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bære over med evt. mindre fejl. De mindre forstående må
bare overse dem.
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Bedre sent end aldrig.

Hermed en lille status rapport
over kræmmermarked 2003

Årets marked var desværre ramt
af meget dårligt vejr, nemlig
regn fra torsdag kl. 18.00 til lør-
dag morgen og igen lørdagen fra
kl. 18.00 til søndag kl. 11.00.
Dette meget dårlige vejr bevir-
kede da også at det totale antal
betalende biler kun kom op på
17.195.

Salget af rundskuehæfter gik til
gengæld over al forventning med
salg af 2392 hæfter mod ca.
1500 hæfter sidste år.

Frederiksborg Amts trafikbod fik
heldigvis igen i år lov til at be-
mande, således at vores indtæg-
ter på årets marked er som
følger:

Parkering kr. 42.987,50
Rundsk.hæft. kr. 23.920,00
Trafikbod kr. 25.000,00
Ialt: kr. 91.907,50

Vi vil gerne benytte lejlighed til
at sige tak til alle som medvirke-
de til årets marked og vi håber at
alle er friske til næste år.

Søren

Følgende har solgt bedst i hver
enhed:

Bæver: Simone 19 stk.
Flokken: Camilla 120 stk.
Junior: Simone 40 stk.
Trop: Magnus+Mads

100 stk (hver)
Øvrige: Martin Prag 500

Tak til alle. I har virkelig gjort det
godt.

Thomas

Den 23. november vil der i Ul-
lerød Kirke blive afholdt familie-
og spejdergudstjeneste kl.
10:00.

Traditionen tro vil Megalipperne
deltage i gudstjenesten.

Umiddelbart efter vil Megalipper-
ne ligeledes afholde en Julebazar
i kirkens lokaler, hvor diverse
meget flotte julepynt og -de-
korationer vil være udbudt til

salg. Der vil også være mulighed
for køb af kaffe og kage.
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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

23.nov Spejd.gudstjen.+bazar Alle+forældre+nabo....
2. dec. Optakt RHF'03 Sp + R + L
6.-7. dec. RæveHaleFejde RHF'03 Sp + R + L
17.dec. Julegruppemøde G+GR

2005
24. jan. Forældredag G+F
12..14-mar "Linen ud"-kursus L+GR
22.-23.maj LPK 2.del Sp
16.-24. jul Korpslejr på Falster G

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

Opslagstavlen

Kære Megalipper !

Bedre sent end aldrig; blot for at sige tak for mange gode år
på mine sønners vegne- Lars og Niels.

De har begge fået for meget andet at lave og er stoppet hos
jer. Der hersker ingen tvivl om at spejderiet har betydet meget

for dem begge i deres børne og ungdomsår (kammerat-
skab,naturen,lejre,færdigheder) og vi har som forældre på si-
delinjen været imponerede over den engagerede, frivillige og

positive arbejdstid I har lagt i at forme vore unger.

Så herfra skal lyde en varm tak for jeres arbejde og engage-
ment!!

mvh Dorte Rovsing og Claus Levinsen



3

Adresseændring

Kristian Raun
er flyttet til:

Bøgesvinget 8, 1.sal
2740 Skovlunde

Mob:60116333 Tlf:44614488

Opslagstavlen

Julegruppemøde/Tam-tam

Onsdag d. 17.dec. er der jule-
gruppemøde for alle børn og le-

dere fra kl. 18:30-20:00 i
Dragehytten.

Fra kl. 20:30 er der jule-tam-tam
for ledere og grupperådsmedlem-

mer samme sted. "Linen ud" - kursus

Fre/Søn 12-14.marts 2004

Kursus for alle ledere og
grupperådsmedlemmer i Ros-

kilde.
Alle opfordres til at tage med.

INDBRUD IGEN !!!

Nu har vi desværre igen måtte konstatere, at der har været
indbrud i vores Kræmmermarkeds skur.

Også denne gang er tyvene løbet med 4-5 kasser sodavand og
tomme flasker.

Da det er 3 gang bare i år, at vi har haft indbrud, er sagen
derfor blevet anmeldt til politiet, ligesom efterfølgende indbrud
vil blive det.

Gruppeledelsen vil gerne opfordre alle der færdes på Fryden-
borg om, at kontakte Gruppeleder Lars Jensenius, hvis man
observerer tegn på indbrud eller mistænkelig adfærd.

Vi tror, at alle synes at det er ærgeligt, at spejderne ikke kan
have deres ting i fred for ubudne gæster, men vi håber natur-
ligvis, at vi med polities hjælp kan få sat en stopper for denne
uheldige udvikling.

Ivar Olesen fra Grupperådet har været så venlig, at sørge for
at sætte nye greb og lukkemekanisme på døren.

Vi må så håbe at dette kan holde tyvene væk.

Med spejderhilsen
Gruppeledelsen
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En onsdag i september - in-
den mørket var ved at falde
på - var ca. 21,5 bævere af-

sted op fisketur med deres
hjemmelavede fiskestænger.
Høsten var 9 fisk - der dog
gladeligt alle blev sluppet løs
bagefter.

Som det jo tit sker med fiske-
ture, så havde denne også til-
trukket indtil flere fædre og
enkelte mødre der gerne ville
kigge med.

Turen fandt sted ved Strødam
Engsø ved Sophienborg.

En stor oplevelse for alle.
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BÆVERE
Halløj bævere !

Program

I denne måned skal vi bevæge os ud i fantasiens verden
med eventyr og leg. Desuden er det jo også tid til at tænke
på fuglene ude i naturen. Husk varmt tøj til hvert møde.

Onsdag d. 5. Eventyr og leg.

Onsdag d. 12. Eventyr og leg.

Onsdag d. 19. Eventyr og leg.

Fre/Lør. 21.-22. Bævertur til Frydenborg.

Søndag d. 23. Gudstjeneste - se side 1.

Onsdag d. 26. Vi laver fuglemad & foderkasse.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Kirsten (4826 4442)
Katrin (4828 5005)
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Program for november
I denne måned skal vi mange forskellige ting. Bl.a.
skal vi på ulvetur hvor I kommer ud for at prøve
mange nye ting. Der vil også være spejderløb både
i skoven og i byen. Husk at sige til Jeres familie, at
de skal gå i kirke søndag d. 23. hvor alle ulvene
tager hen inden ulveturen er slut.

Onsdag d. 5. Mad over Trangia (spis hjemmefra).

Onsdag d. 12. Refleksløbs - husk lommelygter.

Onsdag d. 19. Byløb - Vi mødes foran Hillerød
Bibliotek kl. 19:00. Slut ved Fiske-
torvet (v.Posen).

Fre/Søn 21/23 ULVETUR - info uddeles.
Start kl. 19:00. Slut efter Bazar i
Ullerød Kirke - se side 1.

Søndag d. 23. Fam.gudstjeneste og bazar. Side 1

Onsdag d. 26. Vi bygger fuglekasser og foderkar-
tonner.

Tillykke med fødselsdagen til:

Frederik bliver 9 år d. 2. nov.
Kasper bliver 8 år d. 5. nov.
Louise bliver 10 år d. 7. nov.
Magnus bliver 10 år d. 14. nov.
Camilla bliver 9 år d. 19. nov.
Christina bliver 10 år d. 23. nov.
Matilde bliver 8 år d. 24. nov.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Mie og Akela.



Der var indbudt til distrikstur-
nering på Frydenborg søndag d.
5. oktober, hvor der var mødt ca.
110 forventningsfulde børn op
kl. 10 og derefter gik det slag i
slag med opgaveløsning på Fry-
denborg.

De skulle prøve at fange forskel-
lige ting ved hjælp af fiskestæn-
ger. De skulle dog passe godt på,
at de ikke fangede Midgårdsor-
men ved en fejl.

Da det altid er godt at kunne før-
stehjælp, skulle børnene vise de-
res færdigheder udi den svære
kunst, at lægge en forbinding.

Selvom det ser let ud, kan det
sagtens drille.

Senere skulle de prøve at fylde
en spand med vand. Umiddelbart
lyder det nemt, men da der var
hul i bunden af spanden, var det
nødvendigt med både samarbej-
de og hurtighed.

Med hjælp af kompas og en mag-
net, skulle børnene prøve at fin-
de Frejas smykke, som hun
havde tabt. Der blev gået til sa-
gen på hænder og knæ. Dog var
alle ikke lige heldige og nogle
måtte gå skuffet videre til næste
post.

7
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Undervejs skulle de prøve at
tænde et bål med kun 3 tænd-
stikker. Ilden skulle så brænde
en snor over, som var spændt ud
mellem to pinde. Alt sammen på
tid!

Senere blev der budt på koder,
skrevet med runer og der skulle
prøves kræfter med at gå bag-
læns igennem en labyrint. Kun
med hjælp af et spejl.

På alle posterne blev børnene
belønnet med ”sølvkugler”, alt
efter hvor godt de klarede sig.

Så var regnskabets time endelig
kommet. Bæver og ulve mødtes
sammen med junior, spejder, le-
dere og forældre ved den store
lejrbålsplads, hvor resultatet og
vinderne ville blive udråbt.

Det blev til meget flotte placerin-
ger for alle de hold, der deltog
fra Megalipperne. Der skal lyde
et stort tillykke til alle, for en fin
indsats.

Resultaterne kan ses på side 18.

Lars
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Der var indbudt til distrikts tur-
nering på Frydenborg den første
weekend i oktober og 6 junior-
patruljer og 7 spejderpatruljer
havde taget imod udfordringen.

De mødte op på Frydenborg lør-
dag 4. oktober kl. 9.00. I dagens
anledning var Frydenborg døbt
om til Asgård – de gamle nordi-
ske guders hjem. Efter at have
meldt sig til Heimdal, der som
bekendt vogter over regnbue-

broen Bifrost, som fører fra Mid-
gård (jorden) til Asgård, blev

patruljerne bedt om at slå lejr
samt melde sig hos Odin kl. 10.

Da alle patruljerne var klar, bød
Odin velkommen og bad derefter
om hjælp til at fremskaffe guder-
nes hemmelige våben, som de
frygtelige Jætter havde stjålet.

Derpå blev patruljerne sendt ud
på et større opgaveløb, hvor de
blandt andet skulle prøve at fra-
narre Jætte Trym, Tors hammer
Mjølner, som han havde stjålet

De skulle også bygge en fælde,
så de kunne fange Jætten Tjas-
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se, som havde fået fat i Yduns
foryngelsesæbler.

Ligeledes skulle de, ved hjælp af
en rebstige, som patruljerne selv
lavede, klatre op i nogle træer for
at hente Odin’s spyd Gungner
ned. Jætte Skrymer havde ka-
stet dem bort, da han ikke kunne
få dem til at ramme, det han
kastede efter.

Alle patruljerne mødtes til fælles
frokost i skoven. Efter frokosten
var de vidne til et lille optrin,
hvor Loke lokkede den blinde Hø-
der til at skyde en pil af mistelten
efter Balder. Balder skulle være

usårlig, men blot ikke overfor
misteltenen. Da Balder dør at sit
sår, beder Odin patruljerne om
at rejse til Hel i dødsriget Nifl-
heim, for at prøve på, at få Bal-
der med tilbage til Aserne.

På rejse mod Niflheim, kommer
patruljerne til dværgene, hvor de
skal finde en mistelten, som de
kan medbringe. Derfra går det
videre til Jætten Suttung, hvor
de skal stjæle hans mjød, da den
giver digterevner til den der drik-
ker af den.

Efter havde lavet et lille vers om
deres sejr over Jætten, drager de
videre. I Niflheim skal de prøve
at få Balder med sig, men kun
hvis de kan brænde en gren hur-
tigere end Jætten Lue. Det lyk-
kedes desværre ikke for dem og
de må gå tomhændet hjem til
Odin.

Tilbage i Asgård, bliver patruljer
bedt om lave aftensmad, der be-
står at ribben over bål samt salat
og flútes. Efter maden skal de
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lave et fiskenet, som skal bruges
til aftenens natløb.

Kl. 20 er der lejrbål, hvor der bli-
ver opført et lille skuespil om
Tors brudefærd. Pludselig kom-
mer Tors træl Tjalfe løbende ind
og fortæller, at Tor er forsvun-
det.

Patruljerne bliver nu bedt om at
drage ud og lede efter Tor.
Undervejs skal de prøve at løfte
Midgårdsormen og løbe om kap
med Hu ( tanken ). Endvidere
skal de overhører en samtale
mellem 2 Jætter, uden at blive
opdaget.

Til sidst skal de ved hjælp af de-
res fiskenet fange Loke, som har
forvandlet sig til fisk. Endelig går
det af sted til lejren, hvor den
venter varm kakao og lune æble-
skiver til de meget trætte
patruljer.

Kl. 01.00 er alle gået til ro og so-
ver efter en lang og anstrengen-
de dag.

Søndag morgen kl. 9.00 går det
løs igen. Hos Odins ravn Hugin,
skal de skrive en besked til Odin.
Da Odin kun kan læse runer, så
skal beskeden naturligvis være
skrevet med runer. Senere skal
de hjælpe Freja med at finde
hendes smykke Brislingemen,
som hun har fået af dværgene.

Efter at have bygget en bro med
rafter og tovværk, skal patruljer-
ne i gennem en stor labyrint, før
de ankommer til Mimers brønd.
Hos mimer skal de kunne gen-
kende 20 forskellige knob. Da
det ikke lykkedes, må de drikke
af vandet i brønden, da det giver
visdom.

Endelig finder de frem til Tor.
Han bliver holdt fanget af Ud-
gårdsloke.
Da Tor er
blevet befri-
et, drager
patruljerne
til Asgård for
at modtage
Asernes tak
og finde ud
hvem der
har klaret
sig bedst.

Lars
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Mødet startede med at alle ju-
niorspejderne skulle en tur i sko-
ven. Efter et kort øjeblik
opdagede de dog, at det ikke
blev en helt normal skovtur. Ikke
langt fra Frydenborg var der sket

en voldsom ulykke, hvor en bil
havde kørt 2 personer på en cy-
kel ned på voldsommeste vis. De
måtte straks yde førstehjælp det
bedste de havde lært.

Heldigvis viste det sig blot at
være en opgave. Gutterne fra
Hjemmeværnet, som var enga-
geret til lejligheden var sminke-
de med alverdens sår og ulykker.

Bagefter blev juniorspejderne
selv sminket, samt lærte hvorle-
des de selv skulle gøre og hvor-
dan sår ser ud - altså alle de små
tricks og fif.

Hjemmeværnsfolkene var dog
overraskede over hvor godt
spejdere på 10-12 år var i stand

til at klare situationen. En spæn-
dende, men også lidt uhyggelig
aften.

På telefon af:

Juniortropassistent

Thomas Olsen
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JUNIORTROPPEN

November 2003
Hej Juniorer. Først vil vi gerne sige tillykke med jeres flotte
placeringer på distriktsturneringen. Det var flot ! Denne må-
ned byder på forskellige udfordringer og spændende oplevel-
ser. Bemærk specielt, at mødet d. 26. nov. er en onsdag !!!

Program
Tirsdag d. 4. Bål og brand.

Tirsdag d. 11. Besøg på politistationen. Nærmere info følger.

Tirsdag d. 18. Morse og koder.

Søndag d. 23. Familiegudstjeneste og bazar. Se side 1.

Onsdag d. 26. Skøjtehallen. Nærmere info følger.

Med junior hilsen

Thomas R. (2624 5696), Kristian R. (6011 6333),
John (4828 6665) og Thomas O. (2144 6179)
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hjælpe ham med andre sager (han er altid så hemmelighedsfuld).INVITATION

I anledning af at jeg har nået en betydelig alder inviteres alle
Sækkere, Bæltespænder, Tokere og Spejdere til min

111 års fødselsdagsfest

Vi fejrer også min nevø Frodo’s 33 års fødelsdag samme dag.
Der vil være rigeligt med mad, drikke og pibeurt. Yderligere vil
min gode ven, Gandalf, stå for et festfyrværkeri af eventyrlige

dimensioner.

Det hele sker
Tirsdag d. 2. december kl. 19.00, 1401 (Herreds-tid)

på Sækkedyb, Hobbitrup, Herredet. Se kort nedenfor.

Bilbo Sækker

Vejen til Sækkedyb:

Hobittenborg vej

D
un

ke
ls

ko
vv

ej

Notits til alle Spejdere: Nu undrer denne invitation jer måske,
da vi jo kun er fjernt beslægtede og ikke kender hinanden, men

min gamle ven og troldmand, Gandalf, har fortalt mig, at I
alligevel kommer for at hjælpe ham med andre sager.

Mødested
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PROGRAM
Et stort tillykke skal lyde til begge patruljer for det meget flotte og højst
mærkværdige resultat på distriktsturneringen. For de udenforstående
kan det nævnes at de 2 patruljer fik en delt 1.plads. Det sker ikke så tit.
Denne måneds tropmøde bliver ikke på Frydenborg - bemærk det !

Tirsdag d. 4. Tropmødet finder sted i Frederiksborg Slotskirke.

Bemærk tiden: 18:50-20:00.

Vi mødes kl. 18:50 ved springvandet i
ydre slotsgård.

Tirsdag d. 11. Svaler: Problemløsning og samarbejde: Samarbejds-
øvelser, hvordan håndterer man opgaver når man er
på løb.....
Ørne: Patruljemøde

Søndag d. 16. Træklatning for Stabspatruljen. Vi skal ud i skoven
ved Gadevang og bestige et "Gungner" - et rigtigt
gammelt sjovt træ. Alle PL/PA og dem der er fyldt
14 år (=stabspatruljen) er velkomne. Tilmeld til Mads
senest torsdag d.13. kl. 05:23.
Mødes Frydenborg 10-14. Husk madpakke og drikke.

Tirsdag d. 18. Svaler: Førstehjælpssituationer... (samarbejdsøvelser
fra ugen før vil komme i brug).
Ørne: Patruljemøde

Søndag d. 23. Familiegudstjeneste - se side 1.

Tirsdag d. 25. Svaler: Lagkageløb. Posterne vil være repetitioner fra
den foregående og denne måneds møder.
Ørne: Patruljemøde

Med spejderhilsen
Tropstaben
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I weekenden d. 20.-21. sep-
tember var det tid til de stores
Sct.Georgsløb. Dvs. for spej-
dere fra 12-16 år og ligeledes
en gruppe for lederne/se-
niorerne kunne konkurrere.

Der var deltagelse fra både
blå, grønne og gule spejdere
samt fra blå og grønne ledere.

Årets tema var Robin Hood.
Man kan forestille sig, at dette
giver et utal af muligheder.
F.eks. kunne man ikke bevæ-
ge sig rundt i skoven uden at
risikere pågribelse af sherif-

fens mænd. Andre opgaver
var fremstilling af tovværk og
opmåling af et træ. Vi skulle
desuden lave et sværd af
bambuspind og liggeunderlag
samt en masse "gaffa".

Overnatningen var på Store
Dam, men inden vi kom der
skulle der også kastes red-
ningsreb. Vel fremme og med
teltet opslået gik vi igang med
at fremstille pile. Hvad ellers
når man nu er ude for at hjæl-
pe Robin Hood?

Aftensmaden var en overra-
skelse. Normalt laver vi mad
på pladsen, men denne gang
blev vi sendt i skoven til en
grillplads, hvor mad kunne
grilles. Aftensløbet var igen
en række poster med aflyt-
ning i en kro, besøge druider,
fremstille kasteposer og et
overfald.
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Vel hjemme i lejren nød vi lidt
medbragt natmad til at samle
kræfter på. Det skal der jo til !

Næste dag var opgaverne
bygning af bærestol hvori
gruppelederen (Lars altså)
skulle bæres omkring. Se
foto. Det sker heller ikke så
tit. Desuden var der opgaver
som stigebygning med ned-
firing og endelig bue-bygning,
så vi kunne få afprøvet vores
pile.

Turen var supergod og der
skete noget hele tiden. Den

blev jo heller ikke dårligere af
at det bedste hold vandt. De

havde egentlig også fortjent
det pga. deres fantastiske en-
gagement og dygtighed. Her
taler jeg naturligvis om Me-
gatroppen. Hvem ellers....?

Michael

(fra Megatroppen)
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Hold navn Placering

Bævere

Græsted 1

Megalip Gul 2

Megalip Sort 3

Megalip Blå 4

Blistrup 5

Megalip Rød 6

Ulvene

Megalip 2 1

Megalip 4 2

Helsingør 3

Græsted 2 4

Græsted 1 5

Megalip 1 6

Skævinge 7

Espergærde 2 8

Blistrup 8

Megalip 3 9

Megalip 5 10

Espergærde 1 11

Espergærde 3 12

Junior

Høge Hillerød 1

Blistrup 2

Pandaer Helsingør 3

Grævlinge Helsingør 4

Ugler Hillerød 5

Græsted 6

Troppen

Svaler og Ørne, Hillerød 1

Græsted 2

Halsnæs 2 3

Halsnæs 1 4

Skævinge 5

Blistrup 6
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Program for november

31.okt.-2.nov. Tur til Søderåsen.

Vi tager afsted fredag aften og
vender tilbage søndag eftermiddag.

Nærmere besked følger efter til-
meldingen til undertegnede senest
d. 29. oktober. Du kan sikkert lige
akkurat nå at tilmelde dig, når du
får dette blad ind af brevsprækken.

Tors. d. 27. nov. RHF-leder-intro.

Tirs. d. 2. dec. RHF-optakt.

6.-7. dec. RHF.

Med løftet tveje !
Karin og Susanne
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