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Lederne i gruppen
Gruppelederne:

Gruppeleder
Mads Schondel
-Andersen
2212 1078

Grupperåd:

Gruppeassistent Gruppeassistent Gruppeassistent
Lars Jensenius Søren Jensenius Per Hansen
4060 1268
4824 6608
4825 4875

Formand
Lykke Bagger
3077 2309

LAJ@megalip.dk

LYB@megalip.dk

SOJ@megalip.dk

PEH@megalip.dk

MAS@megalip.dk

Kasserer
Marianne Bartels
4824 6608
MAB@megalip.dk

Floklederne:

Flokleder
Christine Thue
Poulsen
6016 8546

Flokleder
Sebastian ”W”
Weede
3116 9407

Flokassistent
Mads V. Nielsen
3011 2713

Flokassistent
Elizabeth Mosebo
Bentzen
2521 7889

CHP@megalip.dk

SEW@megalip.dk

MAN@megalip.dk

ELB@megalip.dk

Juniortroplederne:

Juniortropleder
Andreas
Jensenius
3068 3078

Juniotropassist.
Erik Husher
222148 21
ERH@megalip.dk

AND@megalip.dk

Juniortropassist.
Jeppe Skovgaard
2089 9970

Juniortropassist.
Sofie B.
Jensenius
3061 6537

JEP@megalip.dk

SOB@megalip.dk

Troplederne:

MES@megalip.dk

LAR@megalip.dk

Hjemmesiden:
v
lo
Or

Tropleder
Mette SchondelAndersen
2855 2665

Juniortropassist.
Lars Rørbæk
2857 9248

Tropassistent
Michael Bentzen
4015 8090

Tropassistent
Annette Jensen
2267 1669

MIB@megalip.dk

ANJ@megalip.dk

v
lo
Or
Tropassist.
Andreas Oksbjerg
5074 7487
ANO@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
26. - 27. april
3. - 4. maj
24. - 25. maj
6. - 12. juli
6. -12. juli
6. -12. juli

HVAD
DM i spejder
Ulvetur
Kanotur for Juniortroppen
Ulvesommerlejr
Tropsommerlejr
Juniorsommerlejr

HVEM
T
U
J
U
T
J

Opslagstavlen
Har du en gammel uniform som du ikke
bruger? Måske en taske som er blevet
for lille?
Skriv til redaktoer@megalip.dk og få en
gratis annonce her!
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Hej ulve.
I denne måned skal vi lege lidt med de fire elementer, og
udforske naturvidenskaben. Det bliver en sjov måned, med
masser af forsøg og eksperimenter. Vi afslutter temaet på
weekendturen d. 3-4 maj, se mere side 10 og på hjemmesiden hvor der også er tilmelding. Vi håber rigtig mange har
lyst til at kommer med
Husk også årets sommerlejr som du kan læse mere om på
side 7. Tilmeld dig allerede nu på vores hjemmeside
www.megalip.dk.
Husk at du altid er velkommen til at tage en ven med!
Onsdag d. 2.

ILD

Onsdag d. 9.

VAND (husk regntøj)

Onsdag d. 16.

Intet møde pga. ferie

Onsdag d. 23.

JORD, og fuldmånemøde

Onsdag d. 30.

LUFT

lør. d. 3 maj
– søn. d. 4 maj

Weekendtur, se mere på side 10
Stor ulvehilsen fra
Lederne i Ulveflokken
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JUNIORTROPPEN
Hej juniorer.
Foråret er over os og det betyder også at møderne nu først slutter til
kl. 21.00. Vi skal ud i skoven og nyde det gode vejr samt lære at orientere os i skoven med kort og kompas. Alt det vi lære skal vi bruge
på to små løb i skoven. Sidst på måneden starter vi også på Lejrmærket, som vi afslutter på en kanotur d. 24.-25. maj. Det var en super
tur sidste gang, så gå ikke glip af det. Se næste nummer af Megalipnyt for yderligere oplysninger.
OBS! Sommerlejren 2014 er fastlagt til at ligge i uge 28, fra 6.-12.
juli. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, det bliver stort! Se side 5 for
mere info.
HUSK MØDERNE NU ER 19.00 til 21.00!
Program for April
Tirsdag d. 1.

Kort og kompas

Tirsdag d. 8.

O-løb i skoven

Tirsdag d. 15. Påskeferie - intet møde
Tirsdag d. 22. Stjerneløb i skoven, tid til virkelig at bruge alt det i
har lært!
Tirsdag d. 29. Vi starter på Lejrmærket som en lille opvarmning til
årets sommerlejr. Vi arbejder på mærket frem til en
gang i maj hvor det hele afsluttes på en kanotur!

Med spejderhilsen
Erik, Jeppe, Sofie, Lars og Andreas
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Troppen april 2014
Se side 5 for mere info om sommerlejren.
Tirsdag d. 1.

Tropmøde – pionering i skoven

Tirsdag d. 8.

Patruljemøde

Tirsdag d. 15.

Påskeferie – intet møde

Tirsdag d. 22.

Patruljemøde

Lør.-søn. 26.-27. DM i Spejder 1. del på Arresø Centret
Tirsdag d. 29.

Patruljemøde

Med spejderhilsen
Troplederne
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Sommerlejr for Trop og Juniortrop
I uge 28 tager trop og juniortrop af sted på fælles sommerlejr til Bornholm. Vi skal bo i ”Hytten” på en lejrgrund i Allinge, der tilhører DDS,
Bornholm.
Afrejse søndag d. 6. juli
Hjemkomst lørdag d. 12. juli
Mere info om tidspunkter mm., når vi nærmer os.
Pris: 1500,Tilmelding og betaling senest 1. maj.
Tilmelding via hjemmesiden, betaling til gruppens konto:
Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 3543 086 924
Når I opretter indbetalingen så skriv venligst:
Sommerlejr JT+T – Barnets Navn
Vi glæder os til en fantastisk sommerlejr på solskinsøen.

Mange spejderhilsner
Lederne i juniortroppen og troppen
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Invitation til Ulvesommerlejr
Vi er nu kommet videre i planlægningen er ulvenes sommerlejr 2014. Vi har
faktisk så meget på plads at vi nu kan udsende en invitation, og du kan tilmelde dig allerede nu!
Hvor:
•

Særløselejren
Glædebjergvej 3
4330 Hvalsø

Hvornår:
•

Uge 28
Søndag d. 6/7 2014 til lørdag d. 12/7 2014

Hvad:
•

Året BEDSTE, FEDESTE og SJOVESTE spejder oplevelse!

Hvordan kommer jeg med:
•

Tilmelding senest d. 1/6 2014 via hjemmesiden; www.megalip.dk

•

900 kroner

Pris:
Kan betales enten i én omgang, senest d. 1/6 2014
Eller i to omgange
1. rate 400 kroner d. 1/3 2014
2. rate 500 kroner d. 1/6 2014
Indsættes på konto nr.: 6887727854 reg.: 2276
o

Søskende rabat:
Barn nr. 2 får 100 kr. i rabat.

Spørgsmål?:
•

Hiv fat i en leder på et møde

•

Skriv en mail: chp@megalip.dk

•

Skriv en sms/ring: 6016 8546

Vi ledere glæder os rigtig meget til en uforglemmelig sommerlejr!
– vi håber du vil med
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Invitation til DM i spejder
Vi har fornøjelsen at invitere patruljen til at deltage i kvalifikationsturneringen,
hvor Hovedstads regionens bedste patruljer kåres og går videre i ”DM i Spejder
2014” på Houens Odde Spejdercenter i Pinsen.
I har en rigtig god chance !
Få ”en på opleveren” og deltag i fair konkurrence om at måle din patrulje med
de bedste !
I vores nutidige samfund er vi meget afhængige af teknologien, men til alle
vores teknologiske hjælpemidler kræves resurser. Når spejderne ankommer til
de indledende runder, er situationen den, at vi er i krise; næsten alle jordens
råstoffer er brugt op, og vi er især i mangel på de sjældne jordarter, der bruges til f.eks. smart phones og andre midler, vi ikke kan leve uden. Men der er
måske en mulighed – et lys i mørket. Nærmere bestemt langt ude i rummet.
Der er nemlig fundet masser af råstoffer på en fremmed planet.
For at redde Jorden skal spejderne forsøge at komme i kontakt med planeten
og dens beboere, da kommunikation og forhandlinger med disse beboere om
deres råstoffer er vores sidste udvej. Sådan et sted må være helt fantastisk, og
vi vil gøre alt for at få adgang til deres midler. På vores egen planet er der
nemlig hele tiden ting og hjælpemidler, som spejderne ikke længere kan bruge,
fordi resurserne til at skabe produkterne simpelthen er opbrugt.
Blandt borgerne findes en modstandsgruppe, der er meget imod forsøgene på
at skabe kontakt til den fremmede planet. De ser sig selv som beskyttere af
Jorden og mener ikke, at vi kan være sikre på, at kontakten med den fremmede planet udelukkende er godt. I og med de er imod kontakten, er de også
imod dem, der forsøger at skabe kontakten til planeten – spejderne – og prøver at sabotere deres arbejde.
Spejderne skal altså skabe kontakt til den fremmede planet og forhandle sig til
de nødvendige råstoffer, og dette vil ske gennem forskellige aktiviteter og opgaver.

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE
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Invitation til DM i spejder
Tid og sted
Arresøcentret ved Frederiksværk den 26. april - 27. april
Tilmeldte patruljer mødes på P-pladsen ved Arresøcentret, Auderød Byvej 4,
Frederiksværk. Det sker lørdag den 26. april kl. 10.00.
Afhentningssted på P-pladsen ved Arresøcentret søndag efter kl. 13.

Pris
150 kroner

Tilmeldingsfrist
Til din leder. Hurtigst muligt og senest 31. marts. Der er fordele ved at være
hurtig ! Det skal man faktisk være for at vinde !

HJEMMEOPGAVE:
Hver patrulje skal som hjemmeopgave have lavet en rumdragt af fuldstændig
valgfrie materialer. Lørdag aften skal der opføres et modeshow, hvor én fra
hver patrulje går catwalk iført rumdragten, mens resten af patruljen præsenterer rumdragten og alle dens funktioner. Der gives point for rumdragten som et
led i hele konkurrencen og vægten lægges på kreativitet og fantasi.
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Ulvetur - i videnskabens navn
Hele april skal vi lave eksperimenter og en masse andet sjov om videnskab, og
de fire elementer. Som afslutning på dette skal vi på weekendtur.
HVORNÅR: Lørdag kl. 10.30 d. 3 maj til den søndag d. 4 maj klokken 13.30.
Alle forældre og søskende inviteres til frokost, hygge og lidt spejdersjov fra
klokken 11.00 søndag formiddag.
HVOR: Frydenborgvej 19-21
3400 Hillerød
PRIS: 75.- pr. ulv
Tilmelding via hjemmesiden www.megalip.dk samt betaling til konto
6887727854 reg: 2276 (husk barnets navn) senest d. 30/4
Vi håber rigtig mange har lyst til at have en sjov weekend sammen med os.

Stor spejder hilsen
Ulvelederne
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Bålaften 2014
Bålaften er en hyggelig aften, hvor
Spejdere, FDF’ere, og Gildebrødre i Hillerød Kommune mødes til lejrbål, underholdning, sang og lidt at spise og
drikke.
På bålaftenen er forældre, bedsteforældre og søskende er også velkomne!
Traditionen tro bliver Hillerød Kommunes Spejderlederpris overrakt denne
aften.
I år er Kong Valdemars Trop vært for
denne aften, på Frydenborg ved den
store bålplads den 22. maj 2014 kl.
19:00 - 20:30.
HUSK: Varmt tøj og noget at sidde på.

Tilmelding på hjemmesiden senest d. 15. maj.
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Visionsmøde om
Hillerød Kræmmermarked
Megalipperne har deltaget i visionsmøde om Hillerød KræmmermarkedKræmmermarked. Bestyrelsen bag Hillerød Kræmmermarked afholdte visionsmøde
lørdag d. 18 i Frederiksborgcentret. Erik Husher, Lykke Bagger og Søren Jensenius repræsenterede Megalipperne.
Alle med tilknytning til Megalipperne, ledere, forældre, familiemedlemmer og
venner bruger rigtig mange timer på kræmmermarkedet hvert år, da det giver
os den eneste store indtægt til brug til spejderarbejdet specielt til at gøre vores
arrangementer og ture billigere.
Der var indbudt 2 repræsentanter fra
hver forening. Ligeledes deltog repræsentanter fra kræmmermarkedets bestyrelse og administration men også fra
tivoliet, musikken med mere. Tidligere
direktør i Hillerød kommune for Børn,
Familier og Kultur Leo Knudsen styrede
de 5 timer.
Formiddagen startede med et oplæg af
bestyrelsesformanden Claus Andreassen om hvilken type af mennesker som er Hillerød kræmmermarkedets oplag.
Dernæst valgte vi emner som ”Praktiske forhold” hvor Erik sad med,
”Segmentering” som Lykke var i og Søren gik med i gruppen om det ”Ny
Kræmmermarked”, derudover var der grupper som så på ideer om
”Underholdning” og ”Aktiviteter”.
Bestyrelsen modtog et stort idekatalog og vi i foreningerne vil også i fremtiden
indgå i arbejdet. Dagen blev kørt godt og i en konstruktiv og positiv tone af lidt
mere end 40 engagerede personer.
Hvis I har spørgsmål, kommentarer eller ønsker at være med, så tag fat i os.
Lykke
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Program for april:
31/3

GPS – hos Birgitte

7/4

borg- kassen gøres færdig – hos Birgitte

Og så har vi påskeferie – god påske til alle

Gæk gæk
Karin, Susanne og Birgitte
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Lederne i gruppen (fortsat):
Le Klan qui Rit lederne:

Klanleder
Klanassistent
Karin W. Bruun Susanne W.
4274 6424
Bruun
KAB@megalip.dk 2624 4915

Klanassistent
Birgitte Rose
4825 3987
BIR@megalip.dk

SUB@megalip.dk

Redaktørerne har ordet…
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned
Så blev bladet igen færdigt, denne gang i rigtig god tid. Den forgangne måned var vi (lederne i juniortroppen og Christine fra
Ulveflokken) på ”Linien Ud” i Roskilde, et stort arrangement med
en masser forskellige spejderleder kurer. Det var en rigtig hyggelig weekend og vi fik da også lidt inspiration med hjem i bagagen. Vi fik også et glimt af den nye uniform som er forventet
klar til salg til julen 2014. Jeg er generelt positiv over uniformen,
selvom der er nogle ting som bestemt kunne forbedres, hvilket
også er blevet forslået korpset af rigtig mange. Nu må vi se om
de lytter.
Husk du er altid velkomne til at sende en mail med billeder, historie og lign. til bladet til megalipnyt@megalip.dk
Dette gælder ligeledes hvis du har en brugt uniform du
vil sælge eller leder efter en at købe.

Andreas
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GRUPPEN

Mads Schondel-Andersen
mas@megalip.dk

Maglegårds Allé 1, 2. th.
2860 Søborg / mob 22 12 10 78

GRUPPERÅD
FORMAND

Lykke Bagger
lyb@megalip.dk

Åvang 29, 3400 Hillerød
30 77 23 09

ULVE

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

Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte
60 16 85 46
Gråspurvevej 15 2, 3, 2400 København NV
31 16 94 07

JUNIOR

Andreas Slott Jensenius
and@megalip.dk

Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte
30 68 30 78

TROP

Mette Schondel-Andersen
mes@megalip.dk

Holmegårdsvang 6, 3400 Hillerød
48 28 43 06/ mobil 28 55 26 65

KLAN

Karin W. Bruun
kab@megalip.dk

Baldersvej 15B, 3400 Hillerød
42 74 64 24

HYTTE
RESERVATION

Mette Schondel-Andersen
hytter@megalip.dk

Holmegårdsvang 6, 3400 Hillerød
48 28 43 06

HYTTE
VEDLIGEHOLD.

Hytteudvalget
vedligeholdelse@megalip.dk

BLAD (redaktør)

Andreas Slott Jensenius
redaktoer@megalip.dk

Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte
30 68 30 78

WEBMASTER

Andreas Slott Jensenius
and@megalip.dk

Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte
30 68 30 78

KASSERER

Marianne Bartels
mab@megalip.dk

Vangemandsvej 3, 3400 Hillerød
48 24 66 08

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

