Marts 2019
51. årgang

Tømmerflåde sommerlejr i
Sverige!
Nyhed! Bæverflokken genåbner!
Ulvesommerlejr 2019
Invitation til ulvetur
Invitation til Junior og Trop sommerlejr
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Lederne i gruppen
Gruppelederne:

Gruppeleder
Andreas
Jensenius
3068 3078

Gruppeassistent
Mads SchondelAndersen
2212 1078

AND@megalip.dk

MAS@megalip.dk

Grupperåd:

Gruppeassistent Gruppeassistent
Annette Jensen Elizabeth Mosebo
2267 1669
Bentzen
ANJ@megalip.dk
2521 7889

Gruppeassist.
Sofie B.
Jensenius
3061 6537

ELB@megalip.dk

SOB@megalip.dk

Bæverassistent
Andreas
Jensenius
3068 3078

Bæverassistent
Sofie B.
Jensenius
3061 6537

Bæverassist.
Lars Rørbæk
2857 9248

AND@megalip.dk

SOB@megalip.dk

Formand
Lykke Bagger
3147 9034
LYB@megalip.dk

Kasserer
Henning Rasmussen
2329 7557
HER@megalip.dk

Bæverlederne:

Bæverleder
Erik Husher
6016 4054

Bæverassistent
Annette Jensen
2267 1669

ERH@megalip.dk

ANJ@megalip.dk

LAR@megalip.dk

Floklederne:
lov
Or
Flokleder
Christine Thue
Poulsen
6016 8546

Flokleder
Sebastian ”W”
Weede
3116 9407

Flokassistent
Elizabeth Mosebo Bentzen
2521 7889

Flokassistent
Pernille Jensenius
2252 1665

Flokassistent
Sara Ludvigsen
???? ????

Flokassistent
Sara L. H.
Bagger
???? ????

CHP@megalip.dk

SEW@megalip.dk

ELB@megalip.dk

PEJ@megalip.dk

SAL@megalip.dk

SAB@megalip.dk

Juniortroplederne:

Hjemmesiden:

lov
Or
Juniortropleder
Sofie B.
Jensenius
3061 6537
SOB@megalip.dk

Juniortropassist.
Philip M. Bentzen
3024 4814

Juniortropassist.
Amalie C. Bagger
2639 5716

Juniortropassist.
Helene Lotz
2244 3365

AMB@megalip.dk

HEL@megalip.dk

Juniortropassist.
Liv Jensen
???? ????
LIJ@megalip.dk

PHB@megalip.dk

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
8.-10. marts
13. April
27-28. april
9-12. maj
23. maj
6. –13. juli
27.-31. juli
29. sep.
5. okt.

HVAD
Linien ud
Arbejdsdag
Ulvetur
E-sport event
Bålaften
trop og juniortrop sommerlejr
Ulvesommerlejr
Sct. Georg løb
Arbejdsdag

HVEM
L+FR
ALLE
U
SP+R+L+F
ALLE
J+SP
U
U+J+SP
ALLE

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

Opslagstavlen
Står du og mangler noget spejder-grej,
eller har du noget grej i god stand som
du gerne vil sælge videre?
Så skriv til redaktor@megalip.dk og
kom på opslagstavlen.
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Bæverflokken
Hejsa alle Bævere!
Vores første måned skal bruges på at lære hinanden at
kende og ikke mindst ud og opleve skoven. Hvilke
planter vokser om foråret? Kan vi finde spor fra dyr? Er
der nogen spændende steder at gå på opdagelse?
Kom og vær med, og tag gerne dine venner med!
Tirsdag d. 5.

Ud på opdagelse

Tirsdag d. 19. ”Tag en ven med” - møde
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Sommerlejren 2019 afholdes d. 27/7-31/7, se
mere på side 6.
I denne måned har vi fokus på koder, og hvordan man
kan skjule og læse beskeder. Vi slutter med at opfinde
vores egne koder, som skal testes af lederne.
Husk tøj til at være udenfor - selvom det er koldt
og vådt kan vi godt være udendørs, samt at melde afbud til 60168546!
Onsdag d. 6.

Koder

Onsdag d. 13. Endnu flere koder
Onsdag d. 20. Lav din egen kode og udfordre lederne
Onsdag d. 27. Fuldmånemøde

Mange ulvehilsner
Ulvelederne
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JUNIORTROPPEN
Hej juniorer.
Nu går vi endelig lysere tider i møde, hvilket betyder at vi kommer til
at sætte mere fokus på udendørsspejder arbejde, herunder hører vores sommerlejr, og vi skal se om vi ikke kan være med til at skabe
bedre vilkår for noget at det vilde dyreliv på Frydenborg.
Husk at få tøj på efter vejret, I skal være ude på alle møder!
Program for Marts
Tirsdag d. 5.

Sommerlejrsærpræg, herunder lejrflag.

Tirsdag d. 12. Vi kigger på fugle, hvorfor ik’ hvorfor ik’?
Tirsdag d. 19. Vi saver, og vi slår, til et fuglehus vi får!
Tirsdag d. 26. Fuglehus forsat.

Med spejderhilsen
Philip, Amalie, Helene, Liv og Sofie
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Troppen Marts 2019
Hej alle Tropspejdere
Troppen skal igennem marts måned udfordres på deres
evner som Spejder til at komme op med nye kreative ideer.
Husk at sidste tilmelding til sommerlejeren nærmere sig
med hastige skridt, så HUSK at tilmelde jer på Hjemmesiden
Sæt også kryds i jeres kalender til at komme og hjælpe til
med at tjene penge til sommerlejeren 9-12 Maj.
Tirsdag d. 5.

Alt på spil i skoven

Tirsdag d. 12. Alt på spil i skoven
Tirsdag d. 19. Alt på spil i skoven
Tirsdag d. 25. Alt på spil i skoven

Med spejderhilsen
Troplederne
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Nyhed! Bæverflokken genåbner!
Kære alle Megalipper og andre læsere
Det er med stor glæde at vi kan afsløre at vi fra marts måned starter
Bæver spejderne op igen hos Megalipperne. Så hvis du kender nogen,
som skal ud og have lidt frisk luft i aldersgruppen 5-7 år, så send en
mail til Andreas på and@megalip.dk eller Erik på erh@megalip.dk.
Første møde er d. 5. marts 2019, og møderne kommer til at ligge hver
14. dag om tirsdagen fra kl. 17:30 til 19:00.
Vi glæder os til at se en helt masse nye ansigter på Frydenborg, og håber at I kan være med til at sprede rygtet i byen så det kan blive en
stor succes!
Bemærk at som udgangspunkter forbliver eksisterende ulve-spejdere
som en del af ulveflokken.

Med Spejderhilsen fra Bæverdammen
Anette, Lars, Sofie, Andreas og Erik
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Ulvesommerlejr
Når vi nærmer os vil yderligere information og
pakkeliste blive sendt til de tilmeldte
SÆT ALLEREDE NU

I KALENDEREN!

Til sommer skal vi til Tikøb nærmere bestemt :
Kathøj, Kathøjvej 1, 3080 Tikøb
Som noget nyt tager vi af sted lidt senere på
sommeren nemlig uge 30/31, Lørdag d. 27/7
til Onsdag d. 31/7 2019
Det bliver helt sikkert årets BEDSTE, FEDESTE
og SJOVESTE spejder oplevelse! Vi skal opleve
en masse, og blandt andet på tur til et akvarium.
Prisen er nu fastsat til 900kr.
Tilmelding på hjemmesiden senest d. 1/6-2019. Deltagerbetalingen
indsættes på konto nr.: 6887727854 reg.: 2276 senest
d. 1/6-2019 HUSK BARNETS NAVN!
Hvis du har spørgsmål er du som altid velkommen til at hive fat i en
leder på et møde, eller skrive en mail: chp@megalip.dk eller skrive en
sms/ringe: 6016 8546
Vi ledere glæder os rigtig meget til en
uforglemmelig sommerlejr!
– vi håber du vil med
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Ulvetur
I april måned skal vi tage kokkemærket,
og i den forbindelse holder vi tur d. 27.28. april. Turen kommer til at finde sted
på Frydenborg og starter lørdag kl. 12
(efter frokost) og slutter søndag kl. 11
(før frokost). Turen kommer til at koste
100 kroner der indbetales til konto nr.:
6887727854 reg.: 2276 senest d. 24/42019 HUSK BARNETS NAVN! Tilmelding
via hjemmesiden senest d. 24/4-2019.
Fokus på turen vil være en middag med 3-rettersmenu. Ulvene kommer selv til at stå for at lave maden, tænde bål og dække fint bord
(med lederne som assistenter). Op til turen skal ulvene planlægge den
3-rettersmenu.
Pakkeliste:

Sovepose

Liggeunderlag

Sovebamse

Nattøj

Spise grej

Skiftetøj

Tandbørste og –pasta

Uniform

Sko efter vejret

Regntøj

Sutsko

Overtøj efter vejret (maden laves blandt andet over bål)

Pænt tøj til at kunne skifte til når vi skal spise middag
Vi glæder os til en hyggelig og smagfuld weekend, og ser frem til at
dele den med en masse ulve. Er der spørgsmål, tøv ikke med at tage
fat i en leder på et møde eller skriv en mail, ring/sms
chp@megalip.dk/60168546
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Junior og trop sommerlejr
Skal du med på den mest sindsoprivende, spændende og meste fantastiske
sommerlejr i mands minde?
Kan du huske, hvordan man binder et
dobbelt halvstik? Hvis ikke, kan du få
det genopfrisket, når du bygger din
tømmerflåde sammen med dine spejdervenner. Når fartøjet under kyndig
vejleding er snøret sammen, kan du
lægge fra og i bedste Huckleberry Finnstil flyde ned ad den smukke Klarelv Sveriges svar på Mississippi-floden. Overnatning foregår på en campingplads
eller lejrplads. Vi har mulighed for at fiske fra flåden eller lægge til ved en
sandbanke og tage en frisk dukkert. Alle tømmerflåder får en kano med så den
kan vi frit benytte undervejs på vores tømmerflådetur.
Praktiske informationer
Pris: 3.750 kr. Deltagerbetalingen indsættes på konto nr.: 6887727854 reg.:
2276 senest d. 30. 03.2019
HUSK ved overførslen at skrive BARNETS NAVN og ENHED!
Seneste tilmelding: 01.03.19 ved overførsel er tilmeldingen til sommerlejren
bindende.
Spejderne er allerede nu i gang med at indtjene penge, som udelukkende går
til at sænke deltagerprisen, blandt andet ved at sælge korpslodsedler, indsamling af flaskepant, og evt. sponsorater til turen. Der er indtil videre samlet over
1000 kr. ind.
Vi skal op på at have 10 deltagende spejdere for at denne sommerlejr kan gennemføres. I tilfældet af for få tilmeldte til sommerlejren, vil vi lave et nyt oplæg
til en anden sommerlejr, dog stadig i samme tidsperiode.
Har man indbetalt til adventurelejren og den ikke bliver gennemført, gør vi opmærksom på at beløbet selvfølgelig bliver refunderet.
Læs mere på: http://megalip.dk/node/3632
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Program for marts.

Man 4/3 - Storm P.
Man 25/3 - Storm P.

Igen et møde uden at ødelægge noget.
Ved hjælp af Bilofix og en gardinsnor kan
der nu røres rundt i kaffen.
Næste gang er det mælke kanden, der skal
på plads.

Hi hi
Karin, Susanne og Birgitte

Tillykke med fødselsdagen
Karin og Susanne fylder år d. 23/3
Så måske får vi lagkage til mødet om mandagen?
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Lederne i gruppen (fortsat):
Troplederne:

Tropleder
Erik Husher
6016 4054
ERH@megalip.dk

Tropassistent
Benjamin B.
Hansen
6169 4875

Tropassist.
Lars Rørbæk
2857 9248
LAR@megalip.dk

BEH@megalip.dk

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
Med marts måned kommer genåbning af Bæverflokken hvor vi skal
ud og lave sjov i skoven, finde spor fra dyr og ellers bare gå på opdagelse i det fri og snart grønne. Jeg glæder mig rigtig meget til at
være med at bringe spejderarbejdet til de yngste!
Jeg håber at alle som læser
dette vil sprede budskabet
så vi kan få en god opstart
af en ny enhed! Se mere på
side 6.

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

Henning Rasmussen
her@megalip.dk

Elmegårdsalle 5, 3400 Hillerød
23 29 75 57

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

