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???? ????

CHP@megalip.dk

SEW@megalip.dk

ELB@megalip.dk

PEJ@megalip.dk

SAL@megalip.dk

SAB@megalip.dk

Juniortroplederne:

Hjemmesiden:

lov
Or
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Jensenius
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3024 4814
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Amalie C. Bagger
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???? ????
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PHB@megalip.dk

Fortsættes bagerst i bladet...

GRUPPEKALENDER
Hvem er hvem: B= bæver, U = ulve, J = juniortroppen, SP = troppen,
R = rovere (klan), L = enhedsledere, G = hele gruppen, F = forældre,
GR = grupperådet, GL = gruppeledelsen, FR = forældrerepræsentanter
HVORNÅR
6. –13. juli
7.-10. juli
27.-31. juli
29. sep.
5. okt.

HVAD
trop og juniortrop sommerlejr
Bæversommerlejr
Ulvesommerlejr
Sct. Georg løb
Arbejdsdag

HVEM
J+SP
B
U
B+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!
Så blev det juni måned, og det betyder desværre sidste møde inden sommerferien. Vi starter op igen i august! Se også sommerlejr info på side 8!
Kom og vær med, og tag gerne dine venner med!
Tirsdag d. 11. Bæverne samles!
Tirsdag d. 25. Afslutningsmøde før sommerferien vi skal tænde bål!

Første møde efter ferien er i starten af august nærmere dato følger.
Med Spejder Hilsen fra
hele Bæverdammen
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Sommerlejren 2019 afholdes d. 27/7-31/7, se
mere på side 7—du kan lige nå at tilmelde dig!
I denne måned skal vi bygge og affyre en katapult! Vi
skal være udendørs uanset vejret så husk tøj herefter.
Derudover vil vi ønske alle en dejlig
sommerferie—og håber på at se en
masse spejdere på sommerlejren!
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. 29/5Kristi Himmelfartsferie—intet møde
Onsdag d. 5.

Grundlovsdag—Intet møde

Onsdag d. 12. Pionering af katapult
Onsdag d. 19. Sommerferie afslutning med affyring
af katapult
Onsdag d. 21/8Første møde efter sommerferien

Mange ulvehilsner
Ulvelederne
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JUNIORTROPPEN
Hej juniorer og tropspejdere.
Husk at det er sidste måned inden sommerferien. Vi starter op igen i
august måned - nærmere info følger om datoen.
Husk tilmelding til årets sommerlejr! Se mere på side 9
Program for Juni
Tirsdag d. 4.

Bygning af luksus lejrplads, del 1

Tirsdag d. 11. Bygning af luksus lejrplads, del 2
Tirsdag d. 18. Bygning af luksus lejrplads, del 3
Tirsdag d. 25. Afslutning inden sommerferien

Med spejderhilsen
Junior- og Tropstaben
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Troppen juni 2019
Grundet for få spejdere er Troppen midlertidigt slået sammen
med Juniortroppen. Se juniorprogrammet for mere info.

Med spejderhilsen
Troplederne
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Bæverflokken er genåbnet!
Kære alle Megalipper og andre læsere
Det er med stor glæde at vi kan afsløre at vi i marts måned genåbnede
Bæverflokken i Megalipperne efter flere års dvale. På første møde havde vi 6 børn og 7 på andet møde (hej bævere hvis I læser med!). Det
er vi rigtig glade for, og vi håber endnu flere vil komme ud og være
med til at opleve og udforske naturen, lege udenfor, tænde bål, bygge
huller, lære at binde knob, finde dyrespor, og alle de andre aktiviteter
som vi har planlagt henover foråret og sommeren.
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. Møderne er tirsdag fra kl. 17:30 til 19:00 i lige
uger.

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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Bæversommerlejr
Det bliver helt sikkert årets BEDSTE, FEDESTE og SJOVESTE spejder oplevelse
for de 5-7 årige!
Lederne glæder sig rigtig meget til en uforglemmelig sommerlejr! – Vi håber du
vil med!
Hvor:
Frydenborg Spejdercenter
Frydenborg vej 19, 3400 Hillerød
Hvornår:
07.07.19 til 10.07.19
Pris:
475 kr deltagerbetalingen indsættes på konto nr.: 6887727854 reg.: 2276 ved
tilmelding. Husk at skrive barnets navn og enhed (Bæver) ved overførsel.
Tilmelding senest d. 1/6-2019.
Hvis du har spørgsmål er du som altid velkommen til at hive fat i en leder på et
møde, eller skrive en mail: erh@megalip.dk eller skrive en sms/ringe: 6016
4054
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Junior & trop sommerlejr
Du er inviteret til den årlige Trop- og Juniortrop- Sommerlejr 2019
Da der desværre ikke var nok tilmeldte til året sommerlejr, har vi i stedet planlagt en ny sommerlejr, derfor skal vi til sommer, til Hillerød!
Fordi vi sparer en masse på udgifter til en
lejrplads, skal vi i stedet opleve noget hvor
vi skal helt til tops! Vi skal klatre i træer,
møde ildguder, og selvfølgelig skal vi ud på
en masse vandbaserede aktiviteter! Det
bliver helt sikkert årets BEDSTE, FEDESTE
og SJOVESTE spejder oplevelse!
Tilmelding på hjemmesiden senest d. 1/62019, og denne er ikke endelig før indbetalling af deltagerprisen.
Lederne glæder sig rigtig meget til en uforglemmelig sommerlejr!– Vi håber du vil
med!
Hvor: Frydenborg Spejdercenter, Frydenborg vej 19, 3400 Hillerød
Hvornår: 06.07.19 til 13.07.19
Pris: Deltager betalingen indsættes på konto nr.: 6887727854 reg.: 2276 senest d. 1/6-2019 900 kr. Husk at skrive barnets navn og enhed ved overførsel.
Hvis du har spørgsmål er du som altid velkommen til at hive fat i en leder på et
møde, eller skrive en mail: sob@megalip.dk eller skrive en sms/ringe:
30616537
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Årets spejderlederpris
I forbindelse med årets Bålaften, torsdag den 23. maj 2019, blev Kommunens
Spejderlederpris uddelt.
I år gik prisen velfortjent til Trop– og Bæverleder Erik Husher. Her er et uddrag
af den indstilling som gruppeledelsen havde sendt til Kommunen:
Erik har været en del af Megalipperne i mange år,
og har i alle år været ekstrem aktiv. … Som leder
har Erik altid haft stor fokus på ”godt gammeldags” spejderarbejde, og at give spejdere i alle
aldersgrupper en kanon oplevelse og en masse
god ballast med sig videre i livet. … Ligeledes er
Erik en helt central og drivende kraft i Megalipperne, hvor han i flere år stod som hovedansvarlig for
vores indsat på Kræmmermarkedet, samt andre
pengeskabene aktiviteter for Gruppen. Her var
Erik kendetegnet ved at altid være der før nogen
andre og gå som den sidste. Antallet af feriedage
som Erik har brugt på disse aktiviteter løber op i
mange, mange uger igennem de år som han har
været leder. Ligeledes er han altid villig til at give
en hånd med i andre enheder hvis de er ramt af sygdom eller bare har brug for en ekstra
hånd.
Slutteligt har Erik taget initiativ til at genåbne Megalippernes Bæver-gren som har været
lukket i mere end 10 år. Her har han meldt sig til at stå i spidsen for denne enhed samtidig med at stå i spidsen for Troppen, og de mange andre aktiviteter som Erik er tovholder på hos Megalipperne. Hvis græsset pludseligt er slået, et ødelagt element repareret
eller lignende, så kan man godt regne med at det er Erik (sammen med resten af Tropstaben) som har været på spil.
Vi vil derfor gerne indstille Erik til Spejderlederprisen 2019, da han i den grad har gjort
sig fortjent til denne flotte pris. Hans engagement og dedikation kan ingen stille spørgsmålstegn ved, og hans arbejde med at videregive gode og mindeværdige spejderoplevelser til alle aldersgruppe har præget utallige unge igennem de sidste 11 år.
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Program for juni
Fredag 14/6 - Storm P

Mandag 12/8 – klanting – lækre mad-kreationer i Karins have

Alle ønskes en rigtig varm og dejlig sommerferie.
Hi hi
Karin, Susanne og Birgitte
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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
Det er med stolthed at jeg kan sige at en af vores ledere endnu engang har vundet spejderlederprisen. Denne gang gik den til Erik
Husher, så stort tillykke til ham!

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

BÆVER

Erik Husher
erh@megalip.dk

Skævingevej 17, 3320 Skævinge
60 16 40 54

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
bir@megalip.dk

Birgitte Rose

Frejasvej 4, 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

55° Nord
(butik med
spejderting)

Hjemmeside: www.55nord.dk

Wagnersvej 33
70 10 26 66 (tlf)
2450 København SV. 39 16 26 66 (fax)
Højrupvej 6, Taulov, 70 10 76 76 (tlf)
7000 Fredericia
76 22 32 00 (fax)

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

Søren P.Sko
Tlf.: 39 67 11 20

HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk

Søborg Hovedgade 62A
2860 Søborg

