Sommerlejrtillæg 2016

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

Ulvenes sommerlejr ved Tikøb
Ulvenes sommerlejr i år led under omskifteligt vejr. Der var mange dage med regn, men der skulle mere til for at slå de små spejdere ud!
Med den rette påklædning
foregik aktiviteterne stadig
udenfor, alt fra at grave et
stort hul til at besøge Kronborg og fange krabber i
Helsingør havn.
Selv teltet blev slået op og
overnattet i, trods vind og
vejr.
Til gengæld brød solen
frem på dagen, hvor der
skulle gåes hike. Ved godt mod blev der travet afsted fra lejren om formiddagen, og der blev gået både 10, 20 og 30 km omkring Fredenborg
slot og Esrum sø. En lang god dag der endte med trætte og stolte unger.
En af de sidste dage var tema dagen,
der i år var blevet Løvernes Konge
dag. Alle børn blev forvandlet til farlige løver, der ved dagens afslutning
skulle bekæmpe Scar i en yderst
spændende høvdingebold-kamp.
- Elizabeth ulveassistent
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Lejrstemning
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Lejrstemning
Det helt store hit på lejren var
den eftermiddag hvor der blev
spillet DIMS. Et spil hvor alle blev
udfordret på paratviden og spejderfærdigheder.
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Helsingør
Tirsdagen startede tidligt. Flaget blev sat, morgenmadens spist, madpakkerne lavet og opvasken taget og så gik turen mod bussen. Efter en
kort tur med først bus og herefter tog, gik turen igennem Helsingør for
at nå øresundsakvariet—et lille akvarium ved havnen med en masses
spændende fik og havdyr. Specielt det store ”føle-bassin” var populært, og vi fik også lov til at være med til at fodre dyrene heri. Herefter
gik turen ned på havnen hvor der skulle fanges krabber. Efter en frokost i regnvejr sluttede dagen på Kronborgslot.
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Helsingør
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Helsingør
Der blev fodret med blåmuslinger, direkte fra hånden.

Før der kunne fanges krabber, blev der lavet krabbe-fiskestænger, bestående af snor, klemme, pind og blåmusling. Der blev fanget mange
spændende dyr rundt omkring på molen, så der var nok at se på.

6

Hike
Esrum-sø er en besværlig størrelse: med skovsti på vestbredden og
private grunde på østsiden udgør denne sø en kæmpe udfordring, både
i størrelse (17,3 km) og tilgængelighed, for vandrere af alle niveauer.
Så naturligvis blev søen udgangspunkt for ulveungernes hike på sommerlejren!
Vi lagde ud friske og frejdige fra lejren alle mand, med fyldte drikkedunke og friske sokker, men som solen langsomt hejstes i det blå, begyndte gruppen at splittes. Holdet deltes i to, men efter små10 kilometer mødte vi alle igen til frokost ved Fredensborgslot. Herefter fortsatte turen, og sangene begyndte så småt at stilne af hos de små, men
brave få, der begav sig ud på de 20 kilometer. Turen bød undervejs på
slot, leg i park, en is og masser af smuk natur (en grusvej uden gangsti blev den største udfordring på dette stræk).
Hen under den aftagende sol kom hikens andet og sidste brud. Der
skulle spises aftensmad (som blev bragt til de endnu vandrende) og 20
kilometers gruppen blev hentet hjem til lejren, tilbage var nu kun to
børn og en leder. Magne og Gustav livede hurtigt op som de tilbageværende på ruten og turen gik nu yderligere mod nord rundt om søen,
målet var toppen og de 30 kilometer! Der blev snakket og fjollet og
sunget på denne sidste del af hiken og humøret var i top. Trætheden
der indfandt sig i benene gav kræfter til det sidste stykke og drengene
nåede endeligt i mål
klokken 21.36 på en
parkeringsplads på
Esrumvej.
Superstærkt gået af
alle ulvevandrere! 10,
20 og 30 kilometer er
ingen smal sag.
- Sebastian, ulveleder
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Hike
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Løvernes konge dag
Den sidste dag på sommerlejren blev brugt på savannen - vi havde nemlig løvernes konge dag!
Vi startede ud med at forvandle alle børnene til små
Simba'er. Herefter introducerede Zarzu
dem til dagens tema,
hvor efter Timon og
Pumba stødte til og
hjalp med ansigtsmaling til alle børnene,
som blev rigtig fine.
Fortsættes på næste side…
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Løvernes konge dag
Efterfølgende blev der brugt tid på at lave savsmuldsdyr.
Frokosten stod på alt godt fra Timon og
Pumbas tag-selv bord, hvor der blandt
andet var grønne snegle, mariehøns, larver og knasende larve mix, som ALLE
børnene var vilde med.
Forsættes på næste side...
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Løvernes konge dag
Da de små Simba'er havde fået fyldt mad
depoterne op skulle de udkæmpe den store
kamp om savannen mod selveste Scar!
Simba'erne klarede kampen mod den onde
Scar og vandt retten til igen at bo på Kongesletten og de blev fejret med ægte løvemad.
- Pernille, Ulveassistent
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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

