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Fortsættes bagerst i bladet...

GRUPPEKALENDER
Hvem er hvem: U = ulve, J = juniortroppen, SP = troppen, R = rovere
(klan), L = enhedsledere, G = hele gruppen, F = forældre, GR = grupperådet, GL = gruppeledelsen, FR = forældrerepræsentanter
HVORNÅR
7. - 8. april
14.-15. april
26 maj.
8. - 14. juli
10. -14. juli
29.-30. sep.

HVAD
Ulvetur til eksperimentarium
DM i spejder
Bålaften
Visionsdag **OBS NY DATO**
Sommerlejr for hele gruppen
Sommerlejr for ulvene
Sct. Georges Løb 2018

HVEM
U
J+SP
ALLE
L+GR
J+SP+L
U
U+J+SP+L

Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller
hvis der er ændringer.

Opslagstavlen

Har du udstyr der bare ligger der hjemme og
ikke bliver brugt? Eller leder du efter nyt brugt
udstyr så Kontakt and@megalip for at få din
annonce på opslagstavlen
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Vi fortsætter de klassiske spejderfærdigheder med en
omgang førstehjælp.
Husk tilmeldingen til årets højdepunkt; sommerlejren,
som i år bliver d. 10-14 juli, er åben. Læs mere på side
6.
Vi vil meget gerne invitere nye til at komme og være
med for at se om spejderlivet skulle være noget for
dem. Derfor opfordre vi alle til at tage en ven, klassekammerat eller bekendt under armen på møderne.
HUSK TØJ TIL AT VÆRE UDENDØRS, selv nu hvor
det bliver koldere!
Onsdag d. 7

Fuldmånemøde
med kort og kompas

Onsdag d. 14. Førstehjælp
Onsdag d. 21. Førstehjælp
Onsdag d. 28. Intet møde
Lør.-søn.
D. 7-8 april

Weekendtur samt tur på
eksperimentariet. Se side 5.

Mange ulvehilsner
Ulvelederne
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JUNIORTROPPEN
Hej juniorer.
Ohøj styrmand! Der er kun én skat på de syv have som er værd at
jagte, nemlig Davy Jones’ Skat! Tag din sabel og papegøje med, og
husk eventuelt et ekstra træben, for vi skal på togt!
Program for Marts
Tirsdag d. 6.

Pirat-tema - Jagten på Davy Jones' skat begynder

Tirsdag d. 13. Pirat-tema - Bådbyggeri - Tømmerflåde
Tirsdag d. 20. Pirat-tema - Bådbyggeri - Tømmerflåden skal
færdiggøres!
Tirsdag d. 27. Intet møde - Påskeferie

Med spejderhilsen
Philip, Amalie, Helene, Liv og Sofie
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Troppen Marts 2018
Kære Tropspejder, vi har desvære været nød til at aflyse dette
års Natteravn, pga manglende tilmeldinger, vi håber at det
blot er denne gang, så vi vil prøve at afholde det i efteråret
igen.

Tirsdag d. 6.

Tropmøde - O-Løb i skoven. Start ved
Slotspavillionen.

Tirsdag d. 13. Patruljemøde
Tirsdag d. 20. Patruljemøde
Tirsdag d. 27. Patruljemøde
Husk også at tilmelde jer til dette års sommerlejr.
Det bliver som altid en fed sommerlejer med udfordringer for
alle, tropstaben har næsten programmet på plads og vi lover at
der ny og innovative måde at afholde aktiviteter på.
vi ser meget frem til dette.
Husk at i April er der DM i Spejder, så sæt allerede nu kryds i
kalenderen den 13-15 April - Senest tilmeldning 11/3.
Tilmelding er allerede NU åben på hjemmesiden. Man kunne jo
påbegynde jeres foropgave til DM i Spejder på
Patruljemøderne. Se mere på side 10.

Med spejderhilsen
Troplederne
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Ulvetur på Experimentarium
I forbindelse med vores tema om naturvidenskab skal vi på weekendtur hvor vi tager en tur på eksperimentarium.
Vi mødes lørdag d. 7 april kl. 10.30 foran eksperimentariet— Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup.
Vi slutter på Frydenborg søndag d. 8 april kl.
11.30 før frokost.
Turen koster 300 kroner der skal overføres til
konto: 6887727854 reg: 2276 senest d. 28/03
-2018. Husk navn på ulven.
Pakkeliste:
-Uniform med blyant og papir, samt tørklæde (minus kniv)
-Turtaske, med madpakke til frokost lørdag samt drikkedunk
-Overtøj til at være udendørs (i forhold til vejret) inkl. regntøj.
-Sovepose
-Liggeunderlag
-Evt. sovebamse
-Tøj
-Nattøj
-Toiletsager
Da vi skal med toget fra Hellerup er det vigtigt at spejderen selv
kan bære sin bagage!!
Hvis du har en mobiltelefon, så lad den blive hjemme- vi får det så
sjovt at du ikke har behov for den :)
Tilmelding senest d. 28/03-18 på hjemmesiden : www.megalip.dk/
Vi håber på at se rigtig mange ulve, så vi får en rigtig sjov weekend.
Ulvehilsner, Ulvelederne
Hvis der er spørgsmål er I velkomne til at kontakte en leder på et møde eller mail/telefon (chp@megalip.dk / 60168546)
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Sommerlejren 2018
Vi er nu kommet videre i planlægningen af sommerlejren 2018. Vi har faktisk så
meget på plads at vi nu kan udsende en invitation, og du kan tilmelde dig allerede
nu!
Hvor:
Sct. Georg Hytten
Tjørnehusvej 6
Særløse Overdrev
4330 Hvalsø
Hvornår:
Uge 28
Søndag d. 8/7 2018 til lørdag d. 14/7 2018 (juniortroppen og troppen)
Tirsdag d. 10/7 2018 til lørdag d. 14/7 2018 (ulveflokken)
Hvad:
Året BEDSTE, FEDESTE og SJOVESTE spejder oplevelse!
Hvordan kommer jeg med:
Tilmelding senest d. 23/5 2018 via hjemmesiden; www.megalip.dk
Pris:
1000 kroner for juniortroppen og troppen
600 kroner for ulveflokken
Indsættes på konto nr.: 3543086924 reg.: 1551
Senest d. 23/5 2018
HUSK NAVN OG ENHED PÅ SPEJDEREN
Spørgsmål?:
Hiv fat i en leder på et møde
Skriv en mail/sms/ring til din enhedsleder
Vi ledere glæder os rigtig meget til en uforglemmelig sommerlejr! – vi håber du
vil med 
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En gruppeleder takker af
Som alle sikkert ved, har jeg valgt at stoppe som gruppeleder og ledergruppen har valgt en ny gruppeleder.
Jeg vil her blot sige mange tak for 44 fantastiske år hos Megalipperne.
Jeg har siden jeg startede som spejder været på mange spændende
ture og lejre, hvor jeg er blevet udfordret, udviklet mig og blevet et
stærkere og mere ansvarligt menneske.
Mødet med mange forskellige mennesker har givet mig en større forståelse og accept af andre.
Alt dette har gjort livet nemmere for mig og har været med til at forme
mig som menneske og givet mig mange gode værdier med.

Som leder har jeg haft fornøjelsen af at møde mange børn og unge og
set hvordan de selv har udviklet sig, blevet voksne og ansvarlige ledere
i gruppen.
Gode oplevelser og godt kammeratskab har været nøgleordene for min
spejdertid og jeg vil for alt i verden ikke have undværet det.
Selvom jeg nu hænger uniformen i skabet, så er jeg stadig spejder
dybt ind i hjertet og vil altid værdsætte mig tid hos Megalipperne.
Og mom ikke jeg dukker op en gang imellem, når gruppen har brug for
ekstra hænder til et arrangement.
Jeg glæde til at finde uniformen frem, når gruppen fejre sit 100 års jubilæum i 2040 – der er jo ikke længe til.....

Tusind tak for godt kammeratskab, gode oplevelser og en fantastisk
tid.

Lars
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… og en ny siger goddag
Hej med jer,

Jeg hedder Andreas, og mange kender mig allerede som enten
Juniortropleder eller Tropleder. Til jer som ikke kender mig endnu, har jeg været med gruppen i 22 år. Det er mig som står bag
bladet, Megalipnyt, samt dele af hjemmesiden. Jeg har været
juniorleder i ca. 8 år og tropleder i ca. 2 år. Sammen med flere
andre er jeg også en af dem som altid er med til Kræmmermarkedet og vores andre pengeskabende aktiviteter, som er med til
at holde gruppen kørende.
Som leder har jeg altid haft stor fokus på at give ungerne gode
og sjove oplevelser og minder, både igennem udfordrerne ture,
sjove tema-møder, og mindeværdige lejre.
Jeg har altid ment at gruppelederens rolle er tosidig. For det første er det gruppelederens rolle at sørge for at ”hjulene kører”, så
de daglige ledere kan fokusere deres energi på arbejdet med
børnene. Dernæst er gruppelederens rolle som ”ledernes leder”
vigtig for at samle gruppen, og dette gøres bedst ved at være
synlig og aktiv på ture og lejre. Jeg vil bestræbe mig på at leve
op til mine egne forventninger, og ser frem til nye udfordringer i
mit spejder liv.

Med stor spejderhilsen
Andreas
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Kontingent forøgelse
Kære alle sammen,

Som det blev vedtaget på generalforsamlingen, forøges det
kvartalsmæssige kontingent med 50 kr.

Begrundelsen for denne kontingent forøgelse er at Kræmmermarkedet afholdes for sidste gang i år. Som mange sikkert ved,
så er det vores langt største og vigtigste indtægtskilde. Vi har
igennem de sidste år sparet op og ledt efter andre pengeskabende aktiviteter, men det er store sko at fylde. Derfor øges kontingentet en smule, for at hjælpe en lille smule på situationen, men
der er stadig langt igen.
Vi vil fortsat have øje på vores økonomi, og hvad pengeskabende aktiviteter vi kan finde.

Gruppeledelsen
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DM i Spejd
Foropgave: Patruljen skal fremstille et patruljeskilt udsmykket
med patruljens navn og hvad patruljen ellers ønsker. Skiltet skal
placeres ved patruljens lejrplads og vil i løbet af weekenden blive
vurderet. Hvordan skiltet udarbejdes er op til patruljen selv, og
de eneste 2 krav der er, er at patruljens navn skal stå derpå og
at dette skal kunne læses minimum 10 meter væk.

Hvad er DM i Spejder?

DM i Spejder er et Event arrangeret af KFUM-Spejderne i Danmark, som afholdes hvert andet år. Historien rækker helt tilbage
i 1927. Dengang hed det Lands Patrulje Kursus (LPK), men ideen
med arrangementet var den samme. De danske patruljer skulle
have mulighed for at komme og vise at de besad de bedste spejderevner.

Det er tilladt for alle de danske spejderkorps af deltage, men
programmet vil være baseret på KFUM-spejdernes arbejdsprogram. Vi er jo dog i bund og grund ikke så forskellige i de forskellige korps, så det meste vil virke ganske genkendeligt.

Til DM i Spejder skal Danmarks sejeste patrulje findes. Færdighederne vi øver til spejder skal testes af og sammenholdet i patruljen skal bestå sin prøve. De patruljer med en kombination af
det bedste sammenhold og de stærkeste enkeltpersonspræstationer vil have gode chancer.
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Program for marts:

Fredag d. 5/3 – Storm P.
Hi hi
Karin, Susanne og Birgitte

Vi ”legede” med vand i Karins badekar (for ikke at få for
meget vand på stuegulvet, mens vi justerede slangen) og
vi fik også vand-delen sat på plads på klanmødet.
Det lykkedes os dog at glemme at sætte en spand under,
da den skulle afprøves efter opsætning – med vand på
gulvet og våde sokker til følge.
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Lederne i gruppen (fortsat):
Le Klan qui Rit lederne:

Klanleder
Birgitte Rose
4825 3987
BIR@megalip.dk

Klanassistent
Susanne W.
Bruun
2624 4915

Klanassistent
Karin W. Bruun
4274 6424
KAB@megalip.dk

SUB@megalip.dk

Redaktøren har ordet…
Deadline for bladet: d. 15. i hver måned

Definition of: march
substantiv
The third month of the year, in the northern hemisphere usually considered the first month of spring.
Hmm.. Ja det kan man så diskutere med 10 minusgrader.
Nå men, marts byder på spændende møder, og en tur til Experimentarium, så nok er det koldt, men det stopper jo ikke en spejder!

Andreas
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GRUPPEN

Andreas Slott Jensenius
and@megalip.dk

Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød
30 68 30 78

GRUPPERÅD
FORMAND

Lykke Bagger
lyb@megalip.dk

Åvang 29, 3400 Hillerød
31 47 90 34

ULVE

Christine Thue Poulsen
chp@megalip.dk
Sebastian Weede
sew@megalip.dk

Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød
60 16 85 46
31 16 94 07

JUNIOR

Sofie Bartels Jensenius
sob@megalip.dk

30 61 65 37

TROP

Erik Husher
erh@megalip.dk

Skævingevej 17, 3320 Skævinge
60 16 40 54

KLAN

Birgitte Rose
bir@megalip.dk

Baldersvej 15B, 3400 Hillerød
48 25 39 87

HYTTE
RESERVATION

Per Hansen
hytter@megalip.dk

Skovduevej 7, 3400 Hillerød
22 32 13 11

HYTTE
VEDLIGEHOLD.

Hytteudvalget
vedligeholdelse@megalip.dk

BLAD (redaktør)

Andreas Slott Jensenius
redaktoer@megalip.dk

Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød
30 68 30 78

WEBMASTER

Andreas Slott Jensenius
and@megalip.dk

Grøndalsvej 15, 3460 Birkerød
30 68 30 78

KASSERER

Marianne Bartels
mab@megalip.dk

Vangemandsvej 3, 3400 Hillerød
27 20 99 58

KORPSET

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

55° Nord
(butik med
spejderting)

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

Har man lyst at prøve en uniform inden man køber, kan man også besøge:
Bispebjerg
Spejdershop

Søren P.Sko
Tlf.: 39 67 11 20

Søborg Hovedgade 62A
2860 Søborg

HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk

EMAIL: Se email til alle på www.spejderhilleroed.dk/email
E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk

