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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:
v
lo
r
O
Flokleder
Christine Thue
Poulsen
6016 8546

Flokleder
Sebastian ”W”
Weede
3116 9407

Flokassistent
Mads V. Nielsen
3011 2713

Flokassistent
Elizabeth Mosebo
Bentzen
2521 7889

CHP@megalip.dk

SEW@megalip.dk

MAN@megalip.dk

ELB@megalip.dk

Juniortroplederne:
v
lo
r
O
Juniortropleder
Andreas
Jensenius
3068 3078

Juniotropassist.
Erik Husher
222148 21
ERH@megalip.dk

AND@megalip.dk

Juniortropassist.
Jeppe Skovgaard
2089 9970

Juniortropassist.
Sofie B.
Jensenius
3061 6537

JEP@megalip.dk

SOB@megalip.dk

Troplederne:

MES@megalip.dk

LAR@megalip.dk

Hjemmesiden:
v
lo
Or

Tropleder
Mette SchondelAndersen
2855 2665

Juniortropassist.
Lars Rørbæk
2857 9248

Tropassistent
Michael Bentzen
4015 8090

Tropassistent
Annette Jensen
2267 1669

MIB@megalip.dk

ANJ@megalip.dk

v
lo
Or
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
HVAD
HVEM
5 okt.
Sct. Gerogeløb
U
25 okt.
Distriktsturnering
U
25 okt.
Visionsdag
GR+FR
Nye datoer vil stå med fed skrift første gang de medtages i bladet eller
hvis der er ændringer.

Opslagstavlen
Spejderbutikken 55nord melder nu
at man igen kan købe uniformer i
str. 8, 10, 12 og 14 år.

55 liters rygsæk (ekspedition 55+), fejler intet,
dog med lidt mærker efter brug, sælges.
Pris: 250 (ny pris 600)
Benjamin Brender Hansen
Tlf: 6169 4875
Uniform søges til Anna 7 år hos ulvene. Hvis der er nogen som har en
uniform de vil sælge kan vi kontaktes på 4826 1810.
Det gør ikke noget hvis den er lidt
stor
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Efter at have vundet over Voldemort og hans Dødsgardister
skal vi i denne måned tilbage til lidt flere klassiske spejderfærdigheder.
I oktober skal der dystes i at være den bedste bande hele to
gange; første gang er d. 5 oktober på Frydenborg (Sct. Georgeløbet) og anden gang er d. 25 oktober i Stenløse
(Distriktsturneringen). Læs mere på side 5 og 6. Tilmelding
sker på www.megalip.dk.

Sommerlejren 2015 afholdes i uge 29, se mere på
side 9.
Onsdag d. 1.

Bål

Søndag d. 5

Sct. Georgeløb, se mere på side 5

Onsdag d. 8.

Bål og fuldmånemøde

Onsdag d. 15.

EFTERÅRSFERIE—INTET MØDE

Onsdag d. 22.

Junglemærket

Lørdag d. 25

Distriktsturnering, se
mere på side 6

Onsdag d. 29

Mere Jungle

Mange ulvehilsner
Ulvelederne
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JUNIORTROPPEN
Hej juniorer.
Denne måned skal vi ud og øve nogle klassiske spion færdigheder.
Hvem ved, næste måned sker der måske noget som kræver spion
evner?
Sommerlejren 2015 afholdes i uge 29, se mere på side 9.
Program for Oktober
Tirsdag d. 7.

Koder, som en spion ville gøre det!

Tirsdag d. 14.

Efterårsferie - Intet møde

Tirsdag d. 21.

Spioner skal kunne komme ind overalt

Tirsdag d. 28.

Spion-mesteren kommer igen
og fortæller hvordan man kan
sende beskeder over stor af stand uden brug af internet /
telefon

Med spejderhilsen
Erik, Sofie, Lars, Philip og Andreas
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Troppen oktober 2014

Sommerlejren 2015 afholdes i uge 29, se
mere på side 9.
Tirsdag d. 7.

Tropmøde – ”Det Store Batteriprojekt”

Tirsdag d. 14. Efterårsferie – intet møde
Tirsdag d. 21. Patruljemøde
Tirsdag d. 28. Patruljemøde

Med spejderhilsen
Troplederne
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Sct. Georgløb - Ulvene
Vær' med til at dyste om at blive den bedste bande i Hillerød.
Det er nogle hyggeligt timer, hvor alle ulvespejdere i Hillerød dyster i forskellige opgaver.
Vi mødes på Frydenborg (hvor vi er til vores normale
onsdagsmøder) kl. 9.30 og slutter samme sted kl.
14.00, søndag d. 5 oktober.

Husk uniform, blyant og papir, samt en lille rygsæk med
drikkedunk. HUSK TØJ EFTER VEJRET - vi skal være ude!
Tilmelding hurtigst muligt, MEGET GERNE før d. 15 september, på hjemmesiden www.megalip.dk. Husk at vælge Ulve
-udgaven af turen.

Vi håber på at se mange ulve, til en sjov og hyggelig søndag!
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Distriktsturnering for ulvene
Troldmanden Sverre optager nye troldmandslærlinge hvert år.
I år er I de udvalgte og I er hermed Troldmand Sverres nye lærlinge.
Han glæder sig meget til at være sammen med jer på sin lærlingeskole.
Som troldmandslærlinge skal I igennem nogle prøver og den bedste
patrulje bliver distriktets troldmænd det næste år.
Du får et mærke til at sy på uniformen når du deltager denne dag :)
Praktiske oplysninger
Dag: Lørdag den 25. oktober 2014
Sted: Vi mødes på Bækholmvej 29, Stenløse
Tid: kl 9.40 og er færdige samme sted kl 14.00.
I skal medbringe: madpakke og drikkedunk i en lille tur-rygsæk, tøj
efter vejret og godt fodtøj til at gå i.
Tilmelding senest d. 09. oktober 2014 på www.megalip.dk
Betaling: 20 Kr. indsættes på kontoen reg. nr.:2276, konto nr.:
6887727854 senest d. 9 oktober HUSK BARNETS NAVN!

6

Ændring af kontingent, samt PBS
Kære alle
Med virkning pr. 1. juli 2014 ændrer Megalipperne opkrævning af kontingent.
Fremover vil kontingentbetalingen blive opkrævet hvert pr d. 1. juli, d. 1. oktober, d. 1. Januar og d. 1. april med kr. 250 pr. gang pr. barn.
Dette sker første gang 1. juli 2014. Det vil være muligt at tilmelde betalingen
til automatisk betalingsservice (PBS), og vi håber rigtigt mange vil benytte sig
af denne mulighed.
Ændringerne medfører en årlig kontingentstigning på kr. 50,00. Der vil desuden ikke længere være søskenderabat, og melder man sig ud i et kvartal, vil
der ikke være mulighed for at få refunderet et allerede betalt kontingent hverken helt eller delvist. Bliver man til gengæld meldt ind efter kvartal start, skal
man ikke betale før det næste kvartal.
Skulle i have spørgsmål til ændringen er I meget velkomne til at kontakte vores kasserer på mail: mab@megalip.dk, der så vil forsøge at besvare jeres
henvendelse hurtigst muligt.

Med spejderhilsen
Megalipperne

7

Visionsdag lørdag d. 25 oktober
Kære ledere, klan og grupperåd
Vi holder visionsdag d. 25 oktober hos Megalipperne. Visionsdagen er
en dag hvor ledere, klan og grupperåd mødes og diskutere visionerne
for Megalipperne de kommende 2 år. Det er et arbejde som er meget
vigtigt, da det er her vi i fællesskab fastlægger den retning vi ønsker
for Megalipperne i fremtiden.
For 2 år siden valgte vi at fokusere på hvordan vi blev flere spejdere i
Megalipperne. Resultatet var at vi afholder SFO arrangementer, som
har været en stor succes og som vi også i år lavede og regner med at
fortsætte med.
For 2 år siden var ude at skyde som aktivitet på visionsdagen. Hvem
har ideer og melder sig til at stå for en ny aktivitet. Birgitte Rose kom
med en ide, men hun har desværre ikke mulighed for at deltage. Christine har foreslået Segway. Opgaverne med morgenmad, frokost, aftensmad indkøb, evt. kagebagning og en aktivitet skal besættes.
Dagen starter kl. 09 på Frydenborg med lidt morgenmad og afsluttes
med en middag om aftenen som vi laver i fællesskab. I år har vi flere
punkter på programmet der kan blive ændret, men ser ud som følger
pt.:
•

Ledergruppens fordeling på enhederne og kommende ledere

•

Opdatering af hjemmesidens struktur og indhold og bladets frem-

tidige rolle
•

75 års jubilæum

•

Indmeldelsesblanket for nye medlemmer

Agenda og tilmeldingen vil ske på hjemmesiden.
Lykke, på vegne af Gruppeledelsen
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Jubilæumslejren!

I anledning af Megalippernes 75-års jubilæum tager hele gruppen afsted på fælles jubilæumslejr til Gillastig i
Sverige. Lejren afholdes i uge 29 med start søndag d.
12. juli og slut lørdag d. 18. juli. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen, så I ikke går glip af denne festlige spejderoplevelse!

9

Kræmmermarked - meget stor tak
til jer alle for opbakningen
Årets kræmmermarked vil blive husket som regnfuld, men også for at
der var nye til at hjælpe. Samtidig var der rigtig mange af dem som
plejer at trække et stort læs. Vejret startede flot torsdag, men endte i
rigtig dårligt vejr fra lørdag eftermiddag. Det betød at vi ikke udfyldte
hele den planlagte besætning af aktiviteterne, men sendte nogle hjem.
Indtjeningen i år er mindre end sidste år og bliver lidt under 100.000,
men er et pænt resultat i forhold til det dårlige vejr som har betydning
for omsætningen i madboden. Billetsalg og parkering er uafhængig af
antal besøgende. Det betyder meget at vi har et sådant beløb til brug i
spejderaktiviteter og lejre det kommende år.
Her er et udpluk af billeder der blev taget. Video og billeder vil blive
redigeret og lagt på hjemmesiden.

Salg af rundskuehæfter.
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Kræmmermarked - meget stor tak
til jer alle for opbakningen

Parkeringsvagter. Karl Emil var en af de nye lovende indenfor parkeringsvagten, men har desværre ikke billede af ham.

Vi var tydelige på banner og kom i Hillerødposten
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Kræmmermarked - meget stor tak
til jer alle for opbakningen
Stor tak til dem som lavede aftensmad som blev bragt ud, til billettering, sandwich fremstilling, parkeringsvagter, minestrimmel ’opsættere’, rundskue sælgere, bygning af madtelt, p-området, indkøb af råvare, regnskabs opfølgning,
koordinering…. tak til jer alle. Efter oprydning og nedtagning af madteltet søndag spiste som traditionen tro grill mad i spejderhytten og efter at have fjernet
affald på p-området mandag, spiste vi pizzaer hjemme hos Mette og Thomas.
Stor tak til Jer alle for indsatsen på årets kræmmermarked og den dejlige fælles holdånd!
Lykke
Grupperådsformand

Udklip fra:

Kø ved spisesteder
Den største kø ved et spisested, var der hos De grønne spejdere, der
solgte sunde sandwich og hos De gule spejdere, der servere lagkage,
kaffe og meget mere. Begge steder af høj kvalitet.
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Program for Oktober:
Ons. d. 1.

find vej – Birgitte

Fre. d. 24.

Vi starter på vores næste 3(?)-års projek:
Storm P. skulptur/maskine på Frydenborg
kl. 19.15

Referat fra klanting d. 3/9.
Tirs. d. 9/9

Inspirations-tur til Gladgården efter materialer
og gode ideer

22/9

Find vej - Karin

1/10

Find vej – Birgitte

24/10

Storm P. på Frydenborg kl 19.15

1/11

Storm P. kl. 19.30

4/11

Tommy Krabbe – ”Ildsjæle” på korpskontoret

(husk tilmelding – der er kun plads til 15-20 fra hvert distrikt)
24/11

Storm P. kl. 19.30

6-7/12

RHF

? /12

Jule gruppe møde

15/12

Klan jule hygge

9/1-15

Klanting

Birgitte tager i byttehuset et par gange og kigger efter ”noget
sjovt”, der evt. kan bruges.
+ 1 møde til at gøre Borgen færdig
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
Månedens blad blev lavet en mørk og kedelig søndag eftermiddag,
hvor man godt lidt kan glemme at sommeren knap er slut. En sidste
artikel skulle også lige i bladet, så det blev først for alvor færdigt
knap en uge efter.
Der skal også lyde et stort tak til alle de forældre, spejdere og folk
med andre relationer til gruppen som var ude og give en stor hånd
på kræmmermarkedet. Tak! Det er jeres indsats som gør det muligt
at drive vores aktiviteter på markedet, som gør vores spejderarbejde muligt.
Vi må heller ikke glemme lederne som har lagt rigtig rigtig mange
timer derude, så også stort tak til dem.

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

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
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

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

