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fortsættes bagerst i bladet.....
@megalip.dk = @spejderhilleroed.dk
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Redaktionen på Megalipnyt:

Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 155

Denne gang kom bladet i nye hænder... Næ - det var vist gamle,
for vi havde fundet en af de gamle redaktører fra lageret til at
erstatte Charlotte der var på kursus. Efter at være blevet støvet
af fungerede hun præcis som tidligere. De tog 6 timer at lave blad
og det har det ikke gjort siden hun stoppede ;-) (hi-hi)

Nå - men underholdende var det. Det skal dog siges at et enkelt
besøg af uventede gæster tog enoooormt meget af vores tid.
Middagen var kulinarisk meget anderledes og peeeeeerfekt!
Nærmest en hemmelighed....
Så er det vist tid. Vi fyrer op i kedlerne under printerne og så går
det derudad, så vi må hellere stoppe med at
skriv......... * Klokken er nu - 00:48 -før print.

Redaktionen

Lederne i gruppen (fortsat):
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Mads Schondel-
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22121078
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GRUPPEN Lars Jensenius Jægermestervej 16, 3400 Hillerød
laj@megalip.dk 48 26 11 27

GRUPPERÅD Jesper Vesterager Nielsen Ullerødvej 14, 3400 Hillerød
FORMAND jen@megalip.dk 48 25 55 47
BÆVER Linda Kjær-Thomsen Østervang 17, st.tv., 3400 Hillerød

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

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

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

TROP Mads Schondel-Andersen Søborg Hovedgade 46, 4.tv.
mas@megalip.dk 2860 Søborg,

22 12 10 78
KLAN Karin W. Bruun Aldershvilevej 99, 1.mf.

kab@megalip.dk 2880 Bagsværd
22 72 02 15

HYTTE Jette Kjær Jensen Præstevænget 19, 3400 Hillerød
RESERVATION 48 26 70 93
HYTTE Hytteudvalget
VEDLIGEHOLD. vedligeholdelse@megalip.dk

BLAD (redaktør) Michael Bentzen c/o KBM ApS, Vølundsvej 13, 3400
mib@megalip.dk Mrk.: MEGALIPNYT
redaktoer@megalip.dk 48 14 04 84 (hjemme)

48 26 80 90 (arbejde)
48 26 80 16 (fax)
40 15 80 90 (mobil)

BLAD (red.ass.) Charlotte Hinsch Larsen Valbyvej 18B,
chl@megalip.dk 3230 Græsted

29 92 28 61
KASSERER Grethe Marcher Åhøjen 2, 3400 Hillerød

grm@megalip.dk 48 26 52 70
FRYDENBORG Boksen på skuret 48 24 24 43

KORPSET KFUM-Spejderne i Danmark
Rysensteensgade 3, 1. 70 10 26 66 (tlf)
1564 København V 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 Søren P.Sko Søborg Hovedgade 62A
Spejdershop Tlf.: 39 67 11 20 2860 Søborg

HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk (Alias: www.megalip.dk)
EMAIL: Se email til alle på www.spejderhilleroed.dk/email

E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk
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Opslagstavlen
Tak til gruppen for den opmærksomhed jeg fik i

forbindelse med min 40 års fødselsdag.

John Hansen

Kære Megalipper.

Mange tak for den meget flotte vase, jeg fik til
min fødselsdag. Den blev jeg meget glad for.

Med mange hilsener

Kirsten (bæver)

Uniform sælges.

Skjorte str. 140 (næsten som ny), kasket og
tørklæde.

Pris: Kr. 100,-

Henvendelse: Fam. Nysted, 4825 3255 eller
2696 8388
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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

26.maj Bålaften på Frydenborg ALLE+F
1.-3.jul Bæversommerlejr B
21.-23.jul Ulve på korpslejr U
16.-24.jul Korpslejr på Falster J+Sp+R
24.-25.sep Sct.Georgsløb (de stores) Sp+L+R
3.-4.dec Rævehalefejde SP+L+R

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

(PÅ VORES HYTTER)

Lørdag den 21. maj 2005 afholder vi en arbejdsdag på hytter-
ne fra kl. 10-16. Vi skal blandt andet have efterset alle vores
borde-bænke sæt, skiftet alle pærer ud til lavenergipærer,
have fældet nogle store træer, slebet og lakeret skiltene med
hyttenavnene samt foretaget en generel oprydning i og om-
kring hytterne.

Gruppen er som sædvanlig vært for frokosten.

Vi håber naturligvis at se mange forældre, ledere og spejdere
på dagen, så vi kan få ordnet så meget som muligt.

Tilmelding til Gruppelder Lars Jensenius, enten på tlf. 4060
1268 eller e-mail laj@megalip.dk senest onsdag den 18. maj
2005.

Vel mødt!
Gruppeledelsen
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Den 17. april, det var en søndag, deltog bæverne med
2 hold i årets Sct.Georgsløb. Det ene hold gik hjem
med en 1.plads og samlet blev Megalipperne den bed-
ste gruppe i bæver/mikro-grenen. Et stort tillykke !!
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BÆVERE
Hej bævere

Tillykke med de flotte resultater ved Sct.Georgsløbet d. 17.
april. Nu ved vi, at vi er Hillerøds bedste bævere - mikroer!

Onsdag d. 4. Intet møde før Kristi Himmelfartsdag.
Onsdag d. 11. Store snitte-dag.
Onsdag d. 18. Kirkemærke. Vi mødes ved

Ullerød Kirke kl. 17:15, hvor
Torben Præst viser rundt.
Afhentning samme sted
18:45.

Onsdag d. 25. Flyttet til torsdag d. 26.
Onsdag d. 26. Bålaften - se side 1.
HUSK: Sommerlejr 1.-3. juli.

Med bæverhilsen
Linda (4041 7399)
Simon (4826 8393)
Jacob (2814 1258)
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Hej Ulve.
Vi skal i maj måned lære lidt om Mongoliet og
hvad man som spejder laver der. Vi skal også på
en større mission som kommer til at foregå i høj-
derne! Husk bålaften d. 26. maj. Se side 1.

Onsdag d. 4. Spejderliv i Mongoliet.
Onsdag d. 11. Mission "ulvekløft".
Onsdag d. 18. Mongolsk mad over trangia.

Vi mødes kl. 18:00 og slutter 20:30
Onsdag d. 25. Aflyst pga. bålaften.
Torsdag d. 26. Bålaften - se side 1.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Phao, Baghera, Messua og Akela.
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Hej juniorer

Vi vil i denne måned have forskellige tema-møder, så I vil
komme ud for lidt af hvert.... Det er også tid til at aflevere den
endelige tilmelding til korpslejren sammen med de resterende
Kr 575,00 (hvis I ikke har tilmeldingskuponen så giv os lige
besked, så kan I få en ny).

Program
Tirsdag d. 3. Robinson Crusoe.
Tirsdag d. 10 Vikingerne.
Tirsdag d. 17. Eskimoerne.
Tirsdag d. 24. Professor Larsen.
Torsdag d. 26. Bålaften - se side 1.
Tirsdag d. 31. Middelalderen.

Med spejderhilsen

Thomas R (2624 5696), Kristian K (6011 6333), Thomas O (2144 6179),
John (4828 6665), Johanne (3022 0237) og Sjarly (2992 2861)
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Det er så godt som blevet en
tradition, at Troppen tager på
en årlig kanotur op ad Suseå-
en, og nu var tiden inde til at
tage udfordringen op igen.
Det startede en fredag efter-
middag på Frydenborg, hvor
vi blev hentet af en flok foræl-
dre. Til sådan en tur er det
vigtigt at være udhvilet, for
det kan være hårdt hvis vin-
den ikke er med én. Så gud-
skelov fik alle hvilet ud efter
den foregående dags stra-
badser, det resulterede dog i
en lille forsinkelse…

Vi blev som sagt kørt op til
den sædvanlige gård nær Su-
seåen af et par venlige foræl-
dre med store biler. Alle var
spændte på at komme i kano-
erne, så det tog ikke lang tid
før styrmands-pladserne var
uddelegeret, og alle var kom-
met i bådende. Som sædvan-
lig havde Voldborg lovet regn
og blæst sogar lidt slud, men

kiggede man op, var himlen
så godt som blå og skyfri og
det var ret sparsomt med
blæst. Så én ting har vi lært
aldrig at stole på hverken me-
teorologer eller landmænd,
rent vejrmæssigt (en erfaring
fra sidste år). Men ud kom vi

og efter en go’ times tid i ka-
noerne var vi ved vores første
overnatningsplads. Teltene
blev rejst, og madpakkerne
hevet frem. Det var en smuk
stjernefyldt aften, så alt i alt
var vi kommet godt fra start.

Da klokken blev 07:30 næste
morgen startede diverse
mærkelige råb og lyde at
komme fra Ørnenes telt, så
det var tid at stå op. Magnus
kokkererede lækker havre-
grød som en sund nærende
start på dagen; for foran os
ventede godt 6 timers sejlads
og det gik da os mere eller
mindre smertefrit, afhængig
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af hvilken båd man ser det fra
;-)

Alle kæmpede bragt, og med
vinden i ryggen og solen i øj-
nene gik det strygende. Der
var dog et tidspunkt, hvor
Mads tog en drastisk U-ven-
ding for at sejle baglæns, så
han kunne holde øje med den
bagerste båd og vi andre
tænkte, hvorfor ikk’, og joine-
de ham. Så hvis nogen har
stået ved bredden og kigget,
så har de set 7 både, som sej-
lede bagvendt, rimelig spøjst
men temmelig underholdene.

Vi ankom til den anden over-
natnings plads ved 5-tiden, så
der blev rig mulighed for at
lege videre i bådene. Da det
ikke var sjovt mere råbte én ”
hey, lad os bygge en dæm-
ning” og 3 timer og en lille
sejltur for lederne senere,
stod alle og beundrede den
meget veludførte dæmning,

som selv en bæver ikke kunne
have gjort bedre…

Aftensmaden stod på lækker
grillmad: ristede pølser, kal-
kun og hvidløgsbrød. Igen
havde vi vejrguderne på
vores side, så det forblev
stjerneklart næste hele nat-
ten. Der kom en ordentlig
skylle ud på aftenen men den
var til alt held drevet over
næste morgen.

Så vendte vi snuderne mod
Næstved og det var en flok
temmelig trætte men glade
spejdere som gik i land, til en
kop varm suppe og et par for-
ældre med store biler. Allige-
vel blev der på turen hjem
snakket flittigt på diverse
bagsæder. Alle var enige om
at det havde været en ganske
vellykket tur, så vi ser frem til
næste års kanotur op ad Su-
seåen.

Iben
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Hej Allesammen!
Tak for en rigtig god kanotur til alle dem der var med. Kan man
da være mere heldig med vejret - i betragtning af al den regn de
havde lovet. I kan se billeder og læse lidt om turen på siderne
8-9.
Så er det maj måned... Ofte en af de bedste på hele året. Vi hå-
ber også at vejret er med os i denne måned. Vi skal være lidt
"højteknologiske" i denne måned - i hvert fald på tropmødet.
Men vi har tænkt os at være det udendørs.
Tirsdag d. 3. Tropmøde: 19:00-21:00

High-tech løb. I skal medbringe minimum en
mobiltelefon pr. patrulje der kan både sende
og modtage sms. Dvs. at der skal naturligvis
være lidt penge på kortet også. Det bliver dog
ikke mange kroner det kommer til at koste.
Desuden kommer I til at afprøve noget meget
præcist og meget satellitstyret....... :-)

Tirsdag d. 3. Stabspatruljemøde: 21:00-21:30 (max.)
Tirsdag d. 10. Patruljemøde. Glenter: Båltænding
Tirsdag d. 17. Patruljemøde. Glenter: Opslåning af telt og

andet om lejrpladsen.
Tirsdag d. 24. Patruljemøde. Glenter: Pionering af spisebord.
Torsdag d. 26. Bålaften - 19:00-21:00.

En rigtig hyggelig aften for hele familien.
Læs mere om det hele på side 1.

Tirsdag d. 31. Patruljemøde. Glenter: Opsummering af hvad
vi har lært + koder.

Spejderhilsen
Tropstaben



11

Program for april/maj.
Torsdag d. 28. april kl. 19:30 på Hillerød Station: Hillerød -
Allerød tur/retur.
Torsdag d. 12. maj kl. 19:00 på Frydenborg; færdiggørelse af
HP projekter (Solex + Micon). Birgitte medbringer nødvendigt
værktøj og sørger for svejsning af grillspyd.
Torsdag d. 26. maj kl. 19:00 på Frydenborg: Bålaften. Se
side 1.

Med løftet tveje
Susanne, Birgitte og Karin
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