September 2016
48. årgang

Madboden er snart klar til at modtage kunder
Tid til Kræmmermarked!
Kick-off af rundskuehæfte salget

Side 5
Side 6

Lederne i gruppen
Gruppelederne:

Gruppeleder
Mads Schondel
-Andersen
2212 1078

Grupperåd:

Gruppeassistent Gruppeassistent
Lars Jensenius Annette Jensen
4060 1268
2267 1669
LAJ@megalip.dk

Formand
Lykke Bagger
3147 9034
LYB@megalip.dk

ANJ@megalip.dk

MAS@megalip.dk

Kasserer
Marianne Bartels
2720 9958
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
Pernille Jensenius Helene Lotz
2252 1665
2244 3365
PEJ@megalip.dk

HEL@megalip.dk

ELB@megalip.dk

Juniortroplederne:

Juniortropleder
Sofie B.
Jensenius
3061 6537

Juniortropassist. Juniortropassist. Juniortropassist.
Philip M. Bentzen Alexander
Amalie C. Bag3024 4814
Jessen
ger
PHB@megalip.dk
2857 7745
2639 5716

SOB@megalip.dk

ALJ@megalip.dk

AMB@megalip.dk

Troplederne:

Tropleder
Andreas
Jensenius
3068 3078
AND@megalip.dk

Tropassistent
Erik Husher
6016 4054
ERH@megalip.dk

Hjemmesiden:

Tropassistent
Benjamin B.
Hansen
6169 4875

Tropassist.
Andreas Oksbjerg
5074 7487

BEH@megalip.dk

ANO@megalip.dk

Tropassist.
Lars Rørbæk
2857 9248
LAR@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
1-4 sep
14. sep.
1.-2. okt.
2. okt.
29. okt.

HVAD
Kræmmermarked
Forældremøde i ulveflokken
Sct. Georgløb for de store
Sct. Georgløb for de små
Distriktsturnering

HVEM
Alle
UF
SP+R+L
U+J
U

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

Opslagstavlen
Spejderudstyr sælges:
Følgende kan afhentes for en flaske vin:
2 stk. voksenuniformer (størrelse Lene og Henning)
Følgende kan afhentes gratis:
2 stk. spejderbælter – børnestørrelse
Turrygsæk på 20 l med indbygget regnslag sælges
for 150,- kr. Kun lidt brugt.
2 oppustelige hovedpuder medfølger.
Kontakt and@megalip for mere info
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I september måned skal vi tage kokkemærket, og skal
derfor lave en masse spændende mad over bål.
Den 14. september afholdes der forældremøde, hvor vi
håber at mindst én forældre pr. barn møder op. Mødet
finder sted samtidig med det normale ulvemøde. Læs
mere på side 7.
HUSK TØJ TIL AT VÆRE UDENDØRS, samt at melde afbud til 60168546!
Onsdag d. 7.

Fuldmånemøde i bålets skær

Onsdag d. 14

Leg og
overraskelser
Forældremøde

Onsdag d. 14

Onsdag d. 21. Mere mad over
bål
Onsdag d. 28. Mad med smag af
bål og røg
Søn d. 1 okt.

Sct. Georgløb. Se mere på side 8.
Tilmelding på www.megalip.dk
Mange ulvehilsner
Ulvelederne
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JUNIORTROPPEN
Hej juniorer.
Denne måned står i sundhedens tegn, og spejderne skal derfor arbejde med mærket Sund Spejd. Her er det meningen at spejderne får
indblik i hvad sundhed er for dem.
Det er stadig muligt at medbringe en USB og få alle billeder fra sommerlejren med hjem, så hele jeres familie kan se hvad I har lavet og
oplevet. Derudover vil jeg opfordre de som har facbook, til at gå ind
på gruppens side: KFUM-Spejderne i Hillerød, Megalipperne, hvor det
er muligt at se et udsnit af billederne fra lejren, samt en lille film som
Amalie har lagt op. God fornøjelse.
Program for september
Mandag d. 5. Oprydning på kræmmermarkedspladsen. Vi mødes
kl. 18.30 på kræmmermarkedspladsen og slutter samme sted ca kl.
20.00, men det kan være tidligere. Se mere på www.megalip.dk/km
Tirsdag d. 6.

Sund Spejd - Sund/Usund mad

Tirsdag d. 13. Sund Spejd - Sportsdag
Tirsdag d. 20. Sund Spejd - Konkurrencedag
Tirsdag d. 27. Sund Spejd - Præmieoverrækkelse
Søn. d. 2 okt.

Sct. Georgløb. Se mere side 8
–tilmelding via hjemmesiden
Med spejderhilsen
Alexander, Philip, Amalie og Sofie
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Troppen September 2016
September er i år måneden for Kræmmermarked! Husk at tilmelde jer og jeres forældre. Det er på kræmmermarkedet at vi
skal tjene de penge vi driver spejderarbejde for, så vi håber og
tror at alle vil give en hånd med.

Læs mere om Kræm.marked på hjemmesiden
Onsdag d. 31. August - SIDSTE TILMELDINGSFRIST
FOR Sct. Georgesløbet! Se side 9.
Mandag d. 5.

Oprydning på kræmmermarkedspladsen. Vi
mødes kl. 18.30 på kræmmermarkedspladsen
og slutter samme sted kl. 20, muligvis før. Se
mere på www.megalip.dk/km.

Tirsdag d. 6.

Intet møde pga. oprydning dagen før

Tirsdag d. 13. Tropmøde - Byløb. Vi mødes ved
p-pladsen på posen.
Tirsdag d. 20

Patruljemøde.

Tirsdag d. 27

Patruljemøde.

Weekend 1-2 okt. Sct. Georgløb. Se mere på side 9.
tilmelding via hjemmesiden.
Med spejderhilsen
Troplederne
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Kræmmermarked 2016
Vi har igen i år fået opgaverne med at billettere alle de mange besøgende til
markedet samtidig med, at vi fortsat skal sikre, at parkeringspladsen fungerer
100%.
Vi har også fortsat vores sandwichbod, ”De Grønnes Take-Away”.
De forskellige opgaver er beskrevet nærmere på i Kræmmermarked tillægget
som er kommet sammen med Megalipnyt på mail, eller alternativt kan findes
på www.megalip.dk/megalipnyt.
Alle spørgsmål er naturligvis velkomne - ring endelig!
Tilmelding sker via hjemmesiden på www.megalip.dk/km hvor man kan udfylde
i hvilke dage og tidsintervaller man kan komme.

Vi håber og tror, at alle forældre, ledere, spejdere, rovere m.fl.
melder sig til nogle af vagterne, da disse tre aktiviteter er gruppens vigtigste indtægtskilde og er med til at holde prisen for
kontingent samt ture og lejre nede. Du behøver selvfølgelig ikke melde dig til hele tidsrummet, men jo flere jo bedre. Hvis det
viser sig at vi er for mange, vil vi kontakte dig og aftale nærmere hvilke timer hvor det ikke er nødvendigt at du kommer.
Med spejder-kræmmer hilsen
Andreas og Erik
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Rundskuehæfte kick-off
Igen i år afholdes der konkurrence i forbindelse med
starten på rundskuehæfte salget. I år kommer det til at
foregå lidt anderledes:
Vi mødes kl. 10.00 på Posen i Hillerød. Her vil der blive delt
hæfter ud og så går salget i gang på egen hånd. Vi opfordre til at sprede sig ud i Hillerød, da der specielt i gågaden i
Hillerød kan være mange andre spejder der sælger, og det
derfor kan være svært at sælge. Steder som byggemarkeder, dagligvarebutikker og lign. er gode steder at stå. Det
kan også være en god ide at går rundt til naboer for at
sælge.
Konkurrencen afgøres på det førstkommende møde (hhv.
23 og 24 august), hvor dem der ønsker at deltage i konkurrencen skal medbringe de indtjente penge.
Der kommer kun til at være ledere tilstede til selve uddelingen af hæfterne, dvs. at det er forældrene selv der skal
sørge for at børnene kommer rundt omkring i byen.
På de efterfølgende møder vil det være muligt at få flere
hæfter. Der er som stadig præmie til alle dem som
sælger mere end 100 hæfter i løbet af hele salgsperioden, og til dem fra hver enhed der sælger flest.
Lørdag d. 3 september vil der også
være fælles salg på kræmmermarkedspladsen. Mød op ved skurvognen ved indkørslen til p-plads kl.
10.00.
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Forældre møde i ulveflokken
Onsdag d. 14 september afholdes der forældremøde for forældrene i ulveflokken. Det afholdes mens der er ulvemøde
(ulvemødet som normalt 18.30-20.00, forældremøde 18.4019.50).
Her vil der blive snakket lidt om det at være spejder, der bliver
mulighed for at lærer dit barns spejderledere bedre at kende, og
møde de andre forældre. Vi kommer til at gennemgå fremtiden
for ulveflokken, Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål
eller kommentarer generelt.
Vi håber på at mindst én forældre pr. barn vil møde op
denne aften.
Vi sørger for kaffe, te og kage.

Vel mødt
Ulveflokkens ledere.
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Sct. Georgløb for ulve og junior
Der er udbrudt panik ved Kong Arthurs hof. Hans elskede sværd Excalibur er blevet væk. Derfor inviteres spejdere (6-12 år) i Hillerød og omegn til at hjælpe med at finde det Søndag d. 2. Oktober i det Herrens år 2016, kl. 10.00-14.00
Løbet finder sted ved Kong Arthurs hof, på Frydenborg.
Vi forventer jeres ankomst mellem kl. 9.30 og 9.45, hvor hver bande/
patrulje skal tjekke ind.
Efter dagens strabadser, byder Gilderne på en let frokost.

På glædeligt gensyn, Vi forbliver jeres agtværdige
Spejderlauget, Sct. Georgs Gilderne Hillerød

Tilmelding på www.megalip.dk SENEST 31 AUGUST
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Sct. Georgløb for Troppen
Der er udbrudt panik ved Kong Arthurs hof. Intet er, hvad det ser ud
til, troldfolk lurer i skovene og Saxerne ruster til krig. Oven i det hele
er kongens sværd blevet væk.
Kom og vær’ med til en spændende weekend, når Sct. Georgs løbet for
de store bliver genoplivet. Det sker Lørdag d. 1. - Søndag d. 2. oktober i det Herrens år 2016
Løbet finder sted ved Kong Arthurs hof, på Frydenborg.
Vi forventer jeres ankomst lørdag kl. kl. 11 og slutter søndag kl. 14,
sammen med de mindre spejdere.
Da der er kastet en forbandelse over vores jagtlykke, skal I selv medbringe frokost til lørdag. Husk også lejrudstyr til patruljen
På glædeligt gensyn, Vi forbliver jeres agtværdige
Spejderlauget, Sct. Georgs Gilderne Hillerød

Tilmelding på www.megalip.dk SENEST 31 AUGUST
Pris for deltagelse: 50 kr. pr. deltager. Pengene bedes medbragt på løbet i lige
penge.
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Klanens kulinariske eksperimenter
Alle klanens kulinariske eksperimenter var denne gang vellykkede.

Tærte med nektarin
– bagt i gryde.

Snobrød med
Kanelsukker

Sandkage med blomme, bagt i gryde (det ”sorte” på toppen er
karamelliseret kanelsukker)

Stegte sild med æg – det tog 40 min. at ”koge” ægget indpakket
i en våd avis)
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Program for september:
1.– 5. Kræmmermarked
Hi hi
Karin, Susanne og Birgitte

Det næste halve års
program:
3., 17. og 31. okt. – Storm P.
20. nov. - geocache kl. 13-17
21. nov. – Storm P.
3.-4. dec. – RHF
12. dec. – klan-jule-hygge hos Susanne
2017
9. jan – klanting
30. jan. – Storm P.
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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

Redaktøren har ordet…
Deadline for bladet: d. 10. i hver måned
I skrivende stund er kræmmermarkedet ikke startet endnu men det
er lige på trapperne! Forberedelserne er for længst gået i gang og
flere hundrede mandetimer er fundet, indtil videre primært blandt
gruppens mange frivillige leder som enten bruger aftener og weekend eller endda tager fri i flere dage for at være på pladsen i op til
14-16 timer per dag. Også mange tidligere ledere, grupperådsmedlemmer, og endda leder-forældre har givet en stor mængde timer.
Vi håber stadig at en masse spejder-forældre vil komme og give en
hånd, da vi stadig mangler rundt regnet 300 mandetimer fordelt
over vores forskellige aktiviteter. Til sammenligning har vores frivillige ledere allerede givet omkring 800-1000 mandetimer fordelt
over perioden, flere har endda brugt feriedage, og disse timer er
selvfølgelig udover den sædvanlig spejderledergerning.

Christine & 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
31 47 90 34

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

Sofie Bartels Jensenius
sob@megalip.dk

Solbakken 8B, 3400 Hillerød
30 61 65 37

TROP

Andreas Slott Jensenius
and@megalip.dk

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

KLAN

Karin W. Bruun
kab@megalip.dk

Baldersvej 15B, 3400 Hillerød
42 74 64 24

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

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
27 20 99 58

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

