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Sheriffen er i gang med at arrestere
oliebyens fusker
Gruppesommerlejren 2011
Juniortroppen søger hjælp til lejren
De Grønnes Take-away
Kræmmermarkedet og Megalipperne
Mindeord for Grethe
En lille historie Distriksturneringen
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Lederne i gruppen
Gruppelederne:

Grupperåd:

Gruppeleder
Lars Jensenius
4826 1127

Gruppeassistent Gruppeassistent
Søren Jensenius Per Hansen
4824 6608
4825 4875

Formand
Kasserer
Jesper V. Nielsen Kurt Andersen
4825 5547
2323 0846

LAJ@megalip.dk

SOJ@megalip.dk

JEN@megalip.dk

PEH@megalip.dk

KUA@megalip.dk

Floklederne:

Flokleder
Charlotte
Larsen
2992 2861

Flokleder
Christine Thue
Poulsen
6016 8546

Flokassistent
Iben Carstensen
2025 9585

Flokassistent
Sebastian ”W”
Weede
3116 9407

Flokassistent
Mads V. Nielsen
4825 5547

CHL@megalip.dk

CHP@megalip.dk

IBC@megalip.dk

SEW@megalip.dk

MAN@megalip.dk

Juniortroplederne:

Juniortropleder
Mads SchondelAndersen
2212 1078

Juniortropassist.
Andreas
Jensenius
3068 3078

MAS@megalip.dk

AND@megalip.dk

Juniortropassist.
Annette Jensen
2267 1669
ANJ@megalip.dk

Troplederne

Tropleder
Mette SchondelAndersen
2855 2665

Tropassistent
Michael Bentzen
4015 8090

Tropassistent
Erik Husher
222148 21

MIB@megalip.dk

ERH@megalip.dk

MES@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
3.-9. jul.
1.-5. sep.

HVAD
Gruppesommerlejr
Kræmmermarkedet

HVEM
G
G+F

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

Opslagstavlen

Det går fremad med vores nye hjemmeside, så det varer ikke længe før alle
kan komme til at se den!
Andreas, Webmaster
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Gruppesommerlejr 2011
I år skal hele gruppen afsted på samlet sommerlejr. Denne gang går
turen til Hyrdehuset ved Lyndby Strand i Kirke Hyllinge. Her har vi en
12.000m2 stor grund at boltre os på. Grunden ligger lige ned til Roskilde Fjord og der er gode bademuligheder.
Sommerlejren finder sted fra søndag den 3. juli 2011 kl. 10 og til lørdag den 9. juli 2011 kl. 14
Prisen er fastlagt til 900 kr.
Tilmelding kan ske til din enhedsleder på tilmeldingsblanketten bagerst
i bladet og ved indbetaling af kr. 900 på gruppens konto:
Danske Bank reg.nr. 3543 kontonr. 3543 086924
Husk at oplyse barnets navn og enhed ved indbetaling!
Du kan læse mere om Hyrdehuset på dette link: http://hyrdehuset.org
Gruppeledelsen

2

Juniortroppen søger hjælp til lejren
En uges sommerlejr sammen med juniorspejderne.... - er det noget for
dig?
Kære forældre, juniortroppens ledere er kommet i den situation at det
'kun' er Andreas som kan deltage i årets sommerlejr, eftersom både
Annette og jeg forventer familieforøgelse i henholdsvis maj og juni.
Vi forventer begge at komme på besøg men ikke at kunne deltage hele
ugen.
At tage på sommerlejr er en sjov og udfordrende opgave, som ikke kan
klares af en leder alene, hvilket er årsagen til at vi henvender os
til Jer, i håbet om at der skulle være en, som har mod på at tage
udfordringen op. I ved selv, hvor stor en oplevelse det er for jeres børn
og den bliver ikke mindre bare fordi man er blevet voksen.
Har du mod på at deltage så ring til mig, så vi kan snakke lidt om det
praktiske og hvad vi forventer.
Vælger du at deltage, skal du selvfølgelig ikke betale for lejren.
Med stor spejderhilsen
Mads
Juniortropleder
2212 1078
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Hej ulve.
Kalenderen siger sommer, og derfor skal vi også være
ude i denne måned. Vi skal begynde på pionermærket. Husk at se pakkeliste på den udleveret seddel. Vi vil ønske alle en rigtig god sommerferie, og
glæder os til at se jer på sommerlejren.
Første møde efter ferien er den 17 august.
Husk desuden at se på side 9 for nogle gode råd
og tips.

Onsdag d. 1.

Intet møde pga. Kristihimmelfart

Onsdag d. 8.

Vi begynder på pioner-mærket

Onsdag d. 15. Vi fortsætter med at
pionerer
3.-9. juli

Sommerlejr

Stor ulvehilsen fra
Sjarly, Mads, W, Iben og Christine.
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JUNIORTROPPEN
Hej juniorer.
Så nærmer sommerferien sig med hastige skridt, og det betyder at vi
skal øve lidt pionering, så vi kan bygge nogle flotte og solide ting på
sommerlejren. Vi skal desuden også have pakket vores patruljekasser
og telte, så alt er klappet og klart til når vi skal af sted. Vi glæder os
til se jer på sommerlejren!
Husk desuden at se på side 9 for nogle gode råd og tips.

Program for Juni
Tirsdag d. 7.

Pionering - træning til sommerlejren

Tirsdag d. 14.

Pakkemøde til sommerlejren

Med spejderhilsen
Mads, Annette og Andreas
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Troppen Juni 2011
Tirsdag d. 7.

Tropmøde – Bålmad De Luxe
Vi starter allerede kl. 18.00, da vi skal kom ponere en 3-retters gourmet bålmenu. Pris:
50,- som betales på mødet.

Tirsdag d. 14.

Patruljemøde

Lørdag/søndag 18.-19.
Troptur på cykel
Start lørdag kl. 10.00 på Frydenborg, slut søndag kl. 11.00 samme sted. Tilmelding senest 10. juni på trop@megalip.dk. Pris
75,- som indbetales på følgende konto: Reg.nr. 7670 kontonr.
4416967 – oplys spejderens navn. Husk madpakke til frokost
lørdag samt udstyr til udendørs overnatning. I skal ikke cykle
med stor oppakning, men hav gerne en mindre taske med til
mad + drikke + lappegrejer.
Tirsdag d. 21.

Patruljemøde

Tirsdag d. 28.

Patruljemøde

Konfirmationer og fødselsdage på næste side.
Første møde efter sommerferien er tropmødet d. 16. august.
I ønskes alle en rigtig dejlig sommerferie. På gensyn i det næste
spejderår.
Med spejderhilsen
Erik, Michael & Mette
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Konfirmationer i Troppen:
Jakob B.J. blev konfirmeret d. 21. maj – stort tillykke!
Fødselsdage i Troppen:
Benjamin fylder 16 år d. 21. juni
Katja fylder 13 år d. 7. juli
Simon fylder 16 år d. 16. juli
Sofie fylder 17 år d. 21. juli

Program for Isfugle og svaler
i Juni:
Tirsdag d. 7.

Tropmøde.

Tirsdag d. 14.

Patruljemøde

Tirsdag d. 21.

Patruljemøde

Tirsdag d. 28.

Patruljemøde

Med Spejderhilsen
Rikke Nedergaard og Sofie Bartels Jensenius
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De grønnes taketake-away
I fire år har Megalipperne haft en bod på Hillerød Kræmmermarked,
hvor vi sælger sunde, lækre og mættende sandwiches til det sultne
publikum. Dette tiltag opstod som et ønske fra markedets bestyrelse
om et sundt alternativ til hot dogs, flæskestegssandwiches, pommes
frites mm, og vores sandwiches er blevet vel modtaget af såvel besøgende som kræmmere.
Boden er åben alle fire dage, og vi sælger ca. 800 sandwiches i den
periode. Dette kræver naturligvis en del hjælpende hænder. Vi køber
selv alle råvarerne og laver sandwichene efter bestilling. Der er således
flere arbejdsopgaver både før og under markedet: opstilling af telt
samt
inventar,
indkøb/
afhentning af råvarer, skylle og
snitte grøntsager og almindelig
rengøring. Når bestillingerne
modtages fra kunderne, tilberedes sandwichene af et hold raske hænder, der hurtigt har
sandwichen klar.
Hvert år har vi haft besøg af fødevarekontrollen, og hver gang
har vi fået en stor smiley som
tegn på høj hygiejnestandard og
optimal råvarehåndtering. Dette
er vi meget stolte af og ønsker
at bevare denne høje standard.
Ud over sandwiches sælger vi desuden kildevand.
Mette
CEO De Grønnes Take Away
(CEO = Chief Eating Officer ☺ )
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Hvad er vigtigt for en spejder?
Til møderne
•
Uniform og tørklæde—kan
købes på www.55nord.dk
•
Påklædning til årstiden og
vejret—man kan købe masser af lækkert udendørstøjog udstyr på 55nord.dk, eller
man kan gå ned i Hillerød by
og kigge ind i Jensen, Spejdersport og Eventyrsport,
hvor vi desuden får henholdsvis 10%, 10% og 20%
rabat, ved fremvisning af
medlemskort (er blevet uddelt fornyeligt, ellers spørg
din leder)
•
Lygte, kompas, papir og
blyant.
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Til turene
•
Det samme som til møderne
•
Sovepose og liggeunderlag
•
Turrygsæk—kan f.eks. være
en skoletaske (ulve+junior)
•
Godt fodtøj—tag et kig i de
førnævnte butikker. Behøves
ikke at være vandrestøvler
(ulve+junior)
•
Godt regntøj
•
Hue, vanter etc.
•
Rygsæk—tag et kig i de førnævnte butikker.
•
Skal være den rette størrelse. Fars gamle rygsæk
fra slaget ved dybbøl duer
ikke!

Kræmmermarkedet og Megalipperne
Hillerød Kræmmermarked og Megalipperne går hånd i hånd
Hillerød Kræmmermarked og Megalipperne går helt tilbage til det første
marked i 1983. I 1983 påtog Megalipperne sig etablering, drift og nedtagning af parkeringspladsen og vi har lige siden haft denne entreprise.
I 2007 besluttede vi os for at prøve noget nyt. Hillerød Kræmmermarkeds bestyrelse ville gerne sende et budskab om, at man også kunne
købe sund mad på marked. Vi søgte om at måtte etablere ”De Grønnes
Takeaway”, som skulle sælge sunde, velsmagende sandwich som et
alternativ til al den grillmad man ellers kunne købe. Vi fik tilladelsen.
”De Grønnes Takeaway” har vi siden drevet med stor tilfredshed for
såvel vores kunder som Megalipperne.
I 2008 kom Hillerød Kræmmermarked ud med et stort underskud. Bestyrelsen i Hillerød Kræmmermarked besluttede, på baggrund heraf, at
man ville til at ændre på betalingsformen. I 2009 blev markedspladsen
indhegnet, og der skulle nu betales entre for at komme ind på markedet. Det betød, at en del af vores entreprise på parkeringen faldt bort,
nemlig salg af parkeringsbilletter. I stedet søgte Kræmmermarkedets
bestyrelse en forening, som ville stå for salg af entrebilletter. Megalipperne søgte og fik opgaven, som vi nu har haft i 2 år.
De 3 opgaver vi har i dag kræver rigtig
mange mandetimer - ca. 1.200. Da
Kræmmermarkedet åbner torsdag middag, skal der også bruges mandskab,
nå det normalt er arbejdsdag. Det kræver således, at der er en del personer,
som skal bruge nogle fridage, for at vi
kan løfte opgaverne til alles tilfredshed
og indtægten for alle opgaver tilfører
hvert år i omegnen af kr. 100.000,00
til Megalipperne.
Kom og vær med til en stor oplevelse, som samtidig sikrer Megalippernes høje aktivitets niveau.
Søren, Gruppeassistent
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Mindeord for Grethe
Fredag den 29. april 2011 blev verden lidt fattigere. Megalippernes mangeårige
kasserer Grethe Marcher Pedersen tabte en lang kamp mod kræften og afgik
ved døden på Hillerød Hospital.
Grethe har siden 1985 og frem til
hendes sygdom indtraf i efteråret
2009, trofast og loyalt varetaget
funktionen som kasserer for Megalipperne, KFUM-spejderne i Hillerød. På trods af flere ”forsøg”
på at træde tilbage fra posten,
kunne vi altid overtale Grethe til
at tage endnu en tørn med orderne: ”Slaver kan ikke sige op – de
kan kun sælges!” Og Grethe var
absolut ikke til salg!
Ingen kunne som Grethe huske alle tilskudsreglerne og vidste hvornår budgetter, regnskaber m.m. skulle fremsendes til kommunen, for at være fremme
rettidige. Gruppeledelsen kunne med sindsro overlade alle aktiviteter omkring
gruppens økonomi til Grethe og vi vidste at den var i de bedste hænder.
Hun havde en fortid som medlem af KFUK-spejderne og igennem mange år
også været aktiv i spejderbevægelsen igennem sit sideløbende engagement i
Sct. Georgs Gilderne i Hillerød.
Derudover var Grethe aktiv på mange andre fronter og lavede blandt andet
kostumer til danseskoler og vores lokale ældre-revy ligesom hun syede kjoler
til gode venner og bekendte.
Hun var en af den slags mennesker, man ikke kan undgå at blive i godt humør
af at være sammen med. Hendes smittende latter og glade smil kan både ses
og høres hvorend hun kom.
Vi havde fornøjelse af at have Grethe med til vores julegruppemøde i december
2010 og hendes humør var højt og hun virkede utroligt glad over at se alle,
ligesom det igen var dejligt for os at have Grethe i vores midte.
Med Grethes bortgang mister vi en god, loyal og engageret ven og hun efterlader et dybt hul i vores hjerter.
Ære være hendes minde
Gruppeledelsen

11

Distriksturneringen
Oliejagt i Texas 1890’erne
Lørdag den 30. april mødtes 8 ivrige oliehold op på Frydenborg, for at
deltage i årets Distriktsturnering. Efter at teltene var slået op og velkomsten overstået, begyndte jagten på det sorte guld. I oliebyen Drillhole Gulch kunne der købes skøder til forskellige oliefelter.
Her skulle holdene tage
olieprøver med tilbage til
byen, hvor laboratoriet
undersøgte kvaliteten af
olien. Efter bedømmelsen af olien, fik holdene
betaling for olien og kunne sætte pengene i banken eller købe nye skøder til nye oliefelter.

Undervejs havde holdene mulighed for at løse ekstra opgaver såsom
skydning, korttegning, bygning af boretårne samt løsning af forskellige
koder. Opgaverne kunne hentes på byen rådhus, hvor borgmesteren
sørgede for at holdene kom hen til de
rigtige steder.
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Distriksturneringen
Blev holdene sultne eller tørstige af det hårde arbejde, kunne de gå i saloonen
og får slukket tørsten eller få lidt godt at spise.

Om aftenen var der lejrbål og derefter natløb, hvor det gjaldt om at løse et kodeord, som kunne hjælpe byens sherif med at finde de stjålne lønninger til byens ansatte. Dagen sluttede med lidt natmad ved saloonen.

Efter en god - men kort –nat, skulle holdene på den igen om søndagen. Nye
oliefelter ventede og der blev gået til opgaven af alle hold.
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Distriksturneringen
Desværre måtte byens sherif i aktion, da en at de lokale begyndte at
sende falske penge i omløb.

Dagen sluttede med præmieoverrækkelse. Hos juniorerne vandt patruljen Hval fra Megalipperne og hos spejderne vandt Stenfolket fra Frederikssund.

Med olie hilsen
Sam G. Unslinger
Sherif
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Program for Juni:
Så nærmer sommerferien sig med hastige skridt.

Torsdag d. 16.

Vi er desværre færdige med at tømme æskerne med
Ferrero Roche (de ville nok også smelte i sommer
varmen), men vi arbejder videre med borgen.

Onsdag d. 10/8

Klanting kl. 19.30 ved Karins bålsted – alternativ
”mad” – hvad mon vi finder på denne gang?

Hi hi ho ho og god sommer
Karin, Susanne og Birgitte
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ENDELIG TILMELDING TIL SOMMERLEJR
Navn:___________________________________
Enhed:__________________________________
Tilladelse til badning: JA ____ NEJ ___
Særlige hensyn:__________________________
_______________________________________
E-mail:__________________________________
Forældres kontaktinfo under lejren:_______________________
___________________________________________________
Forældreunderskrift:___________________________________
Prisen er 900 kr. som indbetales på gruppens konto:
Danske Bank reg.nr. 3543 kontonr. 3543 086924
Har man betalt de første 500 kr. ved forhåndstilmelding, betales
der kun de resterende 400 kr.

16

Lederne i gruppen (fortsat):
Le Klan qui Rit lederne:

Klanleder
Klanassistent
Karin W. Bruun Susanne W.
2272 0215
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
Efter en længere pause er Erik nu tilbage på pinden, efter at have været i flytterod. Efter en længere samtale kom vi frem til at vi nok mangler noget nyt grej til sommerlejren, men vi kunne ikke helt finde på
hvad det skulle være, dog skal Erik have en ny stol, efter 2 ubehagelige episoder sidste år, med ”sygt metal”.
Dagens ret stod i dag på noget nyt. Når mad er grøn, er det som regel
fordi det er blevet dårligt, men vi tog chancen og bestilte 2 pizza’er
med grøn salat på.

Erik og Andreas
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GRUPPEN

Lars Jensenius
laj@megalip.dk

GRUPPERÅD
FORMAND

Jesper Vesterager Nielsen Ullerødvej 14, 3400 Hillerød
jen@megalip.dk
48 25 55 47

ULVE

Christine Thue Poulsen
chp@megalip.dk
Charlotte Larsen
chl@megalip.dk

JUNIOR

Mads Schondel-Andersen Maglegårds Allé 1, 2. th.
mas@megalip.dk
2860 Søborg / mob 22 12 10 78

TROP

Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød
mes@megalip.dk
48 28 43 06/ mobil 28 55 26 65

KLAN

Karin W. Bruun
kab@megalip.dk

HYTTE
RESERVATION

Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød
hytter@megalip.dk
48 28 43 06

HYTTE
VEDLIGEHOLD.

Hytteudvalget
vedligeholdelse@megalip.dk

BLAD (redaktør) Andreas Slott Jensenius
and@megalip.dk
redaktoer@megalip.dk

Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
48 26 11 27

Skovduevej 32, 3400 Hillerød
60 16 85 46
Havremarksvej 13, 3200 Helsinge
29 92 28 61

Baldersvej 15B, 3400 Hillerød
22 72 02 15

Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
30 68 30 78

KASSERER

Kurt Andersen
kua@megalip.dk

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)

Bag Vænget 7, 3400 Hillerød
23 23 08 46

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

Søren P.Sko

Søborg Hovedgade 62A

Spejdershop

Tlf.: 39 67 11 20

2860 Søborg

HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk
EMAIL: Se email til alle på www.spejderhilleroed.dk/email

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk

