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Redaktionen på Megalipnyt:
Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 150
Så startede Megalipnyt igen. Faktisk foregår dette her i
første halvdel af juli, men sådan er det jo med sådan noget
skriveri. Dette blad blev noget præget af feriestress og er
skrevet i 3 omgange, herunder en af dem midt om natten i
bogstaveligste forstand, hvorfor vi beder vore kære læsere
bære mere over med os mere over med os end normalt
mht. mindre fejl og smuttere. Der blev ikke engang tid til
pizza - ("det er for galt !")

Fortsat god sommer til alle og godt kræmmermarked !
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BÆVER Linda Kjær-Thomsen Østervang 17, st.tv., 3400 Hillerød

lit@spejderhilleroed.dk mobil 40 41 73 99
ULVE Pernille Jensen Holmegårdsvej 37, 3400 Hillerød

pej@spejderhilleroed.dk mobil 28 19 90 49
JUNIOR Thomas Rasmussen Frederikssundsvej 47, 5.tv.,

thr@spejderhilleroed.dk 2400 København NV,
38 86 22 42 / mobil 26 24 56 96

TROP Mads Schondel-Andersen Nordre Fasanvej 128, 2.tv.
mas@spejderhilleroed.dk 2000 Frederiksberg,

38 16 10 64 / mobil 22 12 10 78
KLAN Karin W. Bruun Nybrovej 304, st., G17,

kab@spejderhilleroed.dk 2800 Kgs. Lyngby
46 97 44 17

HYTTER Jette Kjær Jensen Præstevænget 19, 3400 Hillerød
48 26 70 93

BLAD (redaktør) Michael Bentzen c/o KBM ApS, Vølundsvej 13, 3400
mib@spejderhilleroed.dk Mrk.: MEGALIPNYT

48 14 04 84 (hjemme)
48 26 80 90 (arbejde)
48 26 80 16 (fax)
40 15 80 90 (mobil)

BLAD Thomas Rasmussen (se juniortropleder herover)

KASSERER Grethe Marcher Åhøjen 2, 3400 Hillerød
grm@spejderhilleroed.dk 48 26 52 70

FRYDENBORG Boksen på skuret 48 24 24 43

KORPSET KFUM-Spejderne i Danmark
Gammel Vartov vej 16 70 10 26 66 (tlf)
2900 Hellerup 39 16 26 66 (fax)

SCOUTSHOP Højrupvej 6, Taulov, 70 10 76 76 (tlf)
(butik med 7000 Fredericia 76 22 32 00 (fax)
spejderting) Hjemmeside: www.scoutshop.dk

HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk
Se megalipnyt i farver (PDF-format) på vores hjemmeside.

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk
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Lørdag d. 16. august
indbydes alle forældre og børn til vores halvårlige
forældredag.
Vi mødes kl. 14:00 ved Megaliphytten og vi forventer, at
arrangementet slutter ca. kl. 15:30 for forældrene. De
enkelte enheder slutter evt. senere - se de enkelte
programmer for enhederne (dem de rykker op til).

Programmet ser således ud:
Velkomst

Års stjerner og jubilæer
Oprykning

Kaffe, the, sodavand og kage
Enhedslederne går med børnene

Kort orientering fra hytteudvalg, PR-udvalg,
agitationsudvalg samt fra grupperådet.

Afslutning
Vi håber selvfølgelig at se rigtig mange børn med deres
forældre denne dag.

Lørdag d. 23. august inviteres alle bævere og ulve til
Groggl-jagt på Frydeborg fra kl. 10-14. Der bliver ligeledes
sendt indbydelser til børnehaveklasser og 1.klasser på en
række af byens skoler.

Husk at se reklamerne for Groggl-jagten på TV2 i perioden
18.-31. august. Reklamerne vil blive vist i børne "prime-time"
- altså omkring børneudsendelserne.

Groggl-jagten bliver afholdt i samarbejde med Anne Stuart
gruppe fra Det Danske Spejderkorps og er et tværkorpsligt
initiativ, som gerne skulle resultere i, at flere børn vil være
spejdere.
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GRUPPEKALENDER
Hvem er hvem: B=Bævere, U=Ulve, J=Junior-trop, Sp=Trop, R=Rover (klan),
L=Enhedsledere, G=hele Gruppen, F=Forældre GR=GruppeRådet,
GL=Gruppeledelse, FR=Forældrerepræsentanter.

HVORNÅR HVAD HVEM

16. aug. Forældredag ALLE
23. aug. Groggl-jagt B + U + J
Uge 35 Kræmmermarked ALLE

Søn 24/8 -> Man 1/9.
20.-21. sep. Sct. Georgsløb Sp + R + L
4.-5. okt. Distriktsturnering J + S
5. okt. Distriktsturnering B + U
25.-26. okt. Tematur Sp
6.-7. dec. RæveHaleFejde '03 Sp + R + L
2005
16.-24. jul Korpslejr på Falster G

BEMÆRK: Nyheder eller rettelser vil stå med fed-skrift første gang de medtages i
kalenderen.

Opslagstavlen
Guldborgsundlejren 2005

Hovedbestyrelsen for KFUM Spejderne har
netop godkendt navnet (ovenfor) for den

næste korpslejr.

Lejren ligger på Falster i nærheden af
Nykøbing F.

Du kan læse meget mere om
Guldborgsundlejren på

www.spejdernet.dk/korpslejr2005

Adresseændring

Nina Pedersen
(tropassistent) er flyttet til

Egebjerg 20,
4000 Roskilde (stadigvæk).

Ny omdeler af Megalipnyt

Megalipnyts "gamle" omdeler Jakob V.Nielsen (spejder i
troppen) stoppede med sidste nummer i juni da han tager et
år til Brasilien - god tur Jakob ! Den nye omdeler er Andreas
Jensenius som omdeler dette blad som sit første og der kan

naturligvis altid ske smuttere når man lige overtager en
sådan tjans selvom vi selvfølgelig ikke håber det. Meddel

redaktionen om evt. fejl, manglende blade eller lign.
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BÆVERE
Hej bævere !

Program
Velkommen tilbage efter en dejlig sommerferie.

Onsdag d. 13. Lagkageløb & Agitation

Lørdag d. 16. Forældredag og oprykning.
Se side 1. Det bliver en dag,
hvor vi skal sige farvel til
8 bævere der skal rykke
op i ulveflokken.

Onsdag d. 20. Løb i skoven.
Lørdag d. 23. Groggl-jagt - se side 1.
Onsdag d. 27. Pionering.
Fra søndag d. 24. til mandag 1/9.
Kræmmermarked. Forældrene må meget
gerne læse indlægget.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Kirsten (4826 4442)
Katrin (4828 5005)
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Program for august
Velkommen tilbage efter sommerferien allesam-
men. Jeg håber, at I har nydt den.
Vi vil også sige mange tak for en super god som-
merlejr til Jer der var med. Det var en fornøjelse
at være afsted med jer.
Nu tager vi hul på et nyt halvt år og jeg håber, at I
er helt klar til dette.
Onsdag d. 6. Oprydning efter sommerlejren.
Onsdag d. 13. Carsten viser billeder fra sin tur til

Østen.
Lørdag d. 16. Oprykning på

Frydenborg.
Vi overnatter
til søndag.
Nærmere oplys-
ninger følger.

Onsdag d. 20. Ulvenes verdens
OL

Lørdag d. 23. Groggl-jagt -
se side 1.

Onsdag d. 27. Lagkageløb og fuldmånemøde.
28-31 aug. Kræmmermarked.

Se også tillæg.
Tillykke med fødselsdagen til:

Baldrian bliver 10 år d. 21.
Nicklas bliver 10 år d. 23.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi og Akela.
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JUNIORTROPPEN

August 2003
Så er vi klar til at starte igen efter en dejlig lang sommerferie.
Vi starter med en del førstehjælp, da vi skal have et stort før-
stehjælpsmøde i september, hvor I kommer til at yde første-
hjælp til "rigtige" ofre med "rigtigt" blod.

Program
Tirsdag d. 12. Velkommen tilbage fra sommerferien.
Lørdag d. 16. Forældredag med oprykning (se side 1).

Vi skal sige farvel til nogen af de "gamle"
juniorer, mens vi får nogle nye friske ulve-
unger op. Efter det fælles program med for-
ældrene fortsætter vi til kl. 20:30 således:
15:30 Forskellige aktiviteter og lege.
17:30 Bål og madlavning.
19:00 Spisning.
20:30 Afslutning.
Vi håber selvfølgelig at se både de nyoprykke-
de ulve samt alle de øvrige juniorer den dag.

Tirsdag d. 19. Velkommen til de nye. Vi skal bl.a. starte så
småt med at lære om kort og kompas.

Tirsdag d. 26. Førstehjælp. Vi skal bl.a.
øve forbindinger,
aflåst sideleje og trinvis
førstehjælp til bevidstløse.

Med junior hilsen
Thomas R. (2624 5696), Kristian R. (4697 4958),

John (4828 6665) og Thomas O. (2144 6179)
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Lørdag d. 14. juni var der
Dragebådssejlads på Slotssø-
en i Hillerød. Selve arrange-
mentet fandt sted på "Posen".

Megalipperne var med i ar-
rangementet ved at bygge en
indgangsportal til "Posen" og
havde desuden fået en fan-
tastisk mulighed for at lave en
aktivitet på selve pladsen til
underholdning for børnene.
Derudover kunne vi stille et
hold til deltagelse i selve sej-
ladsen, hvilket vi naturligvis
tog imod.

Rent spejdermæssigt vil jeg
kalde det en kæmpe succes.
Vi havde fået et stort areal
stillet til rådighed og vores
område var dagen igennem
fyldt med børn der deltog i
konkurrence om at være
bedst i bungee jump (vandret
elastik-spring) eller som bare
sad og lavede et snobrød eller
popcorn i fred og ro. Ihvert-
fald fik mange en god oplevel-
se af spejderne og vi fik
omdelt en mængde foldere til
børn og børnefamilier.

På det sportlige var der både
jubel og skuffelse for vores
hold bestående af 11 ledere.
Af 51 (vistnok) startende hold
gik de 8 videre til semifinaler-
ne. Dog kan man vel ikke kla-
ge over at være blevet nr. 9
blot 2-3 tiendedele fra en se-
mifinaleplads, men det kunne
da have været sjovt at være
med til det også.
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Det var ihvertfald et sjovt ar-
rangement samtidig med at
det gav god publicity, hvilket
vi naturligvis fra PR-udvalgets
side også lægger vægt på.

Ullerød Bageri var desuden så
venlige, at sponsere vores
snobrødsdej, hvilket vi er me-
get glade for.

Michael
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PROGRAM
Velkommen tilbage fra sommerferie og sommerlejr. Vi håber, at det har
været en god sommer og at I alle er friske til at tage fat igen. Månedens
store ting bliver forældremødet d. 16. hvor der vil ske oprykning og
nogen ændringer i patruljerne. Desuden er der kræmmermarked sidst på
måneden og der vil vi gerne opfordre alle i troppen til at finde så mange
timer som muligt til at hjælpe til. Udover selve parkeringsdelen er der
også rundskuehæfter som skal sælges og de giver også et meget godt
tilskud til gruppens økonomi. Mød op og hjælp til - det gør en forskel

Tirsdag d. 12. Tropmøde - 19:00 - 21:00.
Vi skal have ordnet vores materiel efter sommerlejren
og samtidig snakke om hvordan det vedligeholdes og
behandles.

Tirsdag d. 12. Stabsmøde - 21:00-21:15.
Kort stabsmøde med opsamling efter sommerlejren.

Søndag d. 16. Forældremøde - se side 1.
Efter det fælles program som varer til ca. 15:30 vil
vi fortsætte med vores egne ting og ceremoni indtil
kl. 21:00 hvor vi slutter. Vi glæder os til at se både
vores egne spejdere og de nyoprykkede juniorer der
skal bydes velkommen i troppen og optages.

Tirsdag d. 19. Patruljemøde - velkommen til de nye.
Tirsdag d. 26. Patruljemøde.
Kræmmermarkedsdatoer er 24., 27., 28., 29., 30., 31. og 1/9. Se tillæg.

Med spejderhilsen
Tropstaben
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Program for august

Torsdag d. 21/8 Kl. 1830: i Gribbereden:
KLANTING:

Vi gør som vi plejer (se eventuelt Mega-
lipnyt fra august 2002, 2001, 2000 eller
...... for at finde ud af hvad det er - du
har vel gemt dine blade, ik ?
Som et lille hint kan nævnes, at noget
grill-bart bør medbringes.

Søndag d. 24/8. Klargøring kræmmermarked.
Ons 27/8-Man 1/9 Klargøring og kræmmermarked.
Husk at tilmelde dig til kræmmermarkedet. Læs indlægget i
Megalipnyt i dette nummer.

Med løftet tveje !
Karin og Susanne
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Mens en flok vattede cykelryt-
tere har hjulet rundt nede i
Frankrig og har stjålet medi-
ernes srgelys, har en flok vir-
keligt seje vandrere,
fuldstændigt upåagtet, klaret
diverse bjergetaper helt uden
cykel. Blandt disse seje fod-
folk var Team Skovklanen
(undertegnede) bestående af
2 lovende talenter med gode
chancer for medalje-hjem-
bringelse fra Hærvejsmar-
chen.

Startskuddet til første etape
lød fra Viborg kaserne en me-
get tidlig lørdag morgen kl
5:00 (hvilket måske var grun-
den til den begrænsede medi-
edækning). Da vi i Team
Skovklanen ikke blot er en
flok lemminger, lagde vi ud
med at bevæge os mod
strømmen af diverse energi-
ske ældre damer, firmahold
og militære marchhold i et
forsøg på at nå frem til startli-

nien. Derefter lagde vi os i
hælene på flere tusinde andre
vandrere.

Morgensolen skinnede, fugle-
ne kvidrede og vi nød den jy-
ske natur mens vi lagde
kilometer efter kilometer bag
os. Morgenfriske mennesker
havde flyttet morgenbordet
ud til vejkanten, hvor de fik os
som underholdning til mor-
genkaffen. Vi andre måtte se
frem til morgenkaffen (og toi-
let-køerne) ved depoterne,
der var fordelt langs etapen.

Allerede kl. 9 havde vi tilbage-
lagt de første 20 km og var
stadig ved godt mod - nu var
vi jo næsten halvvejs. Vores
forudgående træning havde
dog ikke indbefattet bjergeta-

per, og det bakkede terræn
(og den tynde luft) omkring
Viborg begyndte derfor at
gøre sin virkning: Vi blev
overhalet af den ene ældre
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dame efter den anden, men
de var jo også i træning efter
at have deltaget de sidste 25
år. Vi var dog stadig i stand til
at tage bakkerne i løb, men
dog kun den ene vej.

Hen på eftermiddagen bragte
etapen os igennem det frede-
de område Øbakker og vi
nærmede os atter Viborg. Nu
begyndte det at blive hårdt og
sveden haglede af os, mens
kilometrene blev længere og
længere. Også flere soldater-
hold havde svært ved at stå
distancen (måske fordi de
havde 40 kg oppakning?). De
sidste 5 km kæmpede vi os
frem på hænder og knæ, og
ved opbud af alle vores
kræfter nåede vi målstregen
på Viborg kaserne, kun 10
min før tidsgrænsen (kl.
17:00).

Efter dagens omtrent 45 km
(vistnok 55km) var vi mere
døde end levende og overbe-
vist om, at løbet var kørt for
det ellers så lovende Team
Skovklanen.

Efter fodpleje, kalorieindtag
og en kort nats søvn i en gym-
nastiksal, var vi stadig lige
opgivende, men er vi spej-
dere eller ej …? Knæene blev
bundet ind i kilometervis af
bandager og vandrekrykker-
ne blev fundet i buskadset, og
inden vi havde nået at tænke
os om, var vi godt i gang med
2. etape. Hvad der videre ske-
te står lidt uklart for os, men
vi kan dog erindre et
march-orkester, der med livli-
ge fanfarer holdt modet oppe
hos vandrerne. Musklerne var
nu efterhånden så stive, at
selv et kort ophold for rødt lys
gjorde det svært at komme i
gang igen. Mod vores bedste
overbevisning overlevede vi
dog etapens 45 km, og de sid-
ste kilometer gennem Viborg
foregik til akkompagnement
af tyske schlagere leveret af
et tysk militærhold.

Efter humpende at have pas-
seret målstregen på Viborg
kaserne kunne Team Skov-
klanen indkassere 2 medaljer,
hvorefter vi svor aldrig mere
at deltage i dette vanvid! Det
har vi nok glemt til næste år...

Karin og Susanne,
Team Skovklanen.
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Hillerød kræmmermarked
2003

Så nærmer tiden sig atter for Hillerød Kræmmer-
marked. Vi håber, at vejret bliver mindst lige så
godt som sidste år. Dette store arrangement er
gruppens største indtægtskilde, så det er meget
vigtigt at DU tilmelder dig.
Læs efterfølgende og tilmeld dig på

www.spejderhilleroed.dk/km
eller til en af undertegnede senest fredag d. 8.
august.
Med håbet om stor tilslutning og et godt marked.

Thomas Rasmussen Søren Jensenius
Frederikssundsvej 47, 5.th. Vangemandsvej 3
2400 København NV 3400 Hillerød
Tlf. 3886 2242 Tlf. 4824 6608
Mob. 2624 5696



Klargøring: Vi skal i år bemande 1 parkeringsplads dvs. vi
skal banke 1200 stålpæle i jorden, rejse 2 bøjlehaller og
spænde 20 km minestrimmel ud over pladsen, så der er
brug for en del arbejdskraft.

Aftensmad: Igen i år søger vi nogle forældre der vil være
behjælpelige med at lave aftensmad til mandskabet på
pladsen. Giv dit/Jeres tilsagn på tilmeldingsblanketten med
hvilken ugedag du/I kan lave mad. Du/I vil blive kontaktet
senest 1 uge før markedet af Lars Jensenius, som vil koordi-
nere madholdene.

Billetsælgere: Til at bemande vores indkørsler skal vi bru-
ge nogle forældre lørdag og søndag fra kl. 10-18 begge
dage. Tilmeld dig de dage du kan samt i hvilket tidsrum det
passer dig. Du vil senest 1 uge før markedet blive kontaktet
vedr. den endelige vagtplan.

Parkeringsvagter: Alle spejdere, seniorer, rovere og le-
dere på 14 år og derover kan melde sig som parkerings-
vagt. Parkeringsvagtens opgave er, at sørge for at
indkørsler, udkørsler og selve parkeringspladserne fungerer
100%.

Rundskuehæfter: Vi skal igen i år sælge rundskuehæfter.
Thomas Rasmussen (tlf. 2624 5696) vil igen i år stå for ud-
levering og afregning af rundskuehæfterne. Vi vil igen i år
prøve at samle kræfterne om salget. Rundskuehæfterne kan
sælges til og med kræmmermarkedet, så der er tid nok til,
at vi kan sælge 2.500 hæfter og alle kan være med - så
kom og “gi´ den en skalle” ! Der vil være mulighed for at
afregne samt for at få udleveret flere rundskuehæfter ude
på kræmmermarkedet. I lighed med sidste år tjener grup-
pen 10 kr. pr. solgt rundskuehæfte.

Oprydning: Der vil være folk på pladsen mandag fra kl.
9-14 og igen fra kl. 18.30-20.00.
Vi skal rydde op, samle affald, pæle, minestrimmel, demon-
tere bøjlehaller, så pladsen igen bliver ren og pæn.

Vejledning: Udfyldning af blanketten sker ved i kolonner-
ne til højre at skrive det tidsrum ud for de enkelte aktivite-
ter man kan komme. Max. 1 person pr. skema. Det er
vigtigt at du husker at skrive navn, adresse og telefon på
tilmeldingskuponen som sendes til Thomas Rasmussen eller
Søren Jensenius. Du kan også tilmelde dig via vores hjem-
meside på www.spejderhilleroed.dk/km. Du kan så
samtidig printe din egen tilmelding.



Navn: _____________________________________
Adresse: _____________________________________
Postnr/by: _____________________ Tlf.: ____________

DATO Kl. AKTIVTET Spejdere
under 14
år

Spejdere
over 14 år

Forældre

Søn 24/8 10-14 Klargøring
Ons 27/8 19-21 Klargøring
Tor 28/8 10-23 P-vagt

18 Aftensmad
Fre 29/8 10-23 P-vagt

18 Aftensmad
Lør 30/8 9-23 P-vagt

10-18 Billetsalg
18 Aftensmad

Søn 31/8 9-22 P-vagt
10-18 Billetsalg
18 Aftesmad

Man 1/9 9-14 Oprydning
18.30-20 Oprydning

Navn: _____________________________________
Adresse: _____________________________________
Postnr/by: _____________________ Tlf.: ____________

DATO Kl. AKTIVTET Spejdere
under 14
år

Spejdere
over 14 år

Forældre

Søn 24/8 10-14 Klargøring
Ons 27/8 19-21 Klargøring
Tor 28/8 10-23 P-vagt

18 Aftensmad
Fre 29/8 10-23 P-vagt

18 Aftensmad
Lør 30/8 9-23 P-vagt

10-18 Billetsalg
18 Aftensmad

Søn 31/8 9-22 P-vagt
10-18 Billetsalg
18 Aftesmad

Man 1/9 9-14 Oprydning
18.30-20 Oprydning



Navn: _____________________________________
Adresse: _____________________________________
Postnr/by: _____________________ Tlf.: ____________

DATO Kl. AKTIVTET Spejdere
under 14
år

Spejdere
over 14 år

Forældre

Søn 24/8 10-14 Klargøring
Ons 27/8 19-21 Klargøring
Tor 28/8 10-23 P-vagt

18 Aftensmad
Fre 29/8 10-23 P-vagt

18 Aftensmad
Lør 30/8 9-23 P-vagt

10-18 Billetsalg
18 Aftensmad

Søn 31/8 9-22 P-vagt
10-18 Billetsalg
18 Aftesmad

Man 1/9 9-14 Oprydning
18.30-20 Oprydning

Navn: _____________________________________
Adresse: _____________________________________
Postnr/by: _____________________ Tlf.: ____________

DATO Kl. AKTIVTET Spejdere
under 14
år

Spejdere
over 14 år

Forældre

Søn 24/8 10-14 Klargøring
Ons 27/8 19-21 Klargøring
Tor 28/8 10-23 P-vagt

18 Aftensmad
Fre 29/8 10-23 P-vagt

18 Aftensmad
Lør 30/8 9-23 P-vagt

10-18 Billetsalg
18 Aftensmad

Søn 31/8 9-22 P-vagt
10-18 Billetsalg
18 Aftesmad

Man 1/9 9-14 Oprydning
18.30-20 Oprydning


