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September 2011
43. årgang

Klanens eksperimenterende mad
Vores nye hjemmeside er LIVE
side 1
Værd at vide for spejdere og forældre Side 6
Klanting og eksperimenterende mad Side 8

Lederne i gruppen
Gruppelederne:

Grupperåd:

Gruppeleder
Lars Jensenius
4826 1127

Gruppeassistent Gruppeassistent
Søren Jensenius Per Hansen
4824 6608
4825 4875

Formand
Kasserer
Jesper V. Nielsen Kurt Andersen
4825 5547
2323 0846

LAJ@megalip.dk

SOJ@megalip.dk

JEN@megalip.dk

PEH@megalip.dk

KUA@megalip.dk

Floklederne:

Flokleder
Charlotte
Larsen
2992 2861

Flokleder
Christine Thue
Poulsen
6016 8546

Flokassistent
Iben Carstensen
2025 9585

Flokassistent
Sebastian ”W”
Weede
3116 9407

Flokassistent
Mads V. Nielsen
4825 5547

CHL@megalip.dk

CHP@megalip.dk

IBC@megalip.dk

SEW@megalip.dk

MAN@megalip.dk

Juniortroplederne:

Juniortropleder
Mads SchondelAndersen
2212 1078

Juniortropassist.
Andreas
Jensenius
3068 3078

MAS@megalip.dk

AND@megalip.dk

Juniortropassist.
Annette Jensen
2267 1669
ANJ@megalip.dk

Troplederne

Tropleder
Mette SchondelAndersen
2855 2665

Tropassistent
Michael Bentzen
4015 8090

Tropassistent
Erik Husher
222148 21

MIB@megalip.dk

ERH@megalip.dk

MES@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
1.-5. sep.
19. sep.
19. sep.
23.-24. sep.
25. sep.
7.-8. okt.
13. okt.

HVAD
Kræmmermarkedet
Distriktsledermøde
Ledermøde for gruppen
Overnatning på platform
Sct. Georgsløb for de små
Natteravnen
Grupperådsmøde

HVEM
G+F
L
L
SP
U+J
SP
GR

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

Opslagstavlen
Vores nye hjemmeside er nu live! Den kan findes
på www.megalip.dk og www.spejderhilleroed.dk. Opret en bruger allerede nu, da der er en masse funktioner som vil blive taget i brug senere på året, såsom
tilmeldinger, og beskeder fra lederne til forældrene.
Der er også noget for tropspejderne, da de har fået
deres egen underside. Billeder og historier fra fremtidige ture vil også være at finde på hjemmesiden.
Så opret en bruger og udforsk siden, og er der
spørgsmål eller feedback så skriv endelig til
and@megalip.dk.
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Hej ulve.
I denne måned skal vi fortsætte med at tage kokkemærket. Vi skal også ud af huset, d. 21. Her mødes vi
på torvet ( ved elefanterne) kl 18.30 og slutter samme
sted kl. 20.00.
Det er også i denne måned vi skal konkurrere om at
blive den bedste bande i Hillerød. Husk også som forældre at blive oprettet som bruger på vores nye hjemmeside, da det er her tilmeldinger foregår.
Onsdag d. 7.

Nyt mad over bål

Onsdag d. 14. Kok amok
Onsdag d. 21. Overraskelse, vi mødes på torvet kl.
18.30 og slutter samme sted kl. 20
Søndag d. 25. Sct. Georgsløbet—vi mødes kl. 9 på
p-pladsen ved skovskolen i nødebo og
slutter samme sted kl. 14
Onsdag d. 28. ”Vær’ god mod dyrene”møde

Stor ulvehilsen fra
Sjarly, Mads, W, Iben og Christine.
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JUNIORTROPPEN
Hej juniorer.
Sommeren er ved at være slut, men vi vil selvfølgelig være ude, ligesom vi er resten af året, så husk passende påklædning. Det er også
vigtigt at komme ud på kræmmermarkedetspladsen mandag aften og
hjælper med oprydning, og så er der hygge og pizza bagefter hvis
man er interesseret.
Desuden er vores nye hjemmeside nu live, så gå ind og opret jer som
brugere allerede nu, da vi begynder at bruge den mere og mere, og vi
har allerede nu tilmeldingen til Sct. Georgsløbet på hjemmesiden. Se
linket nede i programmet.
Husk desuden at se på side 6 for nogle gode råd og tips.

Program for September

Mandag d. 5.

Oprydning på kræmmermarkedet

Tirsdag d. 6.

Intet møde, da det er rykket til mandag.

Tirsdag d. 13. Løb i skoven, husk tøj og fodtøj efter vejret
Tirsdag d. 20. Kort og kompas, vi skal selvfølgelig også være ude
her
Søndag d. 25. Sct. Georgsløb, se invitationen og tilmeldingen på
vores nye hjemmeside:
www.megalip.dk/tilmeldinger.
Tirsdag d. 30. Vi går i gang med et Tema
Med spejderhilsen
Mads, Annette og Andreas
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Troppen September 2011
Vores nye hjemmeside er nu live, så gå ind og opret jer
som brugere allerede nu, da vi begynder at bruge den
mere og mere, og vi har allerede nu tilmeldingen til Natteravnen og vores platforms overnatning på den. Tilmeldingerne findes her: www.spejderhilleroed.dk/tilmeldinger
Tors-søn 1.-4. Kræmmermarkedet
Mandag d. 5.

Oprydning på Kræmmermarkedet
og efterfølgende hjemmelavede
pizzaer…

Tirsdag d. 6.

Ikke tropmøde, da der har været oprydning på Kræmmermarkedet om mandagen.

Tirsdag d. 13. Tropmøde – storpionering fortsat
OBS! Stabspatruljemøde for PL + PA kl.
17.00 incl. aftensmad
Tirsdag d. 20. Patruljemøde

FORTSAT PÅ NÆSTE SIDE
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Fre-lør 23.-24. Overnatning på platform
Start: Frydenborg fredag kl. 17.00
Slut: Frydenborg lørdag kl. 13.00 før frokost.
Medbring udstyr til udendørs overnatning
Pris: 75,- som indsættes på konto 2276
0742508013. Oplys venligst spejderens navn på indbetalingen. Tilmelding senest 20. september på
trop@megalip.dk
Tirsdag d. 27. Patruljemøde
Fødselsdage i Troppen:
Rikke T.P. fylder 13 år d. 23.

Med spejderhilsen
Erik, Michael & Mette

Program for svaler i September:
Tors-søn 1.-4. Kræmmermarkedet
Mandag d. 5.

Oprydning på Kræmmermarkedet

Tirsdag d. 6.

Intet tropmøde

Tirsdag d. 13. Tropmøde – storpionering fortsat
Tirsdag d. 20. Patruljemøde
Fre-lør 23.-24. Overnatning på platform
Tirsdag d. 27. Patruljemøde
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Hvad er vigtigt for en spejder?
Til møderne
•
Uniform og tørklæde—kan
købes på www.55nord.dk
•
Påklædning til årstiden og
vejret—man kan købe masser af lækkert udendørstøjog udstyr på 55nord.dk, eller
man kan gå ned i Hillerød by
og kigge ind i Jensen, Spejdersport og Eventyrsport,
hvor vi desuden får henholdsvis 10%, 10% og 20%
rabat, ved fremvisning af
medlemskort (er blevet uddelt fornyeligt, ellers spørg
din leder)
•
Lygte, kompas, papir og
blyant.

Til turene
•
Det samme som til møderne
•
Sovepose og liggeunderlag
•
Turrygsæk—kan f.eks. være
en skoletaske (ulve+junior)
•
Godt fodtøj—tag et kig i de
førnævnte butikker. Behøves
ikke at være vandrestøvler
(ulve+junior)
•
Godt regntøj
•
Hue, vanter etc.
•
Rygsæk—tag et kig i de førnævnte butikker.
•
Skal være den rette størrelse. Fars gamle rygsæk
fra slaget ved dybbøl duer
ikke!
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Program for September:
Se også vores artikel på side 8 og på gruppens hjemmeside:
http://www.megalip.dk/klanture.

Tors. - Man. d. 1.-5.

kræmmermarkedet

Mandag d. 12.

Borgen

Hi hi ho ho
Karin, Susanne og Birgitte
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Klanting og eksperimenterende mad
Udover vores kreative mad-eksperimenter, som smagte ganske fortrinligt (og som i øvrigt også bestod af en smartphone i chokoladesovs),
fik vi selvfølgelig også planlagt det næste halve år.

før og efter - Melon med banan, chokolade og et stænk cointreau
(tilberedt i trylledej).

før og efter – Udhulet toastbrød med æg svøbt i bacon og æggekage
med skinke og broccoli
De to føromtalte samt pølsehorn i urtepotte
Desuden fik vi tærte med marcipancreme og
mirabeller – også tilberedt i trylledej over
bålet

Vores halvårsprogram: Vi arbejder videre med vores borg og ridderspil: 12/9 + 3/10 + 26/10 + 14/11
RHF 3-4/12 og julehygge 19/12
Klanting 9/1 2012
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Lederne i gruppen (fortsat):
Le Klan qui Rit lederne:

Klanleder
Klanassistent
Karin W. Bruun Susanne W.
2272 0215
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
Dumdumdum! Vores nye hjemmside er endelig, efter mange ugers arbejde, live! Den kan findes på www.megalip.dk og på
www.spejderhilleroed.dk, så skynd jer ind og tilmeld jer, og gå på opdagelses. Når vi lige har fået sat alle lederne ind i hjemmesidens funktioner vil vi begynde at bruge den til rigtige mange ting, blandt andet
tilmeldinger, beskeder til forældre og billeder fra ture. Derfor er det
vigtigt at oprette sig, så det kan jo lige så godt gøres allerede nu :-)
Spørgsmål, kommentarer og feedback kan sendes til mig på
and@megalip.dk, og så vil jeg svare/se hvad jeg kan gøre, så hurtigt
som muligt.

Erik og Andreas
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GRUPPEN

Lars Jensenius
laj@megalip.dk

GRUPPERÅD
FORMAND

Jesper Vesterager Nielsen Ullerødvej 14, 3400 Hillerød
jen@megalip.dk
48 25 55 47

ULVE

Christine Thue Poulsen
chp@megalip.dk
Charlotte Larsen
chl@megalip.dk

JUNIOR

Mads Schondel-Andersen Maglegårds Allé 1, 2. th.
mas@megalip.dk
2860 Søborg / mob 22 12 10 78

TROP

Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød
mes@megalip.dk
48 28 43 06/ mobil 28 55 26 65

KLAN

Karin W. Bruun
kab@megalip.dk

HYTTE
RESERVATION

Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød
hytter@megalip.dk
48 28 43 06

HYTTE
VEDLIGEHOLD.

Hytteudvalget
vedligeholdelse@megalip.dk

BLAD (redaktør) Andreas Slott Jensenius
and@megalip.dk
redaktoer@megalip.dk

Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
48 26 11 27

Skovduevej 32, 3400 Hillerød
60 16 85 46
Havremarksvej 13, 3200 Helsinge
29 92 28 61

Baldersvej 15B, 3400 Hillerød
22 72 02 15

Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
30 68 30 78

KASSERER

Kurt Andersen
kua@megalip.dk

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)

Bag Vænget 7, 3400 Hillerød
23 23 08 46

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

Søren P.Sko

Søborg Hovedgade 62A

Spejdershop

Tlf.: 39 67 11 20

2860 Søborg

HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk
EMAIL: Se email til alle på www.spejderhilleroed.dk/email

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk

