August 2013
45. årgang

Juniortroppen nyder udsigten på
deres flotte hike
De Grønnes Take-away
Kræmmermarkedet og Rundskuehæfter
Rundskue kick-off

side 5
side 6
side 7

HUSK OGSÅ AT SE DE MANGE FLOTTE BILLEDER
FRA SOMMERLEJREN I SOMMERLEJR TILLÆGGET

Lederne i gruppen
Gruppelederne:

Gruppeleder
Mads Schondel
-Andersen
2212 1078

Grupperåd:

Gruppeassistent Gruppeassistent Gruppeassistent
Lars Jensenius Søren Jensenius Per Hansen
4826 1127
4824 6608
4825 4875
LAJ@megalip.dk

SOJ@megalip.dk

Formand
Gitte Thue Poulsen
2580 9035

PEH@megalip.dk

MAS@megalip.dk

Kasserer
Kurt Andersen
2323 0846
KUA@megalip.dk

GIP@megalip.dk

Floklederne:
v
lo
r
O

v
lo
Or
Flokleder
Christine Thue
Poulsen
6016 8546

Flokleder
Sebastian ”W”
Weede
3116 9407

Flokassistent
Mads V. Nielsen
3011 2713

CHP@megalip.dk

SEW@megalip.dk

MAN@megalip.dk

Flokassistent
Flokassistent
Sofie B. Jensenius Iben Carsten3061 6537
sen
SOB@megalip.dk
2025 9585
IBC@megalip.dk

Flokassistent
Elizabeth Mosebo Bentzen
2521 7889
ELB@megalip.dk

Juniortroplederne:
v
lo
Or
Juniortropleder
Andreas
Jensenius
3068 3078

Juniotropassist.
Erik Husher
222148 21
ERH@megalip.dk

AND@megalip.dk

Juniortropassist.
Jeppe Skovgaard
2089 9970
JEP@megalip.dk

Troplederne:

Tropleder
Mette SchondelAndersen
2855 2665
MES@megalip.dk

Hjemmesiden:

Tropassistent
Michael Bentzen
4015 8090

Tropassistent
Annette Jensen
2267 1669

MIB@megalip.dk

ANJ@megalip.dk

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
17. aug.
29. - 1. aug.
31. aug.
20. sep.
29. sep.

HVAD
Rundskue Kickoff
Kræmmermarked opgaver
Rundskue salg med præmier
Kulturnatten i Hillerød
Sct. Georgs løb

HVEM
U+J+SP+L+R
ALLE
U+J+SP
G
U+J

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

Opslagstavlen
UNIFORMER SÆLGES
Mangler du en uniform? Jeg har følgende brugte uniformer i god stand til
salg:
1 stk. uniform str. 8 år

kr. 100,-

1 stk. uniform str. 10 år kr. 100,Nypris er kr. 340,Kontakt Lars Jensenius på 4060 1268
eller laj@megalip.dk
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Hej ulve.
Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god sommerferie. Vi
skal sige velkommen til to nye ledere; Lars der skal være hos
os indtil jul, og Elizabeth som også var med på sommerlejren. Mads er rejst et halvt år til Kina, hvor han skal studere.
August måned betyder kræmmermarked og rundskuehæfte
salg. Salget starter lørdag d. 17 august hvor vi mødes på
torvet i Hillerød. Læs mere på side 7. Husk der igen i år vil
være præmie til den ulv der sælger flest hæfter, samt til alle
dem der sælger over 100.
Kræmmermarkedet finder sted d. 29 aug. til 1 sep. Husk at
tilmelde jer nogle af vores aktiviteter, det er disse der holder
kontingentet nede og giver os råd til at afholde fede spejderaktiviteter. Se mere i kræmmermarked tillægget.
Onsdag d. 14.

Vi bygger en blide/katapult.

Lørdag d. 17.

Rundskuehæfte kick off, se mere side 7

Onsdag d. 21.

Bliden skal bygges færdig og afprøves

Onsdag d. 28.

Mødet afholdes ved naturlegepladsen
Egehjorten (Jespervej 309).

Lørdag d. 31.

Rundskuehæfte salg på kræmmermarkedpladsen.

Mandag d. 2. september
Oprydning på kræmmermarkeds p-pladsen
se mere i Kræmmermarkedtillægget.
Stor ulvehilsen fra
Lederne i Ulveflokken
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JUNIORTROPPEN
Hej juniorer.
Velkommen tilbage fra sommerferien, og for nogle af jer en rigtig god sommerlejr! Vi skal i efteråret lave nogle spændende tema’er men vi starter som
altid med Kræmmermarkedet.
Det er rigtig vigtigt at alle hjælper til, specielt forældre, da det er denne aktivitet som holder kontingentet nede og giver os midlerne til at
afholde spændende spejderaktiviteter.
Program for August
Tirsdag d. 13.

Oprykningsmøde, vi skal tage imod de nye fra ulveflokken.

Lørdag d. 17.

Rundskue kick-off kl. 10 på torvet. Se side 7 for mere
information.

Tirsdag d. 20.

Vi laver en flødebolle katapult, og så kan vi se om der er
nogen som kan gribe. Vi skal også sige farvel til dem som
skal rykke op til troppen.

Tirsdag d. 27.

Intet møde. Se nedenfor.

Onsdag d. 28.

OBS ONSDAG! Så er Kræmmermarkedet over os, så
mødet er flyttet til kræmmermarkedspladsen. Tag gerne en
forældre med.

Lørdag d. 30.

Store-sælger dag på Kræmmermarkedet. Her gives der
præmier til den i hver enhed som kan sælge flest, samt en
ekstra præmie til den som sælger flest af os alle.

Mandag d. 2.

OBS MANDAG! Vi mødes igen på kræmmermarkedspladsen, og tag igen gerne en forældre med.

Med spejderhilsen
Erik, Jeppe og Andreas
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Troppen August 2013
Velkommen tilbage fra sommerferie og tak for en rigtig god
sommerlejr. Vi glæder os til et nyt og spændende spejderår.
Husk også at give en hånd med på kræmmermarkedet, både
spejdere og forældre, så vi fortsat kan afholde fede spejderaktiviteter.
Lørdag 17.

Rundskue Kick Off på Torvet kl. 10

Tirsdag d. 20.

Tropmøde – Gear & Grej samt oprykning

Søndag d. 25.

Pælebankning på kræmmermarkedet

Tirsdag d. 27.

Patruljemøde

Onsdag d. 28.

Minestrimling på kræmmermarkedet

29. august – 1. sept.
2. sept.

Kræmmermarked

Oprydning på Kræmmermarkedet og herefter
pizza

Fødselsdage i Troppen:
Elisabeth fylder 15 år d. 23.

Med spejderhilsen
Lars, Andreas O., Annette, Michael & Mette
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De Grønnes Take Away
I fem 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. 800-1000 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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Kræmmermarkedet og
Rundskuehæfter
Så er sommerferien og
årets sommerlejr veloverstået - jeg var på besøg på
lejren i 2 dage og havde en
rigtig god oplevelse - det
håber jeg også I havde.
Efter sommerferien er det
tid til Hillerød Kræmmermarked

- den største ind-

tægtsgivende aktivitet for
Megalipperne, det der gør at vi kan skabe de gode rammer for både
møder og ture. Vi har en lang række opgaver i forbindelse med Kræmmermarked for både store og små. Der er rundskuesalg for alle spejdere som starter med fælles salg den 17. Aug og fortsætter til markedet
er slut. I forbindelse med selve markedet har vi til opgave at passe
parkeringspladsen, sælge billetter og bemande vores madbod - " De
grønnes take away".
Alle aktiviteterne har behov for assistance og der er rig mulighed for at
tilmelde sig på vores hjemmeside. Enhver hjælp er kærkommen, også
bare et par timer.
Jeg håber meget på at se både spejdere og forældre til både rundskuesalget og på markedet og har I spørgsmål af nogen art er i velkommen
til at kontakte undertegnede.

Med stor spejderhilsen
Mads
Gruppeleder
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Rundskue kick-off
Lørdag d. 17. er der Rundskue kick-off salg som starter kl. 10.00 på
torvet i Hillerød. Det er denne dag som hæfterne bliver frigivet, så der
er rig mulighed for at få solgt rigtig mange. Husk at der traditionen tro
er en gave til den fra hver enhed som sælger flest rundskuehæfter, til
alle dem som sælger over 100, samt en ekstra gave til den som sælger
flest på tværs af alle enheder.
I sidst nummer af Megalipnyt stod der at der var en én-dags tur denne
lørdag, men grundet mangel på ledere har vi været nødt til at aflyse
turen.
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Program for August:
Håber alle har haft en dejlig, varm og solrig ferie, hvor I også
har fået slappet af og nu er friske til at starte igen.

13. aug.

Klanting i Karins have – med flere kulinariske eksperimenter

26. aug.

Flere planter – nye opskrifter

Hi hi ho ho
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 er sommerferien og sommerlejren forbi. Tak for endnu en rigtig god lejr til alle dem som var med! August måned er også synonym for Kræmmermarkedet, så på med arbejdshandsken og
lad os komme af sted. Vi har som altid brug for både store
spejdere og forældre til at løfte denne store opgave, så vi
håber alle, at alle vil give en hånd med! Der er specielt brug for
forældre til billetsalget og vores sandwich bod, De Grønnes Take
-away. Pengene vi tjener på kræmmermarkedet er dem som vi
bruger på at holde fede ture og møder, samt at holde priser på
ture, lejre og kontingent nede.

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

Gitte Thue Poulsen
gip@megalip.dk

Skovduevej 32, 3400 Hillerød
25 80 90 35

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

Kurt Andersen
kua@megalip.dk

Bag Vænget 7, 3400 Hillerød
23 23 08 46

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

