alle levede sig
ind i rollerne med liv og
sjæl.

Lørdag blev brugt til at
pakke telte mm. ned igen,
hvorefter turen igen gik
mod Sjælland.
Her blev resultatet af
årets sommerlejr også of-
fentliggjort:

1. plads: Ugler
2. plads: Høge
3. plads: Musvåger

Alle skal have tak for en
rigtig hyggelig tur.

Thomas Rasmussen
Juniortropleder

Junio r t r oppen på Bor nho l m
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Hej juniorer
Så er det blevet tid til en af årets helt store ture - vi skal nemlig til
Söderåsen i Sverige, hvor den flotte natur byder os velkommen til en
sjov og spændende tur.

Herudover skal vi øve os i nogle af spejderlivets basale færdigheder
såsom førstehjælp, O-løb, pionering og meget mere.

Program
Tirsdag d. 7. Pionering - vi skal øve lejrpladser m.m.
Fre/Søn 10/12 Tur til Söderåsen. Se udleveret seddel.
Tirsdag d. 14. O-løb i skoven. Husk lygte og fornuftigt tøj

og fodtøj !!!
Tirsdag d. 21. Førstehjælp. Hvad skal du gøre, hvis uheldet

er ude?
Tirsdag d. 28. Multimøde - vi samler op på de ting som vi

har lært.

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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Årets sommerlejr gik til Born-
holm - "Solskinsøen". Det var
også hvad vi trængte til oven på
en meget kold og våd sommer.
Man må sige at øen levede op til
sit navn. En mere perfekt uge
kan man næsten ikke ønske sig.
Vi startede meget tidligt lørdag
d. 24. juli. Meget tidligt betyder
meget tidligt. Mødetiden var
7:00 ved Kvæsthusbroen - Born-
holmerfærgen kaj. Lad det være
sagt med det samme... Når man
skal møde såå tidligt, så er der
nogen der kommer for sent og
ganske rigtigt. Lad os dog ikke

nævne her hvem det var, for alle
kom jo med i den sidste ende og
ellers var det jo også blevet
svært at slå teltene op...
Hold op hvor er den tur
laaaaang. 6 timer på en færge
hvor stort set intet sker, men en-
delig var vi i Rønne og et større
transport-cirkus startede med at
bringe børn og baggage til lejren.
Dagens vigtigste opgave heref-
ter var, at få slået teltene op og

lavet noget aftensmad. Jeg tror
alle var rimelig trætte den aften.
Søndag morgen startede vi med
en lille andagt på lejrpladsen.
Lejrpladsen var heller ikke helt
færdig, så det blev der tid til nu.
Der var ikke så mange rafter,
men så må man jo improvisere.
Det kræver lidt flere
overvejelser, så det har man
også godt af nogen gange. Hen
på eftermiddagen var det tid til
at se noget andet, så vores med-
bragte cykler kom i brug og vi
trillede en tur til Gudhjem, hvor
vi også fandet stranden. Så måt-
te den naturligvis også prøves.
Det var nu noget koldt den dag.
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Mandag skulle
vi afprøve
nogle nye
ovne som vi

havde lavet. Forsøgsdyrene var
boller. Som alt nyt, så kræver
det nok lidt erfaring og måske
lidt justering - næste gang blir de
nok bedre bagt.
Eftermiddagen og aftenen var
fællesdag. Aladdin var temaet og
den skønne Jasmin var blevet
kidnappet af Jafar midt under
brylluppet med Aladdin. F.eks.
skulle de hos Genie lave en Jago
udklædning så de kunne slippe
forbi Jafar. Naturligvis lykkedes

det til sidst at få reddet på Jas-
min og lampen fra Jafar.

Tirsdag.... Så er det hike. Born-
holm inviterer jo altid til at cykle.
Så kan man se mest, men det
går meeeeget op og ned. Årets
tur var således på cykel og gik
den første dag fra Gudhjem,
nedover Rønne og op langs vest-
kysten til Allinge. Bortset fra lidt
tekniske problemer (som kunne

løses ved at servicevognen kom
med en ny cykel) var det vist en
god tur. Lederne tog iøvrigt også
en 50km tur til Hammeren og til-
bage på cykel den tirsdag.
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Onsdag efter hjemkomst skulle
der slappes af med en tur i bøl-
gerne og om aftenen prøvede vi
noget helt nyt. Rafte-billiard -
men det blev nu med en telt-
stang. Det virkede bedre.

Torsdag var årets
overraskelse.
BP-dag. Hele dagen
skulle vi lave gam-
meldags spejder-
ting. De blev vækket
kl. 6:30 og Mette var
den "stramtandede
gymnastik frøken"
der fik vækket dem.
Der blev taklet,
splejset, lært flag-
hejsning, lært sange
udenad (nr 46 om
spejderhatten),

kompasrosen og undertegnede
illustrerer her hvorledes man kan
lave ild ved at gnide 2 stykker
træ mod hinanden (hvis bare det
går hurtigt nok). Meget primitivt.
Fredag var
der byløb i
Gudhjem. En
masse tosse-
de spørgsmål
om alt muligt
i byen. Bl.a.
fik de smagt
lidt fra det lokale karamelkogeri.
Fredag eftermiddag var nivel-
lering (højdemåling). En ting der
kræver, at man holder tungen
lige i munden. Der er nogen tal
og punkter der skal holdes rede
på og det lykkedes fint tilsidst.

Lørdag - suk -
nedbrydning og
hjemrejse. Fær-
gen sejlede om
eftermiddagen og
efter en endnu alt

for lang tur var vi endelig i Kø-
benhavn sent om aftenen.

Michael
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Hej Allesammen.
Fik I solgt rigtig mange rundskuehæfter ??? Det håber vi. Vi er
nu nået til sensommeren og dermed også Sct. Georgsløb. Det
plejer at være et godt løb med sjove poster og årets eneste mu-
lighed for at kæmpe mod både de blå og de gule. Tilmeldingen
finder I på side 14. I skal SELV tilmelde jer og det skal være
patruljevis, så det er PL der sørger for dette.
Søndag d. 5. Stabsarrangement: For alle PL-PA (kun dem).

Vi mødes i Gribbereden.
Kl. 13:00-16:00
(sørg for at have spist frokost hjemmefra).

Tirsdag d. 7. Tropmøde: Cykel O-løb
Vi mødes på Frydenborg kl. 18:00
Medbring en cykel (der kan holde i 3 timer..)
Vi slutter på Fantasiens Ø kl. 21:00.

Fredag d. 10. SIDSTE TILMELDING SCT.GEORGSLØB!!!
Tirsdag d. 14. Patruljemøde

Lør/Søn d.18/19 Sct.Georgsløb.

Se side 14 for nærmere detaljer.
Tirsdag d. 21. Patruljemøde

Tirsdag d. 28. Patruljemøde

Med spejderhilsen
Tropstaben
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Spejderlauget
Sct.Georgsgilderne i
Hillerød

Kære spejdere, seniorer og ledere!

Vi indbyder jer hermed til at deltage i
årets Sct. Georgsløb for ”de store”
den 18./19. september 2004.

I år vil vi lægge særlig vægt på de gode gamle spejderfærdigheder.

Tid og sted: Løbet finder sted ved Arresøcentret (adressen er Auderød Byvej 4,
3300 Frederiksværk) fra lørdag den 18. september kl. 9.30 til
søndag den 19. september, hvor der er afslutning kl. 14.

Udrustning: Medbring telt, sisal/tovværk til lejropbygning og andet lejrudstyr
samt madpakke til lørdag frokost +drikkevarer og andet, som I
regner med at få brug for.

Proviant: Spejderlauget sørger for råvarer til madlavning lørdag aften,
søndag morgen og søndag frokost.

Pris: Alt dette + en god oplevelse får I for kun kr. 25,- pr. person, som
afregnes ved indtjekningen lørdag.

Foropgave: Hvert hold skal fremstille og medbringe en ”Ungarsk vandmand”.
På løbet skal I vise jeres færdigheder i at bruge vandmanden.

Tilmelding snarest og senest den 10. september til:
Jens Andersen, LLJA@city.dk eller tlf. 4826 6369.

Ved tilmeldingen skal I oplyse patruljens navn og
gruppe samt antal deltagere og aldersgruppe (dvs.
spejder eller senior/leder).

Vel mødt!!
Spejderlauget.
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Skovklanens program

Onsdag 8/9: IHP H2OMAN
Fre/Søn 10-12/9 Landstræf
Lør/Søn 18-19/9 Sct. Georgsløb.

Med løftet tveje !, Susanne og Karin
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Lørdag d. 14.august var der forældredag. 52 uniformer
stod i rundkredsen under oprykningen. Derudover var
der mødt et større antal forældre op på en dejlig varm
sommerdag. Det var dejligt at se så mange forældre.


