Et praktisk opslagshæfte for alle nystartede
spejdere hos Megalipperne i Hillerød
og deres forældre.

GRUPPEN

Lars Jensenius
laj@megalip.dk

Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
48 26 11 27

GRUPPERÅDSFORMAND

Jesper Vesterager Nielsen
jen@megalip.dk

Ullerødvej 14, 3400 Hillerød
48 25 55 47

ULVE

Christine Thue Poulsen
chp@megalip.dk

Skovduevej 32, 3400 Hillerød
mobil 60 16 85 46

Charlotte Hinsch-Larsen
chl@megalip.dk

Møllebakken 18, 3230 Græsted
mobil 29 92 28 61

JUNIOR

Mads Schondel-Andersen
mas@megalip.dk

Søborg Hovedgade 46, 4.tv.
2680 Søborg, mobil: 22 12 10 78

TROP

Mette Schondel-Andersen
mes@megalip.dk

Selskovvej 20, 3400 Hillerød
36 96 94 80 / 28 55 26 65

KLAN

Karin W. Bruun
kab@megalip.dk

Baldersvej 15B, 3400 Hillerød
22 72 02 15

HYTTE
RESERVATION

Mette Schondel-Andersen
hytter@megalip.dk

Selskovvej 20, 3400 Hillerød
36 96 94 80

BLAD (redaktør)

Andreas Slott Jensenius
and@megalip.dk
redaktoer@megalip.dk

Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
mobil 30 68 30 78

KASSERER

Kurt Andersen
kua@megalip.dk
kasserer@megalip.dk

Bag Vænget 7, 3400 Hillerød
mobil 23 23 08 46

KORPSET

KFUM-Spejderne i Danmark
Wagnersvej 33
70 10 26 66 (tlf)
2450 København SV.
39 16 26 66 (fax)
www.spejdernet.dk

55° Nord
(butik med
spejderting)

Højrupvej 6, Taulov,
7000 Fredericia
Hjemmeside:

HJEMMESIDE:

www.spejderhilleroed.dk (eller www.megalip.dk)

E-MAIL TIL MEGALIPNYT:

70 10 76 76 (tlf)
76 22 32 00 (fax)
www.55nord.dk

megalipnyt@spejderhilleroed.dk

Gribbereden og Megaliphytten.

Dette hæfte er opstået på derfor forekomme mangler i
baggrund af et ønske hos for- hæftet – eller afsnit som ikke
ældre til børn i Megalipperne. er uddybende nok, for hvem
”spejderi” er helt nyt.
Formålet med hæftet er at
give en grundig orientering Ideer til fornyelse eller ænom spejderarbejdet straks fra dringer er derfor meget velstarten, således at forældrene komne. Man kan også altid
kan tale med barnet om den kontakte de enkelte ledere,
spændende og mystiske ver- som gerne besvarer eventuelden, som spejderarbejdet le tvivlsspørgsmål.
også er.
Det er i øvrigt vores håb, at
Hæftet er udarbejdet af spej- dette hæfte kan medvirke til,
derledere, der naturligvis selv at de børn, der starter som
er fortrolige med, hvad spej- spejdere i Megalipperne, får
derarbejde er, og hvad Mega- en god spejdertid.
lipperne står for. Der kan
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Gruppen blev oprettet i 1940
på initiativ af det civile KFUM.
Gruppen blev en enhed under
Hjorte Division, som oprettedes i 1920 og dermed er en af
landets ældste divisioner. Hjortedivision hørte til under
Nordsjællands distrikt.
Gruppen fik navnet Megalipperne, da en megalip er en lille
hjorte art.
Megalipperne var en ren drengegruppe indtil efteråret 1982.
Vi havde siden 1972 levet side
om side med KFUK-spejderne i
vores hytter på Frydenborg
Spejdercenter. KFUK-spejderne var imidlertid ikke længere i
stand til at skaffe nye ledere til
deres arbejde, og vi tilbød derfor, at de piger, der var
KFUK-spejdere, kunne fortsætte deres spejderarbejde hos
KFUM-spejderne.
I dag svinger kønsfordelingen
lidt i de enkelte enheder, men
der er som regel mindst en fjerdedel af hvert køn i enhederne.

I 2002 vedtog KFUM-Spejdernes landsmøde, som er korpsets øverste myndighed, at alle
divisioner skulle nedlægges og
de eksisterende distrikter skulle gøres mindre.

Gruppen er opbygget af 4 enheder: ulveflok (børn mellem
7-10 år), juniortrop (børn mellem 10-12 år), spejdertrop
(unge mellem 12-17 år) og en
klan (unge over 17 år).

Gruppens øverste myndighed
er grupperådet, som består af
de ansvarlige ledere for hver
enhed, gruppeleder og –assistenter samt 3-5 forældrerepræsentanter.
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Det betyder, at Megalipperne i
dag hører til i Hjorte Distrikt,
som med enkelte undtagelser,
dækker den oprindelige Hjorte
Division.
I 2010 bestod gruppen af ca.
66 medlemmer, hvoraf ca. 44
er børn og unge og ca. 22 er ledere og andre voksne. Der synes at være tilgang nu.
Læs mere om vores historie på
vores hjemmeside:
www.spejderhilleroed.dk

Vores gruppe ser således ud:

Vi står naturligvis ikke helt alene. Sammen med Det Danske
Spejderkorps (DDS), FDF/FPF,
De Gule Spejdere samt DUI Leg
og Virke har vi dannet Børneog Ungdomskorpsenes samråd
(BUS). Via BUS har vi en repræsentant i Børn- og Kulturforvaltningens folkeoplysningsudvalg under Hillerød Kommune.
Vi har et godt samarbejde med
Sct. Georgsgilderne i Hillerød,
der er en sammenslutning af
nuværende og gamle spejdere.
Gilderne laver hvert år et ”Sct.

Georgsløb” for
alle spejderkorps og yder
økonomisk
støtte til de
enkelte gruppers spejderarbejde.
Vi har ligeledes 2 repræsentanter i Frydenborgudvalget. I dette udvalg ordner vi sammen
med DDS og Sct. Georgsgilderne alt af fælles interesse omkring vores hytter og fælles
arealer på Frydenborg.
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Indenfor de første 3 måneder
afleverer den nye spejder en
indmeldelsesblanket, som udleveres af enhedslederen.
Herpå skal barnets og forældres eller værges navn,

Ulveflok:
Juniortrop:

cpr.nr., bopæl, kommune,
telefonnr. samt eventuelle
bemærkninger om barnet
(kroniske sygdomme, specielle hensyn m.m.) påføres.

Mødes onsdag 18.30–20.00 i Megaliphytten.
Mødes tirsdag 19.00–20.30 i Megaliphytten.
Når det er sommertid, varer møderne fra
19:00-21:00.

Spejdertrop: Ugentligt patruljemøde. Dagen kan variere,
men er normalt om tirsdagen.
Derudover er der fælles møde den første og
tredje tirsdag i hver måned.
Møderne finder sted i Gribbereden og er normalt fra 19:00-21:00.
Klan: Mødes efter behov. Se program i bladet.
Herudover vil der normalt være ture og arrangementer ca.
hver måned med jundtagelse af juli og august, hvor enhederne til gengæld tager på en uges sommerlejr.
Man skal altid huske at melde afbud til møder og ture, hvis
barnet er forhindret i at deltage.
I vores månedlige medlemsblad Megalipnyt kan I se
enhedernes månedsprogram samt, hvornår der er
ture og arrangementer.
Der findes ligeledes en liste over samtlige ledere og deres
telefonnr., så I kan se, hvem der skal meldes afbud til.
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Alle møder foregår på spejdercenteret Frydenborg, hvis ikke
andet er meddelt i enten Megalipnyt, pr. telefon eller pr.
brev:
Spejdercentret Frydenborg:
Megaliphytten
Frydenborgvej 19

Gribbereden
Frydenborgvej 21

Der er kun tilkørsel til Frydenborgvej fra vest af Selskovvej
(lige nord for Hillerød Stadion).
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Spejderarbejdet er som tidlig- der, når man flytter fra én
ere beskrevet inddelt i enhed- enhed til en anden.
er efter børnenes alder.
Alt dette er reelle problemer
Dette betyder, at når barnet for nogle børn, selv om langt
når en bestemt alder, skal der de fleste, når de er ved at nå
ske en oprykning.
alderen for oprykning, føler at
de er ved at blive for store og
Denne finder sted 2 gange år- måske endda keder sig en
ligt ved vores forældrearran- smule under nogle af progementer. Det ene finder sted grampunkterne og aktivitei august, når børnene starter terne.
på et nyt spejderår efter sommerlejren og det andet i janu- Selv om børnene måske ikke
ar måned.
helt forstår disse sammenhænge, så er det vigtigt, at
Til arrangementet i januar forældrene forstår grunden
skal endvidere vælges for- til, at det er nødvendigt at
ældrerepræsentanter til grup- rykke op.
perådet.
Spejderarbejdet bygger i høj
Princippet er, at barnet opryk- grad på, at børn af forskellig
kes ved det første arrange- alder er sammen. Således kan
ment efter at have nået en de yngste lære af de ældre,
bestemt alder. Der kan dog og de ældre kan lære at tage
være forhold, der taler for at ansvar for de lidt yngre børn,
oprykningen sker senere eller men dette har sine begrænstidligere, men ovenstående er ninger.
hovedreglen.
Programmæssigt er det svært
Mange glæder sig til opryk- at planlægge spændende fælningen, mens der hos andre les aktiviteter og møder for
kan være en vis modstand el- børn med en aldersspredning
ler usikkerhed mod at skulle på mere end 2-3 år.
rykke op. Dels bliver barnet
hos de nye kammerater ”den Dette betyder, at der uden
lille”, dels skal der siges farvel inddeling ville være ydergruptil tidligere kammerater og per af børn, som enten ikke
læres nye at kende.
ville kunne følge med eller
som ville kede sig gevaldigt
Desuden sker der en ændring på møder og ture.
i traditioner og arbejdsmeto-
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Denne bør anskaffes snarest muligt efter barnets indmeldelse. Uniformen er dels praktisk, når man laver spejderaktiviteter, og dels skal den ses som et forsøg på at udviske de sociale eller kulturelle forskelle børnene imellem,
således som de måtte vise sig i deres daglige påklædning.
I øvrigt synes vi, ligesom de fleste andre grupperinger, at vi
gerne vil skilte med, hvad vi er overfor omverdenen, og det
gøres blandt andet ved en ensartet påklædning som vores
uniform.
Sådan klæder vi os hos Megalipperne:
Alle enheder:
Uniform:
Korpsets grønne skjorte med lange ærmer,
skulderstropper og 2 brystlommer.
Tørklæde: Korpsets røde tørklæde.
Bælte:
KFUM-spejder bælte.
Mærker:
Se tegning på næste side.
Personligt udstyr:
Dette kan anskaffes lidt efter lidt. Korpsets butik ”55° Nord”
har et godt og bredt udvalg, men det er intet krav at udstyret indkøbes her.
Tal eventuelt med barnets enhedsleder inden anskaffelse af
større ting.
55° Nord findes på internettet på adressen: www.55nord.dk
og kan også kontaktes på telefon 7010 7676
Følgende ting kan anbefales: bæltepung, stav- eller lommelygte, lommekniv eller lille dolk ( for ulve ) slirekniv ( spejdere ), kompas, sangbog, blyant og notesblok samt til ture
og lejre: rygsæk, sovepose, spisegrej og liggeunderlag.
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Funktionstegn
Bande- og patruljeassistent:
Bande- og patruljeleder:

1 hvid streg
2 hvide streger

Enhedsassistent og -leder:
Gruppeassistent og –leder:
Distriktsassistent og –chef:

1 rød streg
1 grøn streg
1 lilla streg

Hovedbestyrelse/Korpsstab:

1 gul streg
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Gruppebladet Megalipnyt vil
altid annoncere tid og sted for
ethvert møde og arrangement
i gruppen.

Rævehalefejde
afholdes
den første weekend i december for spejdertroppen. Dette
er en stort anlagt konkurrence, som man glæder sig næAf helt faste arrangementer sten lige så meget til som
kan der dog nævnes:
sommerlejren.
Forældremøder
afholdes Juleafslutning finder sted
som tidligere nævnt 2 gange midt i december, og er for alle
årligt. Normalt finder disse gruppens medlemmer.
sted i august og januar. Ved
disse lejligheder overflyttes
de børn, som har nået alderen
for oprykning til næste enhed.

Besøg af en "kendt" person.

Oprykningsceremoni i troppen

På mødet i januar vælges der
endvidere forældrerepræsentanter til grupperådet.

Sommerlejre afvikles i en
uge af skolernes sommerferie, afhængigt af, hvornår
lederne kan få ferie. Ulvene
lejer normalt en hytte på
Sjælland, mens juniorspejderne og spejderne ligger i
telt et sted i Danmark. Roverne tager dog gerne til udlandet

Forældrene har her mulighed
for at få en snak med barnets
ledere og få svar på eventuelle spørgsmål, ligesom man De følgende arrangementer
kan komme med ros eller ris. er indtægtsgivende for gruppen, og udgør en væsentlig
del af vores indtægter. Disse
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Markering af rækker med
pæle og snor, opkrævning af
parkeringsafgift og generel
organisering af parkeringspladsen.

En badebro under bygning på
sommerlejren. Det er juniorerne, der pionerer her.

Markedet varer 4 dage, og
disse 4 dage samt et par dage
før markedet starter og 1 dag
efter afslutning kræver en betragtelig indsats af de ældste
spejdere, rovere, ledere og
ikke mindst forældre.

er medvirkende til at holde
børnenes kontingentbetaling
nede på et lavt niveau.

Vores indkørsel på Kræmmermarkedet.

Rundskuehæfter sælges i
august og september måned.
De udgives af Sct. Georgsgilderne, der tilbyder os en andel i dette salg i lighed med de
øvrige spejderkorps i byen.

På en sommelejr samles man
altid om aftenen omkring lejrbåDet er et populært hæfte,
let som en hyggelig afslutning
som både indeholder konkurpå dagen.

rencer og rabatkuponer, men
som også fungerer som lodKræmmermarked afholdes seddel.
hvert år i uge 35 (slutningen
af august og begyndelsen af De grønnes Take-Away er
september). Her står Megalip- vores bod på Kræmmermarperne for alle aktiviteter i for- kedet med specialitet i sunde
bindelse med parkerings- sandwich. Bemandes af learealerne, herunder opmåling dere, forældre og de største
og afsætning af P-pladsen,
af spejderne.
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Det koster i øjeblikket kr.
475,- pr. halvår at være spejder hos Megalipperne. Er man
to eller flere kontingentbetalende børn og unge fra samme familie, er prisen dog kun
kr. 425 pr. person.

hverken kommune, amt, stat
eller børnenes kontingent.

Alle arrangementer, bortset
fra de ugentlige møder, betales særskilt. Prisen for de enkelte arrangementer og ture
angives på den indbydelse og
Kontingentet opkræves forår tilmeldingsseddel, som barog efterår ved udlevering/til- net enten får med hjem, eller
sendelse af giroopkrævning. som kan læses i Megalipnyt.
Skulle girokortet bortkomme,
kan et nyt rekvireres hos Her vil der også stå, hvor,
hvornår og hvordan pengene
gruppens kasserer.
skal betales. Prisen på disse
Kontingentet dækker afgift til arrangementer og ture svinlandsorganisationen samt i ger meget alt efter aktivitemindre omfang til distriktet, ten.
Prisen
udgør
den
idébøger, Megalipnyt og en- beregnede kostpris samt en
hedernes og gruppens løben- lille sikkerhedsmargin.
de udgifter.
Ved store lejre og ture kan
Alle ledere er ulønnede og gruppen yde et økonomisk tilmodtager ingen penge fra skud


Ulvene på vej på
hike. De skal gå
30km, inden de er
tilbage. Nogle går
endda 40km.
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På KFUM-Spejderne i Danmark’s landsmøde i maj 2004
blev det besluttet, at alle
voksne med lederansvar hos
KFUM-Spejderne i Danmark
skulle afgive en såkaldt “samtykkeerklæring” inden udgangen af 2004.

blot af Megalipperne, KFUMSpejderne i Hillerød, men
også af KFUM-Spejderne i
Danmark uden mulighed for
på et senere tidspunkt at kunne blive medlem.
Efterfølgende skal alle ledere
afgive en erklæring, ligesom
der med jævne mellerum vil
blive foretaget et fornyet
check af de eksisterende ledere.

Denne erklæring gør det muligt for KFUM-Spejderne i
Danmark, at undersøge om
der skulle være ledere, som
har en registeret afgørelse
vedrørende overgreb mod Vi håber på denne måde, at
børn i Det Centrale Kriminal- signalere til omverden, at pædofili eller overgreb mod børn
register.
i det hele taget ikke er accepFor Megalipperne betyder det, tabelt og ikke vil kunne finde
at alle ledere vil blive checket plads hos KFUM-Spejderne.
op mod registret. Såfremt en
leder måtte have en afgørelse Det er også vores håb, at deti registret, vil vedkommende te signal er med til at gøre forleder blive eksluderet, ikke ældre trygge ved, at betro
deres børn i vores varetægt.


Juniorspejderne på
hike på sommerlejren. De går i 2
dage med overnatning. Så kan man jo
godt trænge til et
hvil undervejs.
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1. Indledning:

4. Vaccinationer:

Når medlemmer af gruppen
transporteres i lederes/forældres biler er det førerens
pligt at sikre, at der ikke medbringes flere i hver bil end der
er sæder/seler til og at det
sikres at alle er fastspændt
under kørslen.

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.

2. Transporttilskud:

5. Skade på biler, busser
og trailer:

Der gives ikke refusion af
transportudgifter ligesom der
ikke udbetales kørepenge i
forbindelse med, at forældre
transporterer 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.

5.1.: 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, værdiforringelse
af bil, bus og trailer.
5.2.: KFUM-spejderne i Hillerød hæfter ligeledes ikke for
eventuelle skader på bil, bus
og traileren frem og tilbage
mellem ejerens bopæl og det
planlagte start/slut sted for
arrangementet.
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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Megalipnyt er gruppens eget
blad. Det udkommer 11 gange om året (ex. juli). Heri annonceres alle møder, ture og
andre arrangementer i gruppen normalt således, at programmet dækker den måned
man er i og lidt af næste måned.

bringe et eller andet til mødet
eller turen. I bladet er der
også en komplet adresseliste
på samtlige ledere i gruppen,
så man altid kan få fat på den
ansvarlige leder.
Bladet kan fås enten elektronisk via e-mail eller i papirformat tilsendt med posten.

www.spejderhilleroed.dk
(eller blot www.megalip.dk)
er vores egen hjemmeside.
Her kan du læse blade og finDerudover er det et blad, som de anden vigtig information.
alle vores medlemmer, også Det aktuelle blad udkommer
forældre, kan skrive og tegne altid her først og man kan
ligeledes se mange år tilbage.
til.
Det anbefales, at forældrene Anden information angåenlæser bladet sammen med de korpset og fælles aktivitebarnet, og at programmet ter henter man i dag på
sættes på opslagstavlen der- internettet. Prøv at skrive:
hjemme. Der kan under hvert
www.spejdernet.dk
punkt stå, at barnet skal med-

Det er naturligvis alle lederes
fornemmeste opgave at give
vores børn og unge nogle
spændende og indholdsrige
oplevelser sammen med andre børn og unge. Dette sker
lettest med forældrenes forståelse og opbakning.
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Vi håber derfor, at dette hæfte har givet svar på den række spørgsmål, der opstår, når
ens barn bliver KFUM-spejder
hos Megalipperne.
Lars Jensenius
Gruppeleder

