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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. juni
6. - 12. juli
6. -12. juli
6. -12. juli
24+27 aug
28 –31 aug.
1 sep.
19 sep.
23 sep.

HVAD
DM i Spejder 2. del
Ulvesommerlejr
Tropsommerlejr
Juniorsommerlejr
Klargøring til kræmmermarked
Kræmmermarked
Oprydning på kræmmermarked
Kulturnat kl. 16-22
Frivillig Fredag Praktik

HVEM
SP
U
T
J
ALLE
ALLE
ALLE
ALLE
SP+GR

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

Opslagstavlen
55 liters rygsæk (ekspedition 55+), fejler
intet, dog med lidt mærker efter brug,
sælges.
Pris: 250 (ny pris 600)
Benjamin Brender Hansen
Tlf: 6169 4875
Mail: benjamin-brender @hotmail.com
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Så er sommeren for alvor over os, det skal vi selvfølgelig udnytte, og det betyder en masse bål!
Derfor er det vigtigt at du til hvert møde har tøj på til at være udenfor!
Vi glæder os rigtig meget til sommerlejren 6 juli-12 juli, skynd dig at tilmelde dig på hjemmesiden hvis du endnu ikke
har gjort det. Mere info samt kørselsvejledning findes snarest
på hjemmesiden samt bliver udleveret på mødet.
Læs om kontingent ændring
samt PBS løsning på side 13.
Onsdag d. 4

Bål

Onsdag d. 11

Endnu mere
bål

Onsdag d. 18

Masser af bål samt fuldmånemøde

D. 6-12 juli

Sommerlejr

Onsdag d. 6 august

Første dag på Hogwarts

Mange ulvehilsner og ønsker om en god sommerferie til alle
Ulvelederne

2

JUNIORTROPPEN
Hej juniorer.
Vi slutter årets spejderår af med lidt sjove spejderaktiviteter hvor vi
kan bruge alt det pionering vi lærte sidste måned, og så have lidt sjov
samtidig! Vi tager også lige lidt båltænding, da det blev efterspurgt på
turen.
Vi skal desuden sige farvel til Jeppe, da han flytter til Århus for at
studere efter sommerferien, og derfor stopper efter sommerlejren.
Det er vi rigtig kede af, men vi håber at han stadig kan deltage på et
par ture og lejre, og selvfølgelig at han kommer igen når han er færdig i det jyske. Tak for de gode år!
Alle ønskes en rigtig god sommerferie, og vi glæder os rigtig meget til
at se jer på årets sommerlejr! Sidste møde før sommerferien er d. 17.
juni, og det første møde efter ferien er d. 19. august.
Læs om kontingent ændring samt PBS løsning på side 13.
Program for Juni
Tirsdag d. 3.

Båltænding

Tirsdag d. 10.

Vi bygger en stor svævebane!

Tirsdag d. 17.

Skyde med flødeboller efter lederne. Bliver det
bedre? OBS! Sidste møde før sommerferien

Tirsdag d. 19. August

Første møde efter sommerferien.

Med spejderhilsen
Erik, Jeppe, Sofie, Lars og Andreas

3

Troppen juni 2014
Læs om kontingent ændring samt PBS løsning på
side 13.
Tirsdag d. 3.

Tropmøde – Bålmad De Luxe
Vi starter kl. 18.00, da vi skal
Komponere
flere retter gourmet
bålmad.
Pris: 100,- som betales på mødet.

Tirsdag d. 10. Patruljemøde
Tirsdag d. 17. Patruljemøde
Tirsdag d. 24. Patruljemøde incl. Pak ning til sommerlejren
Første møde efter sommerferien er tropmødet d. 19. august.
I ønskes alle en rigtig dejlig sommerferie. På gensyn i det
næste spejderår.

Med spejderhilsen
Troplederne
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Kræmmermarked
Deltag i fællesskabet med en masse dejlige spejderledere og store
spejdere og bidrag på den måde til de mange aktiviteter og ture som
gruppen arrangerer. Jeg startede selv med nogle få timer, men er blevet så bidt af det, at jeg nu deltager næsten fuld tid alle dage.

Megalipperne har været en del af Hillerød Kræmmermarked i mange
år. Vi står for parkering og billetsalg, som vi får et fast beløb for. I de
sidste 5 år har vi også haft en bod, der sælger sandwich og vand. Vi er
et sundt alternativ, som er meget populært. Sidste år solgte vi 1200
sandwich over de fire dage.
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støt op om Megalippernes andel
Det er sjovt at være med
og arbejdsopgaverne er
mangeartet, så find det du
bedst kan bidrage med på
tilmeldingen, og sæt så
meget tid af du kan, da det
kræver mange hænder.
Selv om det kun kan blive
til få timer, er det også en
stor hjælp.

Der er klargøring af parkeringspladsen, parkeringen af de mange biler,
billetsalg, køb af råvarer til sandwich, opstilling af telt, tilberede sandwichene, tilberede portioner af aftensmad til de mange, der arbejder
om aftenen og oprydning på parkeringspladsen efter markedet er lukket.
Tilmelding på www.megalip.dk/km

Mvh Lykke,
Forældre og nu grupperådsformand
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Billeder fra ulvetur
Første weekend i maj var ulvene på tur på Frydenborg. Vejret var rigtig
lækkert og vi lavede en masse sjov. Blandt andet var der en fotograf
ude fra korpsets blad Grazat for at tage billeder til det nye nummer,
hvor temaet er alderdom. Søndag formiddag var forældre og søskende
inviteret ud til spejderaktiviteter og frokost. Alt i alt en rigtig god weekend. For flere billeder eller originaler skriv til chp@megalip.dk
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Ulvetur
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Ulvetur

Tak for en rigtig hyggelig weekend til
alle, både store og små.
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Juniornes kano tur

10

Juniornes kano tur
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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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Ændring af kontingent, samt PBS
Kære alle
Med virkning pr. 1. juli 2014 ændrer Megalipperne opkrævning af kontingent.
Fremover vil kontingentbetalingen blive opkrævet hvert pr d. 1. juli, d. 1. oktober, d. 1. Januar og d. 1. april med kr. 250 pr. gang pr. barn.
Dette sker første gang 1. juli 2014. Det vil være muligt at tilmelde betalingen
til automatisk betalingsservice (PBS), og vi håber rigtigt mange vil benytte sig
af denne mulighed.
Ændringerne medfører en årlig kontingentstigning på kr. 50,00. Der vil desuden ikke længere være søskenderabat, og melder man sig ud i et kvartal, vil
der ikke være mulighed for at få refunderet et allerede betalt kontingent hverken helt eller delvist. Bliver man til gengæld meldt ind efter kvartal start, skal
man ikke betale før det næste kvartal.
Skulle i have spørgsmål til ændringen er I meget velkomne til at kontakte vores kasserer på mail: mab@megalip.dk, der så vil forsøge at besvare jeres
henvendelse hurtigst muligt.

Med spejderhilsen
Megalipperne
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Program for Juni:

16/6

Karin O-løb

11/8

klanting, nye kreative lækkerier over bål –
hos Karin

Alle ønskes en rigtig dejlig varm og solrig sommer

Hi hi
Karin, Susanne og Birgitte

14

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
Det er eksamensperiode, og Andreas har derfor været optaget så
jeg har fået lov til at lave denne måneds blad, med kun få rettelse
fra Chef Redaktøren.
Det er blevet til at stort nummer, der både indeholder billeder fra to
ture og artikel om kræmmermarkedet skrevet af vores nye grupperådsformand og forældre Lykke Bagger læs d. på side 5-6. Husk også at læse kræmmermarked tillægget.
Jeg håber meget at se mange spejder og forældre give en hånd
med på kræmmermarkedet—vi har det sjovt. Kræmmermarkedet
gør at vi kan holde deltagerbetalinger, både på ture og lejre, og
kontingent nede og fortsat opretholde det høje aktivitetsniveau.
Sommerlejren nærmer sig, og senere i dag skal
ulvenes sommerlejr planlægges, men kan allerede nu afslører at det bliver årets spejderoplevelse!
Held og lykke til svaler fra troppen som i pinsen
skal dyste i finalen ved DM i spejder.
Andreas og Christine
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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

