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Se (snarest) flere billeder på: http://www.megalip.dk/
billedgalleri og på vores facebook side
Kontakt chp@megalip.dk for at få originaler.

Juniortroppen i Gurredam
Juniortroppens sommerlejr gik i år til Gurredam spejdercenter sammen
med Troppen. Det var en lejr der bød på både sol og skybrud.
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De officielle Olympiske Spejderlege
2016
Årets skønne sommerlejr i Gurre bød på mange mindeværdige oplevelser for alle os der deltog.
Juniorspejderne fik fx deres udfordrende sag for, da der torsdag på lejren blev afholdt de officielle olympiske spejderlege 2016.
Den mest prestigefulde, og ligeså frygtede, disciplin er raftegolf - en
klassisk holddisciplin hvor to hold, ved brug af en minimum 3 meter
lang rafte, skal tage skud til hver deres bold og hurtigst muligt få bolden skudt i et selvgravet hul i jorden på en halv gange en halv meter.
Hvert medlem af patruljen skal på alle tidspunkter have hænderne på
raften når der skal svinges efter bolden, så det kræver en god portion
teamwork at komme i mål.
Som med mange andre aktiviteter er teamworket og den kreativt udfordrende tilgang til opgaverne i fokus hos spejderne. Man lærer at
kommunikere internt i en gruppe når en opgave skal løses. Kreative
beslutninger må træffes i fællesskab, når man skal blive enige om
hvordan fire personer skal svinge en 3 meter lang rafte og ramme en
lille skumbold. Det er bestemt ikke nemt! Det er disse evner der skiller
de bedste spejdere fra de gode - og netop derfor vi prioriterer at give
vores spejdere disse
erfaringer
med i bagagen til fremtiden.
Det var blot
én god oplevelse fra en
uge rig på
netop mindeværdige
øjeblikke de øjeblikke
vi om mange år stadig
vil se tilbage på med et smil på læben.
- Phillip, Juniorttropassistent
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Hike
Sommerlejren 2016 bød på mange gode oplevelser og mange sjove
aktiviteter i regn og sol.
Det var også alle juniorspejdernes første sommerlejr som juniorspejder. Det betød, at de nu
skulle lære alt om, hvad
det vil sige at være en
juniorspejder på lejr.
Spejderene skulle selv
opbygge lejrplads, lave
bål og lave mad, og så
skulle de selvfølgelig
også ud på hike!
Tirsdag morgen gik det
løs. Juniorspejderne, såvel som os ledere, fik vandreskoene på og den
store taske på ryggen - og så afsted!
Hiken startede fra lejrpladsen på Gurredam, og herfra gik turen langs
landeveje og i skov til Helsingør var nået. I Helsingør gjorde vi stop
ved Kronborg, hvor vi fik hilst på Holger Danske, og kigget på kanonerne. Fortsættes på næste side...
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Hike
Fra Helsingør gik turen videre til den shelterplads, hvor vi skulle overnatte. Her fik spejderne aftensmad, og der var også tid til lidt hygge
med lidt slik og varm kakao inden
sengetid. Dagen efter gik turen hjemad mod lejrpladsen igen, hvor det
passede lige med frokosttid.
Efter en hike på 22 km var alle trætte, og de ømme fødder havde brug
for hvile. Men de var dog alligevel
friske til en omgang frisbee med lederne efter aftensmaden :)
Mange tak for en rigtig god
sommerlejr!
- Amalie, juniortropassistent
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Lejrstemning
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Troppen i Gurredam
I år gik troppen sommerlejre til Gurredam, hvor
der som traditionen tro
blev opbygget en flot lejr.
Hver dag på lejren blev
der kæmpet hårdt for at
vinde den gyldne palet og
den gyldne pløk, som kunne byttes for en ukendt
”fordel ” dagen efter. Fordelene var alt imellem:
Lederne hjælper med maden, hæld vand på de andres bål eller få kørt
cola og giffler ud på hiken. De gylden genstande blev en fast del af lejren og kunne vindes ved at have dagens bedste aftensmad og dagens
pæneste lejrplads. Fortsættes på næste side...
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Troppen i Gurredam
Som altid på sommerlejren skulle tropspejderne på hike, men som noget helt nyt var det en
Facebook-hike, hvor poster og vejledning til
posterne blev delt via Facebook. Positionen af
posterne fik man vha. et (meget) lille kortudsnit, og patruljerne tjekkede så ind på hver
post med et fint selfiebilled. Derudover lavede
patruljerne status opdateringer hver 3. time
om hvordan hiken gik. Det var en rigtig sjov oplevelse for alle, på trods
af små problemer med at få signal midt ude i skoven.
Efter hiken blev der afholdt den helt store pirat-dag. Alle startede med
at miste venstre hånd (pirater har jo altid en klo) og så skulle der spilles klodsmajor dog med lidt ekstra udfordrerne regler. Som dagen
skred frem og nye aktiviteter skulle løses kunne man bytte forskellige
kropsdele, f.eks. kunne man købe sin venstre hånd igen for 2 øjne. Da

dette hurtigt blev populært steg prisen til 3 øjne. Svalerne endte med
at sælge 1 ben 2 hænder, 4 øjne og 2 tunger. Og de var kun 3 i aptruljen! Ørnene gik all-in og solgte et helt patruljemedlem da det virkelig
gjalt, og det sikrede dem sejren i
kongespillet.
Forsættes på næste side...
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Troppen på Gurredam
Lejren blev sluttet af med kæmpe-mini-golf. Her spilles der minigolf
med rafter i forskellige størrelse som køller, hvor hele patruljen skal
holde fast om den. Putteren var en kort rafte på 1 meter, og driveren
var omtrendt 5 meter lang. Der var 3 udfordrene huller og utrolig nok
brugt begge patruljer 43 slag for at komme igennem. Det blev afgjort
med en finale hvor der galt om at skyde længes og hvor svalerne endte
med at løbe med sejren.
Det blev også Svaler som vandt årets sommerlejr, selvom det blev meget snævert. Ørnene gav dem kamp til stregens trods deres yngre alder, og løb næsten med sejren efter at de i de sidste tre dage havde
skruet op for færdighederne. Det endte dog med at være gyngerne
som kostede dem sejren.
- Lars R, Tropassisten og Andreas J, Tropleder
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Hike dagbog
Første check in på hiken var med et selfie

Andet check in, humøret er højt.

”Status: på farten. Batteriprocent: 51 Humør: højt.
Efter en gåtur med mudder til halsen, nød vi en udsøgt frokost med udsigt til vandet.”
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Hike dagbog
Frokost selfies

Check in selfie fra Svaler

”Status: i bevægelse
Batteriprocent: 3
Humør: lettere nedadgående
Efter lang (meget lang) indkøbspause, er vi nu på vej mod smukke
Kronborg, med diverse gakkede
gangarter.”
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Hike dagbog
Dagens første opgave:
Tag en patrulje-selfie hvor vi kan se
hvor trætte i er.
Endnu et check in fra Svaler

”Vi skød afsted i fuld fart, men
krudtet gik dog af lidt hurtigt.”
”Status: det ska' gå's væk. Batteriprocent: 90. Humør: jævnt opadgående.
Efter vi havde pakket vores ting sammen og en hurtig morgenmad, genoptog vi
vores vandring ud i vildnisset, hvor vi nød det skønne vejr, og de skidende køer.
Dagens anden opgave:
Hele patruljen skal være
en halv meter over jorden.

”Så er vi på et lad”
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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

