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51. årgang

Ulvene var bl.a. i akvariet på
deres sommerlejr
Bæverflokken er genåbnet!
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Lederne i gruppen
Gruppelederne:

Grupperåd:
lov
Or

Gruppeleder
Andreas
Jensenius
3068 3078

Gruppeassistent
Mads SchondelAndersen
2212 1078

AND@megalip.dk

MAS@megalip.dk

Gruppeassistent Gruppeassistent
Annette Jensen Elizabeth Mosebo
2267 1669
Bentzen
ANJ@megalip.dk
2521 7889

Gruppeassist.
Sofie B.
Jensenius
3061 6537

ELB@megalip.dk

SOB@megalip.dk

Bæverassistent
Andreas
Jensenius
3068 3078

Bæverassistent
Sofie B.
Jensenius
3061 6537

Bæverassist.
Lars Rørbæk
2857 9248

AND@megalip.dk

SOB@megalip.dk

Formand
Lykke Bagger
3147 9034
LYB@megalip.dk

Kasserer
Henning Rasmussen
2329 7557
HER@megalip.dk

Bæverlederne:

Bæverleder
Erik Husher
2221 4821
ERH@megalip.dk

Bæverassistent
Annette Jensen
2267 1669
ANJ@megalip.dk

LAR@megalip.dk

Floklederne:
lov
Or
Flokleder
Christine Thue
Poulsen
6016 8546

Flokleder
Sebastian ”W”
Weede
3116 9407

Flokassistent
Elizabeth Mosebo Bentzen
2521 7889

Flokassistent
Pernille Jensenius
2252 1665

Flokassistent
Sara Ludvigsen
???? ????

Flokassistent
Sara L. H.
Bagger
???? ????

CHP@megalip.dk

SEW@megalip.dk

ELB@megalip.dk

PEJ@megalip.dk

SAL@megalip.dk

SAB@megalip.dk

Juniortroplederne:

Flokassistent
Emma Gade
Hansen
42345091
EMH@megalip.dk

Hjemmesiden:

lov
Or
Juniortropleder
Sofie B.
Jensenius
3061 6537
SOB@megalip.dk

Juniortropassist.
Philip M. Bentzen
3024 4814

Juniortropassist.
Amalie C. Bagger
2639 5716

Juniortropassist.
Helene Lotz
2244 3365

AMB@megalip.dk

HEL@megalip.dk

Juniortropassist.
Liv Jensen
???? ????
LIJ@megalip.dk

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
HVAD
22. aug
Et fremtidigt Frydenborgområde
30. aug—1 sep. Slotssøbyfest
29. sep.
Sct. Georg løb
5. okt.
Arbejdsdag

HVEM
L
ALLE
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 kom vi på den anden side af sommerferien, og det
betyder at vi igen har spejder. I denne måned skal vi
begynde på natur-mærket
Kom og vær med, og tag gerne dine venner med!
Tirsdag d. 13. Natur-mærket
Tirsdag d. 27. Natur-mærket

Med Spejder Hilsen fra
hele Bæverdammen
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Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi håber alle har
nydt det gode vejr og er klar på endnu mere spejdersjov.
Vi har altid plads til nye spejdere, så tag gerne din
ven/nabo/bekendt under armen.
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. 21

Første møde efter ferien

Onsdag d. 28. Vi forbereder os til Slotssøbyfesten

Mange ulvehilsner
Ulvelederne
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JUNIORTROPPEN
Hej juniorer og tropspejdere.
Vi vil først og fremmest sige tusinde tak for en kanon sommerlejr,
hvor vi virkelig havde nogle fantastiske oplevelser med jer.
Vi går en tid i møde hvor der ikke er mange børn og unge i troppen,
og vi har i lederstaben derfor besluttet at vi afholder møderne fælles
det kommende år.
Det vil sige at er man spejder mellem 3. - 5. klasse er man forsat Junior, og går man mellem 6. - 9. klasse er man tropspejder. Juniorerne
har som altid møde mellem kl. 19:00 - 20:30 hele året rundt, og
tropspejderne har møde mellem 19:00 - 21:00 hele året rundt.
Vi glæder os til at se jer til en ny spejdersæson!
Program for August
Tirsdag d. 13. Velkommen tilbage / Oprykning - Nyt, Nyt, Nyt
Tirsdag d. 20. Lagkageløb
Tirsdag d. 27. Orientering med kort og kompas

Med spejderhilsen
Junior- og Tropstaben
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Troppen August 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 i marts måned genåbnede Bæverflokken i
Megalipperne efter flere års dvale. Det har været en stor success, med
mange glade børn, hvilket vi rigtig glade for. Vi håber at endnu flere vil
komme ud og være med til at opleve og udforske naturen, lege udenfor, tænde bål, finde dyrespor, og alle de andre aktiviteter som vi har
planlagt henover efteråret 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

6

Slotsø Byfesten
Kære alle sammen,
Så bliver det snart uge 35. Før i tiden betød dette Kræmmermarkedet
som udgjorde langt størstedelen af vores indtægter, men nu betyder
det Hillerød Slotsø Byfest.

Vi har til dette arrangement et par opgaver som vi har brug for hjælp
fra forældrene til at løfte. Ligesom med opgaverne på Kræmmermarkedet, så er dette nødvendigt for at vi har råd til at vedligeholde vores
hytter, vedligeholde og købe nyt grej og telte når det ikke kan holde
længere, og lignende.
Jeg håber at rigtig mange forældre vil give en hånd med til dette, så vi
kan løfte opgaverne i fællesskab.
Vi mangler lige nu folk som trafikvagt hvor man bemander en gate til
byfesten, samt lidt bemanding til kaffe og kageboden fredag og søndag. Tilmeldingen sker på http://megalip.dk/Opgaver.

Med spejder hilsen
Gruppeledelsen /v Andreas Jensenius
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Bæverledere søges!
Kære alle forældre,
Som bekendt har vi genåbnet Bæverflokken
med stor hjælp fra de eksisterende ledere
som fortsat deltager aktivt i deres originale
enheder. Vi håber at der er nogle forældre
(eller andre læsere) som sidder med en lille
spejder i maven, som bare gerne vil være
med til at give børn i alderen 5-7 år gode oplevelser i naturen, eller vil være en del af det
fællesskab en spejdergruppe er.
Det kræver ingen spejderfærdigheder eller
særlig fysik at blive bæverleder, kun lysten til
at have med børn at gøre. En væsentlig del af bæverarbejdet er at lege, og resten kan man som voksen meget hurtigt lære. Den eksisterende lederstab vil naturligvis også være der.
Kommer der flere ledere til, vil det betyde at bæverflokken kan
holde møde hver uge, i stedet for kun hver anden uge, der da så
er flere skuldre til at bære i stedet for kun de eksisterende ledere i Bæverflokken der allerede er aktive ledere i andre aldersgruppe.
Husk at det er frivilligt arbejde at være spejderleder. Den eneste løn
man får er at se ens arbejde gøre børn i alle aldre glade, samt at se
dem udvikle sig.

Med spejder hilsen
Lederne i Bæverflokken
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Middelalderdag på Arresøcentret
To af klanens medlemmer var til middelalderdag på Arresøcentret.
Her var der ringridning, prangerpunge, bagning, smedning af kappespænde,
lege, blide-bygning med konkurrence og meget mere.

Dagen sluttede af med fælles middag - 168 drage-lår (kalkun) kom der på grillen.
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Visioner om et fremtidigt
Frydenborgområde
Lederne inviteres hermed til en workshop som vi har kaldt
”Visioner om et fremtidigt Frydenborgområde”
Torsdag den 22.august kl. 18.30- ca. 21 i Dragehytten
Vi serverer aftensmad kl. 18.30 – og derfor skal du tilmelde dig senest
20.august til arnevillumsen@gmail.com.

Vi er nogle stykker fra begge spejdergrupper samt Sct. Georgs Gilderne, som har arbejdet med tanker om Frydenborgområdet i et stykke
tid. Det er dog helt afgørende, at flest muligt involveres i at komme
med synspunkter, ønsker og drømme, sådan at nye initiativer bliver til
i fællesskab. Nye tiltag skal føre noget positivt og værdiskabende med
sig for os alle.
Derfor er det vores ønske, at så mange ledere som muligt deltager i
workshoppen, hvor ”alt er åbent”. Debat og tankeeksperimenter er udgangspunktet. Det gør vi bedst ved at samle ledere fra begge grupper
og medlemmer fra Sct. Georgs Gilderne.
Har du spørgsmål, så tag gerne fat i en af os.

Med spejder- og gildehilsen
Visions-udvalget i
Frydenborg gruppe: Lars Juel Andersen
Megalipperne: Erik Husher
Sct. Georgs Gilderne: Arne Villumsen
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Håber alle har haft en dejlig sommerferie.
Program for august:
Man 12/8 – klanting i Karins have – traditionen tro med mad
over bål
Mødet d. 23/8 flyttes til ?

Hi hi
Karin, Susanne og Birgitte

Lidt billeder fra vores ”Find-vej”-tur i juni
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Lederne i gruppen (fortsat):
Troplederne:

Tropleder
Erik Husher
2221 4821
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
Velkommen tilbage fra sommerferie såvel som sommerlejr. De lejre
jeg besøgte var der super god stemning på med masser af børn
som hyggede sig. Det er disse oplevelser som binder os sammen
som spejdere!
Nå men.. Så starter en ny spejder sæson og samtidig afholdes Hillerød Slotsøbyfesten hvor vi har et par forskellige
opgaver. Jeg opfordre alle til at tage et kig på : http://
megalip.dk/Opgaver og give en hånd med til at løfte disse
opgaver. Det er opgaver som disse som gør at vi kan vedligeholde vores hytter, grej og telte!
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Andreas

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
22 21 48 21

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
22 21 48 21

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

