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45. årgang

Klude-leg hos juniorerne
Beskeder fra kasseren til lederne
Salg af julelodsedler
Visionsdag hos Megalipperne
Har du heller ikke betalt kontigent?
55nord butikken på Frydenborg
Megalipperne til Kulturnat
Førstehjælp og besøg fra Kommunen
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Lederne i gruppen
Gruppelederne:

Gruppeleder
Mads Schondel
-Andersen
2212 1078

Grupperåd:

Gruppeassistent Gruppeassistent Gruppeassistent
Lars Jensenius Søren Jensenius Per Hansen
4826 1127
4824 6608
4825 4875
LAJ@megalip.dk

SOJ@megalip.dk

Formand
Gitte Thue Poulsen
2580 9035

PEH@megalip.dk

MAS@megalip.dk

Kasserer
Kurt Andersen
2323 0846
KUA@megalip.dk

GIP@megalip.dk

Floklederne:

Flokleder
Christine Thue
Poulsen
6016 8546

Flokleder
Sebastian ”W”
Weede
3116 9407

Flokassistent
Mads V. Nielsen
3011 2713

CHP@megalip.dk

SEW@megalip.dk

MAN@megalip.dk

Flokassistent
Flokassistent
Sofie B. Jensenius Iben Carsten3061 6537
sen
SOB@megalip.dk
2025 9585
IBC@megalip.dk

Juniortroplederne:

Juniortropleder
Andreas
Jensenius
3068 3078

Juniotropassist.
Erik Husher
222148 21
ERH@megalip.dk

AND@megalip.dk

Juniortropassist.
Andreas Oksbjerg
5074 7487

JEP@megalip.dk

ANO@megalip.dk

Troplederne:

Tropleder
Mette SchondelAndersen
2855 2665

Juniortropassist.
Jeppe Skovgaard
2089 9970

Hjemmesiden:

Tropassistent
Michael Bentzen
4015 8090

Tropassistent
Annette Jensen
2267 1669

MIB@megalip.dk

ANJ@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
10. nov
17. nov
24. nov
27. nov
1.-2. dec
8. dec
12. dec

HVAD
Visionsdag
Julelodseddels salg
Julelodseddels salg
Optakt til Rævehalefejden
Rævehalefejden
Julelodseddels salg
Julegruppemøde

HVEM
L+R+GR
U+J+SP+L
U+J+SP+L
SP+R+L+FR
SP+R+L+FR
U+J+SP+L
G

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

Opslagstavlen
Hvis der er nogen som har en gammel uniform
som ikke bliver brugt mere, kan det være I kan få
de solgt til nogen andre i gruppen. Man kan sende
en mail til and@megalip.dk med info om pris og
kontakt informationer og så vil jeg sætte den på
opslagstavlen. Brugte uniformer er tidligere blevet
solgt for ca. 50-150kr.

—Når man deltager i et kursus, skal kursusplan
og beskrivelse afleveres til kassereren, da udgiften
til kurser tilskudsberettiget.
—Hvis du har udlæg for troppen, skal du sammen
med bilagene aflevere et regnskab til kassereren.
Udlæg og diverse regninger betales hver måned
henholdsvis midt og sidst på måneden
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Hej ulve.
I denne måned skal vi have døbt de nye ulve. Derudover skal vi have det lidt sjovt, med videnskaben – gad
vide om vi skal lave nogle eksperimenter og måske og
se det indre af en fisk?
Vi afslutter måneden med at lære førstehjælp.
Husk altid at have tøj på til at kunne være ude.
Onsdag d. 7.

Fuldmånemøde med hint af
“Nørd”

Onsdag d. 14. Vi nørder løs
Onsdag d. 21. Førstehjælp
Onsdag d. 28. Førstehjælp

Stor ulvehilsen fra
Lederne i Ulveflokken
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JUNIORTROPPEN
Hej juniorer.
Nu er vi gået til vintertid, og det betyder det er bliver mørkere. Vi
starter derfor måneden med et mørkemøde hvor vi skal ud i skoven
uden lys, så alle kan se at der ikke er noget at være bange for, også
selvom det er helt mørkt.
Derudover starter vi på et smugler tema som køre resten af måneden,
samt det første møde af December.
HUSK AT MØDERNE FRA DENNE MÅNED ER FRA 19.00-20.30.
Program for November
Tirsdag d. 6.

Mørkemøde (Husk ændrede mødetider!)

Tirsdag d. 13. Er i klar til at blive smuglere?
Tirsdag d. 20. Smuglerne kommer på prøve
Tirsdag d. 27. Smuglere, det er nu det gælder!

Med spejderhilsen
Erik, Andreas O., Jeppe og Andreas
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Troppen November 2012
Tirsdag d. 6.

Stabsptruljemøde kl 17.00 i Gribbereden. Vi serverer aftensmad under mødet.
Husk at melde afbud, hvis I ikke kan
komme.
Tropmøde – Byløb i Hillerød
Start og slut ved springvandet på Fisketorvet

Tirsdag d. 13. Patruljemøde
Tirsdag d. 20. Patruljemøde
Tirsdag d. 27. Optakt til Rævehalefejden.
Rævehalefejden er d. 1.-2. december. Invitationen,
samt oplægget til hjemmeopgaven, bliver uddelt på et
møde.

Med spejderhilsen
Annette, Michael & Mette
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Salg af Julelodsedler
Som mange af jer sikkert husker fra sidste år, fik vi mulighed for at
tjene lidt penge til gruppen, ved at sælge en julekalender udbudt af C4
Foreningen, som er Hillerøds erhvervsforening.
I år bliver der både mulighed for at sælge
julekalender men også en lodseddel. Fra
gruppeledelsens side har vi besluttet at
prøve med salg af julelodsedlen i år. Vi tror
det er nemmere at sælge en lodsedel hvor
der er gevinster end det er at sælge en julekalender der ”kun” er en julekalender og
en del af ”Levende Jul i Hillerød”.
Pris pr. lodseddel er kr. 20 og for hver solgt lodseddel tjener gruppen
kr. 8. Vi vil derfor lave 3 salgsdage for gruppens medlemmer:
Lørdag den 17. november 2012, lørdag den 24. november 2012 samt
lørdag den 8. december 2012.
Alle 3 dage mødes vi på Frydenborg og deler sælgerne ind i forskellige
hold og kører dem til deres salgssted. Sælgerne bliver afhentet igen
senere og vi slutter af på Frydenborg med sodavand og kage.
Mødetid alle 3 dage er kl. 9.00 og vi slutter på Frydenborg kl. 13.30.
Tilmelding sker på vores hjemmeside www.megalip.dk/tilmeldinger.
For at vi kan gennemfører denne aktivitet, har vi brug for opbakning og
deltagelse af alle forældre – dels til at hente og bringe børnene og dels
til at give jeres støtte og opbakning til børnene.
Med jeres hjælp regner vi med at kunne sælge omkring 1000 lodsedler
og derved tjene kr. 8.000 til gruppen – penge der går til at gøre næste års sommerlejr billigere.
Vel mødt
Gruppeledelsen
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Visionsdag hos Megalipperne
Kære ledere, klan og grupperåd
Så er det igen blevet tid til at afholde en visionsdag 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.
Vi har i år valgt at fokusere på hvordan vi bliver flere spejdere i Megalipperne.
Som I ved er vores medlemstal ikke specielt højt for tiden. Vi har mange engagerede ledere men desværre ikke så mange spejdere. Den udvikling er ikke
holdbar - i yderste konsekvens ender vi med at være en gruppe bestående
udelukkende af 'gamle' ledere og det er jo ikke meningen med spejderarbejde.
Dagen starter kl. 09 på Frydenborg med lidt morgenmad og afsluttes med en
middag om aftenen som vi laver i fællesskab. Programmet ser ud som følger:



09.00 Morgenmad og velkomst



09.30 Medlemshvervning - erfaringer og ideer.



12.00 Frokost



13.00 En aktivitet




14.30 Vi fortsætter arbejdet med at skaffe flere medlemmer



17.00 Vi laver mad og får en fornøjelig aften

16.00 Opsamling på dagen

Tilmeldingen vil ske på hjemmesiden.

Gruppeledelsen
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Har du heller ikke betalt kontigent?
Vi må desværre konstatere at der mangler kontingent indbetaling for rigtig
mange af vores medlemmer for 2. halvår af 2012, selvom sidste rettidige indbetaling var 1. september 2012.
Hvis du ikke har modtaget en mail med oplysninger om kontingetbetaling, bedes du kontake gruppeassistent Per Hansen på peh@megalip.dk . Oplys venligst barnets navn og enhed (ulve, junior eller trop).
Det er utroligt vigtigt for gruppen at alle medlemmer indbetaler kontingentet
rettidigt, da disse indbetalinger er afgørende for det tilskud vi kan få fra Hillerød Kommune ligesom det har betydning for driften af vores hytter samt aktiviteter for vores medlemmer.
Gruppeledelsen

55 NORD kommer til Frydenborg

Vores spejderbutik kommer til Frydenborg med deres rullende 63m2
store butik. Så skal du have ny uniform og er i tvivl om størrelsen, skal
du finde det rigtige til ønskesedlen til jul, så kom ud på Frydenborg
tirsdag den 27. november 2012 mellem kl. 15.30 og 17.30. Butikken
bliver parkeret på p-pladsen.
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Kulturnatten i Hillerød
Fredag den 21. september 2012 blev der igen afholdt Kulturnat i Hillerød. I år havde Megalipperne også tilmeldt sig arrangementet.
Vi var blevet tildelt en del af det grønne område ved biblioteket på
Christiansgade. Her havde vi bygget en indgangsportal, slået telt op og
blandt de aktiviteter børn kunne deltage i var bungy-run, snobrødsbagning samt riste skumfiduser.

Vi ville bruge arrangementet til at ”vise flaget” overfor Hillerøds indbyggere og måske få nogle flere medlemmer. Desværre var vejret ikke
det bedst, idet det var blæsende og det småregnede ind imellem.
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Kulturnatten i Hillerød
På trods af det lidt halvdårlige vejr, kom der alligevel en del forældre
med børn hen og besøget os. Børnene hyggede sig med snobrød og
skumfiduser og vi fik en god snak med en del forældre ligesom vi fik
uddelt lidt materiale om Megalipperne.

Med spejder hilsen
Lars Jensenius
Gruppeassistent
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Vi fik besøg fra Kommune
Afdelingsleder for socialforvaltningen og Borgerservice i Hillerød Susanne Lorentzen i praktik som Megalip spejder.
Tirsdag den 25. september 2012 havde Megalipperne besøg af Susanne
Lorentzen fra Hillerød Kommune.
Dette var led i en kampagne fra Hillerød Frivilligheds Center under
mottoet Frivilig Fredag Praktik. Formålet varat få politikkere og embedsmænd i tættere dialog med de frivillige foreninger i Hillerød.
I foråret sagde vores gruppeledelse ja tak til at få en politikker/
embedsmand i praktik og vi var så heldige at Susanne Lorentzen valgte
netop os at komme i praktik hos. Grunden til at Susanne valgte os var,
at hun gerne ville prøve noget, der lå meget langt fra hendes hverdag
som leder for socialforvaltningen og borgerservice.
Aftenen startede med at Susanne var med vores junior- og tropspejdere på en førstehjælps handlebane. Susanne syntes at aftenen med vores spejdere havde været rigtig god og hun var meget imponeret over
spejdernes kunnen, viden og samarbejde samt hvor let opgaverne blev
fordelt.
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Vi fik besøg fra Kommune
På mødet med gruppeledelsen talte vi om hvilke udfordringer vi har,
hvilket jo i øjeblikket meget er at tiltrække nye spejdere. Dette var et
punkt hvor hun mente, at vi kunne få et godt samarbejde med kommunen, da de ville kunne reklamere for spejderlivet overfor familier, de
kom i kontakt med. Dette var en konkret opgave, at Susanne ville tage
med hjem til kommunen.
Derudover fortalte vi hende om,
hvordan en spejdergruppe fungerer og hvilke aktiviteter, at vi er
involveret i. Herunder kom vi ind
på de værdier der driver spejderarbejdet ligesom vi talte om hvad
den enkelte spejder og samfundet
får ud af børn og unges engagement i spejderarbejdet.
Susanne mente at vi var en meget attraktiv og engageret gruppe og
lagde stor vægt på ledernes engagement og vilje til at bruge meget tid
på ugentlige møder, planlægning, ture og lejre og vores store indsats
på Hillerød Kræmmermarked.
Alt i alt en god aften, som Megalipperne gerne deltager i til næste år.

Med spejderhilsen
Gitte Thue Poulsen
Grupperådsformand
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Program for November
22/11

– borgen - kort med udfordringer

Hi hi ho ho
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
Vinteren nærmer sig og det begynder at blive hurtigt mørkt. Selvom
klokken ikke er mere end lidt over seks begynder det så småt at være
mørkt. Men den mørke tid betyder også at vi nærmer os Megalippernes
mest traditionsrige tur, nemlig Rævehalefejden! Årets tema er endnu
ikke afsløret, men et lille hint er at finde i Troppens program. Forhåbentlig kommer der nogle gode billeder i bladet enten i December udgaven eller i Januar udgaven.

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

Gitte Thue Poulsen
gip@megalip.dk

Skovduevej 32, 3400 Hillerød
25 80 90 35

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

Kurt Andersen
kua@megalip.dk

Bag Vænget 7, 3400 Hillerød
23 23 08 46

KORPSET

KFUM-Spejderne i Danmark
Wagnersvej 33
70 10 26 66 (tlf)
2450 København SV. 39 16 26 66 (fax)

55° Nord
Højrupvej 6, Taulov, 70 10 76 76 (tlf)
(butik med 7000 Fredericia
76 22 32 00 (fax)
spejderting)
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

