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Lederne i gruppen:

Gruppeleder
Lars Jensenius
48261127
LAJ@megalip.dk

Gruppeassistent
Søren Jensenius
48246608
SOJ@megalip.dk

Gruppeassistent
Per Hansen
48254875
PEH@megalip.dk

Flokassistent
Søren
Christoffersen
22826233
SOC@megalip.dk
“Hathi”

Juniortropleder
Gruppeassistent
Thomas
Rasmusen
51387421
THR@megalip.dk

Juniortropassist
Kristian Raun
60116333
KRR@megalip.dk

fortsættes bagerst i bladet.....
@megalip.dk = @spejderhilleroed.dk

Flokleder
Annette Jensen
22671669
ANJ@megalip.dk
“Baloo”

Floklederne:

Juniortropassist
Thomas Olsen
21446179
THO@megalip.dk

Juniortropleder
Gruppeassistent
Thomas
Rasmusen
51387421
THR@megalip.dk

Juniorlederne:

Bæverlederne:

Gruppelederne:

Flokassistent
Mie
Christoffersen
21772219
MIC@megalip.dk
“Messua”

Juniortropassist
Johanne
Burgemann
30220237
JOB@megalip.dk

Bæverassistent
Jacob Reckeweg
28141258
JAR@megalip.dk

Juniortropassist
Megalipnyt red.
Charlotte
"Sjarly" Hinsch
Larsen
29922861
CHL@megalip.dk

Kasserer
Grethe Marcher
48265270
GRM@megalip.dk

Formand
Jesper V Nielsen
48255547
JEN@megalip.dk

Grupperåd:

Flokassistent
Iben Carstensen
20259585
IBC@megalip.dk
“Baghera”

Bæverleder
Lars Madsen
40274584
LAM@megalip.dk



Redaktionen på Megalipnyt:

Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 140

Så blev endnu et blad færdigt og klokken er før midnat (før
print). Det gik ellers helt fint da vi først kom i gang.
Bemærk den store opslagstavle denne gang med meget
information.
Lille konkurrence: Hvor og hvor langt er det længste ord i
dette blad? (der er ingen præmie).
Så har bladet fødselsdag. Hurra!! Vi går nu ind i den 38.
årgang. Tænk sig bare :-)
Aftenens menu bestod af pizza fra Græsted. Mums :-)

Hilsen
Redaktionen
NÆSTE DEADLINE: 10. NOVEMBER 2006

Lederne i gruppen (fortsat):

Tropassistent
Mads Schondel-
Andersen
22121078
MAS@megalip.dk

Tropassistent
Nina Pedersen
46752872
NIP@megalip.dk

Tropleder
Mette Schondel-
Andersen
2855 2665
MES@megalip.dk

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

@megalip.dk = @spejderhilleroed.dk

Klanassistent
Susanne
W.Bruun
2624 4915
SUB@megalip.dk

Michael
MIB@megalip.dk

Klanassistent
Birgitte Rose
48253987
BIR@megalip.dk

Spejdertroppen:

Skovklanen:

Tropassistent
Jakob
Vesterager
Nielsen
28124146
JAN@megalip.dk

Charlotte
CHL@megalip.dk



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 Lars Madsen Nødebohave 98, 3480 Fredensborg

lam@megalip.dk 48 47 17 90 / mobil 40 27 45 84
ULVE Annette Jensen Slangerupgade 18, 3400 Hillerød

anj@megalip.dk mobil 22 67 16 69
JUNIOR Thomas Rasmussen Frederikssundsvej 47, 5.tv.,

thr@megalip.dk 2400 København NV,
38 86 22 42 / mobil 51 38 74 21

TROP Mette Schondel-Andersen Frederikssundsvej 47, 5.tv.
mes@megalip.dk 2400 København NV,

38 86 22 42 / mobil 28 55 26 65
KLAN Karin W. Bruun Aldershvilevej 99, 1.mf.

kab@megalip.dk 2880 Bagsværd
22 72 02 15

HYTTE Mette Schondel-Andersen Frederikssundsvej 47, 5.tv.
RESERVATION hytter@megalip.dk 2400 København NV,

38 86 22 42
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 (red.ass.) Charlotte Hinsch Larsen Valbyvej 18B,
chl@megalip.dk 3230 Græsted

29 92 28 61
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

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 (Alias: www.megalip.dk)
EMAIL: Se email til alle på www.spejderhilleroed.dk/email

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk
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Som beskrevet i den tidligere udsendte email har vi modtaget føl-
gende forespørgsel fra øverste ledelse i SABSO (Statens Agentur for
Bekæmpelse af Sundhedsskadelige Objekter):

”Vi har brug for professionel spejderhjælp til at løse en vanskelig og
delikat opgave. Vi er blevet kontaktet af beboere fra et område i Hil-
lerød, idet de har oplevet sære fænomener. De har bl.a. fortalt om
mystiske og meget store hundelignende væsner som lusker rundt
ved natteskumringstid. Vores forskere har set på sagen, og vi har
på nuværende tidspunkt en mistanke om at det drejer sig om gen-
modificerede organismer (GMO’er) som er sluppet ud fra bio-
tek-virksomheden Biogen ved et sikkerhedsbrist. Vi har observeret
nogle store dyrespor i den nærliggende Tirsdagsskov, men har end-
nu ikke fået dyrene ind til nærmere analyse. Da staten ikke har råd
til at sende vores medarbejdere på dyresporings-kursus, har vi fun-
det at den eneste og bedste løsning er at kontakte de lokale spej-
dere (Jer), da vi mener I har de nødvendige kvalifikationer. Dette
forslag, som blev vedtaget i al hemmelighed på højeste niveau, er
meget kontroversielt, idet opgaven er af sikkerhedsniveau 8, dvs at
intet må slippe ud til pressen, for ikke at skabe panik i befolkningen.
Vi håber derfor at I er i stand til at holde dette strengt fortroligt
samt udvise en høj grad af diskretion i jeres arbejde, hvis I altså be-
slutter at påtage jer opgaven”

Vi regner med at så mange patruljer som muligt er friske til at stille
op og hjælpe. SABSO har meddelt at første del af sporingsarbejdet
og indfangningen vil finde sted tirsdag d. 28. nov. kl. 19:00 ved
Tirsdagsskoven (på hjørnet af Frejasvej og Thorsvang), hvor deres
agenter vil tage imod. Patruljer, der vælger at deltage på den hem-
melige opgave, skal også regne med at afsætte den efterfølgende
weekend (2.-3. dec), men nærmere om det kan ikke oplyses her.
VIGTIGT: Deltagende patruljer skal fremstille et tov på præcis 10 m
(som kan holde en meget stor hund/ulv), samt nogle yderst delika-
te hundegodbidder (som kan lokke dyrene til). Kvaliteten af disse
ting vil blive vurderet d. 28 nov. af SABSO’s agenter, som også af-
gør om I er egnede til at gennemføre aktionen.

Spejderhilsen Tropstaben
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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

23.nov. RHF postmandskabs info- R + L + evt.
møde i Gribbereden 19:30

28.nov. 55nord Frydenborg 19:00 ALLE
28.nov. Optakt Rævehalefejde Sp + R + L + GR
2.-3.dec. Rævehalefejde (RHF) Sp + R + L + GR
13.dec. Julegruppemøde ALLE

2007
3.-4.mar Barskmandstur Sp
5.mar. Spejderlederaften R + L
14.-15.apr Forårstur Sp
22.apr. De smås Sct.Georgsløb B + U + J
1.-3.jun Gruppe weekend Alle
3.jun Sæbekasseløb Sp
15.-16.sep. De stores Sct.Georgsløb Sp + R + L
BEMÆRK: Nyheder eller rettelser vil stå med fed-skrift første gang de
medtages i kalenderen.
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Så er resultatet fra årets kræmmermarked (næsten) gjort op. Vi
mangler stadig i skrivende stund et par enkelte afregninger for
rundskuehæfter, men de er forhåbentlig kommet i hus nu, når du
læser dette....
Resultatet af markedet blev som følger:

Parkering: 15.600 biler á 3 kr. = 46.800,-
Amtets trafikbod: = 25.000,-
Rundskuehæfter: 2.600 hæfter á 10 kr. = 26.000,-

-------------------------
Total = 97.800,-
==============

Dette er et rigtig flot resultat, som er skabt af alle jer, der har en
ydet en indsats i forbindelse med årets marked.
Pengene er med til at holde prisen på kontingentet på et fornuf-
tigt niveau samtidig med, at vi har to dejlige hytter på Fryden-
borg, der skal vedligeholdes.
De rundskuesælgere der har gjort sig fortjent til en præmie, vil
alle blive belønnet i forbindelse med det årlige julegruppemøde i
december.
Næste år eksisterer Frederiksborg Amt ikke længere, så derfor
har vi ikke længere trafikboden. Vi har dog overtaget deres stand
og telt, så vi igen næste år har aktivitet på den side af vejen....
Vi har valgt at lave en stand, der tilbyder sund mad, fx. wokmad,
pizzabrød eller pitabrød, som alternativ til det øvrige udbud af
mad på markedet. I den forbindelse skal vi bruge nogle forældre
og store spejdere, som vil bemande standen i kræmmerperioden
til næste år. Mere info følger naturligvis, når vi nærmer os til næ-
ste år.
Til slut vil vi sige jer alle sammen tusind tak for indsatsen i forbin-
delse med salg af rundskuehæfter og aktiviteterne på kræmmer-
markedet.

Med spejderhilsen
Gruppeledelsen
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Opslagst

55 Nord på Frydenborg

Tirsdag d. 28. november kommer vores rullen-
de udgave af 55 Nord til Frydenborg. Bussen er
på plads fra 19:00 - 21:00 og har 96m2 spej-

dergrej med sig.

Så har du brug for en ny uniform, et nyt tør-
klæde - mange har i hvert fald efter de har

byttet dem væk - så er chancen her. Tag fami-
lien med og vis hvad du ønsker dig til jul.

Fossil søger legekammerater

Voksne legebørn, gamle spejdere og andre nysgerrige for-
ældre se her.

Ifølge en meget gammel tradition kalder Megalipperne hvert
år til Rævehalefejde den første weekend i december.

Rævehalefejden er et løb for spejdere, klan og ledere/foræl-
dre. De sidste 3 år har Grupperådet og andre ledere stillet
med et hold. Det startede med en udfordring fra Gruppele-
delsen: “I tør ikke stille op”. Jo vi gjorde, og under patrulje-
navnet “Fossilerne” konkurrede vi med vores børn - og mod

os selv !

Det drejer sig om bassale spejderdyder: En weekend hike
med rygsæk(vi plejer at sove indendørs), kort og kompas,

knob, snarrådighed, udholdenhed m.v.

Nu ved vi jo, at der blandt forældrene i gruppen er mange
gamle spejdere, som nærer en hemmelig drøm om at kom-
me ud i skoven på løb og lege som i gamle dage. At spise
sin mad på et bord-bænke-sæt i Gribskov i lygtens skær.

Så skulle du have lyst til at høre mere om Rævehalefejden
så ring til mig på telefon 48255547, skriv til min mail vniel-

sen@post11.tele.dk eller tal med dit barns leder.

Jesper V. Nielsen

Grupperådsformand og medlem af Fossilerne.
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tavlen VIGTIG *** KONTINGENT *** VIGTIG

Her, en god måned efter kontingent indbe-
talingen skulle være afsluttet, kan vi des-
værre konstatere, at næsten halvdelen af

vores medlemmer endnu ikke har betalt de-
res kontingent.

Sammen med vores aktiviteter på Kræm-
mermarkedet er kontingentet en meget stor
del af vores indtægter og vi har naturligvis
brug for, at vores medlemmer indbetaler

deres kontingent rettidigt.

Hvis du skulle være imellem de mange der
endnu ikke har betalt, vil vi kraftigt opfordre

til at få ordnet dette hurtigst muligt.

Lars Jensenius, Gruppeleder

TILLYKKE - FLOT GJORT

Gruppeledelsen ønsker Svaler tillykke med den fornemme
præstation ved årets Sct. Georgs Løb i september måned. Det er
mange år siden Megalipperne sidst har indtaget førstepladsen.

Godt gået piger!

Også et stort tillykke til Ørne for placeringen som nr. 2. Sammen
med Svaler’s placering sikrede I, at Megalipperne blev en samlet

vinder af gruppekonkurrencen.

Jeres placeringer viser, at vi sagtens kan hamle op med de Gule
Spejdere, som efter mange års dominans, blev helt henvist til se-

kondære placeringer.

Endnu engang - flot gjort!

Samtidig tillykke til lederholdet - Megatroppen - som blev nr. 2
blandt lederholdene. Til næste år må vi vidst heller vinde stan-

deren tilbage hvor den hører til ;-)

Gruppeledelsen
(se billeder fra turen rundt omkring i bladet)

Torsdag d. 23. november kl. 19:30 afholdes
rævehalefejdepostmandskabsinformationsmøde

i Gribbereden.

Alle ledere og rovere der vil deltage som ledere
på turen er velkomne.
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BÆVERE
Hej bævere

Rigtig mange tak for de fine lagkager I lavede til min
fødselsdag. Jeg kan ikke huske hvornår jeg har set så fine
lagkager sidst.
Efteråret er ved at blive til vinter, men bævermøderne
foregår stadig udenfor. Derfor kan en flyverdragt være
rigtig god påklædning.
Onsdag d. 1. Lær at binde en masse forskellige knuder.
Onsdag d. 8. Sjov i mørket (husk lygte).

Onsdag d. 15. Vi laver fuglefoder. Medbring
en tom mælkekarton.

Onsdag d. 22. Kirken og julen.
Onsdag d. 29. Julekager i køkkenet.

Med bæverhilsen
Lars (4027 4584)
Jacob (2814 1258)

Normal mødetid: Onsdage 17:15-18:45 i Megaliphytten.
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Normal mødetid: Onsdage 19:00-20:30 i Megaliphytten.

Hej Ulve.

November kommer til at byde på en masse spej-
deraktiviteter og en tur.
Turen starter på Frydenborg fredag d. 10.nov. kl.
19:00 og du bedes have spist hjemmefra. Vi slut-
ter samme sted lørdag aften kl. 19:00. Prisen for
turen er Kr. 60,- som afleveres sammen med til-
meldingen på side 12 senest d. 8. nov. Du skal
medbringe udrustning til at overnatte i hytte, samt
fornuftigt tøj til at være udenfor. Vi glæder os til at
se så mange af Jer som muligt.

Onsdag d. 1. Bandemærker !!!
Onsdag d. 8. Vi skal lære lidt om førstehjælp.
Fre/Lør 10/11. Ulvetur på Frydenborg.
Onsdag d. 15. MEGALIP - løb.
Onsdag d. 22. Bål, brand og æble.
Onsdag d. 29. Førstehjælpsløb.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Baghera og Messua.
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Hej juniorer.

Så er vi for alvor gået ind i vintermånederne. Dette afholder os
dog ikke for at være udendørs, så husk altid varmt tøj og fod-
tøj til ALLE møderne.

I denne måned arbejder vi med både reb og rafter samt hånd-
tering af små ulykker, så der skulle være rig mulighed for at
blive mester i diciplinerne pionering og førstehjælp. Herudover
har vi et stratego-møde - se hvordan Frydenborg forvandles til
en kæmpe spilleplade.

Program
Tirsdag d. 7. Brandmøde - Nu skulle den være god nok!

Vi får professionelt besøg...

Tirsdag d. 14. Førstehjælpshandlebane - vi øver med
"rigtige" ulykker.

Tirsdag d. 21. Knob og besnøringer - de indledende øvelser.

Tømmerstik 1 - 2 - 3

Tirsdag d. 28. Stratego-møde.

Med juniorhilsen

Charlotte, Johanne, Thomas O. og Thomas R.

Normal mødetid: Tirsdage 19:00-20:30 i Megaliphytten.
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Hej Allesammen!

Sommerlejren 2007 bliver en kanotur til Sverige. Vi tager af
sted i Uge 27 - reserver ugen allerede nu.
Tirsdag 7. Tropmøde - Brandbekæmpelse

Vi får besøg udefra....

Tirsdag 14. Patruljemøde - se side 10
Tirsdag 21. Patruljemøde - se side 10
Tirsdag 17. Intet møde - efterårsferie.
Tirsdag 28. Optakt til RæveHaleFejden (RHF)

I får yderligere information.

Fødselsdage i troppen:
Christina fylder 13 år d. 23. nov.
Christine fylder 15 år d. 24. nov.

Spejderhilsen
Tropstaben

Normal mødetid: Tirsdage 19:00-21:00 i Gribbereden.
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Se også mere på:
www.123hjemmeside.dk/svaler

7. Tropmøde
14. Forberedelse til RHF
21. Forberedelse til RHF
28. Optakt til RHF

7. Tropmøde
14. Forberedelse til RHF
21. Forberedelse til RHF
28. Optakt til RHF
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Klanens program
Efter adskillige måneders kreative indsats er greenen
på de første mikrogolfbaner ved at være færdig anlagt,
men der er stadig langt til de 18 huller. Derfor
fortsætter vi mikrogolfbanebygningen i november, men
afsætter også lidt tid til årets RHF.
Torsdag d. 16.nov. 19:30 MGBB
Torsdag d. 23.nov. 19:30 RHF postmandskab-

infomøde.
Tirsdag d. 28.nov. 19:00 RHF optakt ved

Tirsdagsskoven.

Med løftet golfkølle
Susanne, Birgitte og Karin
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tilmeldingskupon:

Ulvetur
Fre/Lør 10.-11.nov.

Tilmelding

Navn: ______________________
Tilmelding sammen med Kr. 60,- senest d. 8. nov.

Forældres underskrift: ______________________

�——-———————————————————————-


