August 2015
47. årgang

Sommerlejrens plankelaks
Rundskuehæfte kick-off
Kræmmermarkedet - støt op om os!
Jem & Fix dag!

side 5
side 6-7
side 8

Husk at vi har brug for DIN hjælp på
kræmmermarkedet!
Se i kræmmermarked tillægget!

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

CHP@megalip.dk

SEW@megalip.dk

Flokassistent
Elizabeth
Mosebo Bentzen
2521 7889

Flokassistent
Flokassistent
Amalie C. Bagger Helene Lotz
2639 5716
2244 3365
AMB@megalip.dk

HEL@megalip.dk

ELB@megalip.dk

Juniortroplederne:

Juniortropleder
Andreas
Jensenius
3068 3078

Juniotropassist.
Lars Rørbæk
2857 9248
LAR@megalip.dk

AND@megalip.dk

Juniortropassist.
Philip M. Bentzen
3024 4814

Juniortropassist.
Alexander Jessen
2857 7745

Juniortropassist.
Pernille Jensenius
2252 1665

PHB@megalip.dk

ALJ@megalip.dk

PEJ@megalip.dk

Troplederne:

Tropleder
Erik Husher
6016 4054
ERH@megalip.dk

Hjemmesiden:

Tropassistent
Sofie B.
Jensenius
3061 6537

Tropassistent
Benjamin B.
Hansen
6169 4875

Tropassist.
Andreas Oksbjerg
5074 7487

SOB@megalip.dk

BEH@megalip.dk

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
22 aug.
27-31 aug.

HVAD
Rundskue kick-Off
Kræmmermarkedet

HVEM
ALLE
ALLE

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

Opslagstavlen
Vandrestøvler sælges:
Salomon vandrestøvle str. 42. Farve: grå/
beige. Gore-tex membran. Brugt 1 gang
Nypris kr. 1.200. Sælges for kr. 250
Kamik vandrestøvle str. 43. Farve brun.
Thinsulate membran. Brugt 1 gang
Nypris ca. kr. 1.200. Sælges for kr. 250
Konakt Lars Jensenius på 40601268 eller
lars.jensenius@hp.com
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Så er det ved at være slut med ferien for denne omgang, det betyder også at vi skal i gang med de ugentlig møder igen. Vi starter ud med et bål møde, hvor vi
skal byde to nye ledere velkomne, Amalie og Helene.
Samtidig skal vi sige på gensyn til Elizabeth der skal
studerer et semester i Frankrig.
Det er ved at være kræmmermarked tid, og vi vil gerne opfordre alle til at give en hånd med, se mere på
hjemmesiden.
Igen i år skal der sælges rundskuehæfter, og der er naturligvis også konkurrencer for de
ulve der sælger hæfterne. Så
mød op d. 22 hvor salget starter, se mere på side 5
Onsdag d. 12.

Velkommen tilbage med bål

Onsdag d. 19.

Jordbunden, start på naturtema

Lørdag d. 22

Rundskuehæfte salget starter
med kick-off, se mere side 5.

Ons. d. 26 aug.

Himlen + fuldmånemøde

Mange ulvehilsner
Ulvelederne
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JUNIORTROPPEN
Hej juniorer.
I denne måned skal vi byde velkommen til en håndfuld nye ulve! Vi
glæder os til at møde jer og så skal vi for alvor i gang med at diverse
spejder-aktiviteter! Vi starter med .
Program for August
Tirsdag d. 11.

Velkommen til de nye!
Samarbejdeskonkurrencer

Tirsdag d. 18.

Opgaveløb afholdt af
Spejder-mand, del 1!

Tirsdag d. 25.

Opgaveløb afholdt af
Spejder-mand, del 2!

Onsdag d. 26.

Opsætning af minestrimmel på kræmmermarkedet. Vi håber at i har tid og lyst til at komme
ud og give en hånd! Start kl. 19.00, slut 20.30.

Mandag d. 31.

OBS! Mandag! Mødet tirsdag d. 1. er flyttet til
mandag, og afholdes på kræmmermarkedspladsen. Start kl. 18.30, slut kl. ca. 20.00.

Første møde i september er tirsdag d. 8.

Med spejderhilsen
Lars, Philip, Alexander og Andreas
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Troppen August 2015
Tropstaben håber at i har nyt sommeren, og er friske på
et nyt spejder år som bringer nye udfordringer til alle. Vi
vil også gerne sig tak for en god sommerlejer, håber i har
nyt den lige så meget som os.
Kræmmermarkedet nærmer sig med hastige skridt og vi
håber igen i år at alle spejder i troppen samt forældre vil
deltage. Et par timer er bedre ind ingen, men jo flere jo
bedre. HUSK AT TILMELDE JER VIA HJEMMESIDEN.
Tirsdag d. 11. Velkommen tilbage
Tirsdag d. 18. Spil aften med Klanen
Lørdag d. 22.

Rundskue kick-off, se mere på side 5

Søndag d. 23. Pæle bankning på Kræmmermarked
Onsdag d. 26. Opsætning af Minestrimmel på Kræmmermarked kl. 19.00
27-30 Kræmmermarked - Håber vi ses der ude!
Mandag d. 31. Oprydning på Kræmmermarked
Med spejderhilsen
Erik, Sofie, Benjamin og Andreas
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Rundskue Kick-off
Vi har igen år muligheden for at kunne tjene nogle gode penge til gruppen så vi fortsat kan drive spejderarbejde. I forbindelse med Kræmmermarkedet i Hillerød har vi nemlig salg af rundskuehæfter hvor alle
aldersgrupper kan være med, specielt ulvene.
Der vil være kick-off af salget den 22. august ved Jem & Fix i Hillerød.
Her vil vi dele os op i mindre salgshold og fordele os ud ved de andre
butikker i nærheden. Vi starter kl. 09.00 og slutter kl. 14.00 samme
sted.

Salgsbod på Torvet
Gilderne har i år en salgsbod på tovet, og i denne bod vil du kunne
hente flere hæfter i hele rundskueperioden.
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Kræmmermarkedet
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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Jem & Fix dag
Kære alle

Lørdag den 22/8 afholder vi kombineret Kick-off for Rundskuehæfterne
og Jem & Fix dag. Ideen er at vi laver en række aktiviteter ved Jem &
Fix i Hillerød samtidig med at vi får sat gang i salget af årets Rundskuehæfter.
Vi mødes ved Jem & Fix kl. 09 lørdag den 22/8 og slutter igen kl. 14
samme sted. Husk at tage jeres spejderuniform på så vi er synlige dels
ved Jem & Fix og på vores tur rundt i Hillerød for at sælge Rundskuehæfter.
Vi har brug for både spejdere og deres forældre så skynd Jer ind på
hjemmesiden www.megalip.dk/tilmeldinger og tilmeld Jer. Tropspejderne er med til vores Jem & Fix arrangement, mens Junior- og ulvespejderne er ude og sælge rundskuehæfter. Forældre har vi brug for til at
køre spejderne ud til forskellige steder i området hvor der kan sælges
Rundskuehæfter
Hvis I spørgsmål er i velkommen til at ringe til mig på 6122 1946

Med Stor Spejderhilsen
Mads
Gruppeleder
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Program for august.
11/8

Traditionen tro mødes vi til klanting i Karins have og
laver kreative mad-eksperimenter

31/8

Storm P.

Vi håber alle har haft en dejlig sommerferie.

Hi hi
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

Velkommen tilbage efter sommerferie og ikke mindst sommerlejr.
Hele gruppen havde en skøn tur til Sverige, med masser af fede oplevelser, også ting som man ikke lige oplever hver dag! Se og læs
mere i sommerlejrtillægget.
Vi skal nu officielt byde velkommen til fire nye ledere i gruppen. Helene og Amalie er rykket op fra at være tropspejdere til at være ledere, og starter med at prøve kræfter som leder i ulveflokken. Vi
skal også byde velkommen til Pernille og Alexander som er kommet
udefra, selvom Pernille har været tropspejder hos os for lang tid siden. De starter begge med at prøve kræfter af hos Juniortroppen. Pernille deltog også på sommerlejren som leder.

Andreas
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GRUPPEN

Mads Schondel-Andersen
mas@megalip.dk

Holmegårdsvej 33,1
3400 Hillerød / mob 61 22 19 46

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
Polensgade 6, 2300 København S
31 16 94 07

JUNIOR

Andreas Slott Jensenius
and@megalip.dk

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

TROP

Erik Husher
erh@megalip.dk

Ålholmparken 54, 3400 Hillerød
60 16 40 54

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

