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Lederne i gruppen:

Gruppeleder
Lars Jensenius
48261127
LAJ@megalip.dk

Gruppeassistent
Søren Jensenius
48246608
SOJ@megalip.dk

Gruppeassistent
Per Hansen
48254875
PEH@megalip.dk

Flokassistent
Søren
Christoffersen
51789740
SOC@megalip.dk
“Hathi”

Juniortropleder
Gruppeassistent
Thomas
Rasmussen
51387421
THR@megalip.dk

fortsættes bagerst i bladet.....
@megalip.dk = @spejderhilleroed.dk

Flokleder
Annette Jensen
22671669
ANJ@megalip.dk
“Baloo”

Floklederne:

Juniortropassist
Thomas Olsen
21446179
THO@megalip.dk

Juniortropleder
Gruppeassistent
Thomas
Rasmussen
51387421
THR@megalip.dk

Juniorlederne:

Bæverlederne:

Gruppelederne:

Flokassistent
Mie
Christoffersen
21772219
MIC@megalip.dk
“Messua”

Juniortropassist
Johanne
Burgemann
30220237
JOB@megalip.dk

Bæverassistent
Jacob Reckeweg
28141258
JAR@megalip.dk

Juniortropassist
Megalipnyt red.
Charlotte
"Sjarly" Hinsch
Larsen
29922861
CHL@megalip.dk

Kasserer
Grethe Marcher
48265270
GRM@megalip.dk

Formand
Jesper V Nielsen
48255547
JEN@megalip.dk

Grupperåd:

Flokassistent
Iben Carstensen
20259585
IBC@megalip.dk
“Baghera”

Bæverleder
Lars Madsen
40274584
LAM@megalip.dk



Redaktionen på Megalipnyt:

Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 140

Tænk - så blev det sommer igen. I hvert fald
på redaktionen. Denne sommer begiver vi os
atter til Nightingale Islands i sydatlanten. Vi
skal på jagt efter den skat som piraten
Captain John Thomas efterlod i form af spanske dukater.
Skatten er aldrig blevet fundet, men Megalipnyts redaktion
har heller aldrig gjort forsøget før... Splitte mine bramsejl -
det kunne jo være ;-)
Ellers vil vi gerne ønske alle en rigtig
god
sommer og hvis vi ikke har fundet skat-

ten alligevel, så udkommer Megalipnyt
igen i august.
Hilsen Redaktionen

Lederne i gruppen (fortsat):

Tropassistent
Mads Schondel-
Andersen
22121078
MAS@megalip.dk

Tropassistent
Nina Pedersen
46752872
NIP@megalip.dk

Tropleder
Mette Schondel-
Andersen
2855 2665
MES@megalip.dk

Tropassistent
Megalipnyt red.
Michael Bentzen
4015 8090
MIB@megalip.dk

Tropassistent
Thomas Skjødt
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Tropassistent
Martin "Pierre"
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26297848
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Klanleder
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2272 0215
KAB@megalip.dk

@megalip.dk = @spejderhilleroed.dk

Klanassistent
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Klanassistent
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Skovklanen:

Tropassistent
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JAN@megalip.dk

Charlotte
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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 Lars Madsen Nødebohave 98, 3480 Fredensborg

lam@megalip.dk 48 47 17 90 / mobil 40 27 45 84
ULVE Annette Jensen Solbakken 5, 3400 Hillerød

anj@megalip.dk mobil 22 67 16 69
JUNIOR Thomas Rasmussen Selskovvej 20, 3400 Hillerød

thr@megalip.dk 36 96 94 80 / mobil 51 38 74 21
TROP Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød

mes@megalip.dk 36 96 94 80 / mobil 28 55 26 65
KLAN Karin W. Bruun Aldershvilevej 99, 1.mf.

kab@megalip.dk 2880 Bagsværd
22 72 02 15

HYTTE Mette Schondel-Andersen Selskovvej 20, 3400 Hillerød
RESERVATION hytter@megalip.dk 36 96 94 80
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 Møllebakken 18,
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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På sit seneste møde, besluttede et enigt Grupperåd, at lade kon-
tingentet stiger fra 2. halvår af 2007.

Stigningen er på kr.75,- pr. halvår og bliver dermed på kr. 425,-
pr. halvår.

Baggrunden for stigning er blandt andet, at udgifterne til alminde-
lige drift og vedligeholdelse har været stigende gennem de sene-
ste år. Ligeledes kan det nævnes at gruppen pr. 31.12. 2006 har
mistet en fast indtægt på kr. 25.000,- i forbindelse med nedlæg-
gelsen af amterne.

Grupperådet mener derfor, at en kontingentforhøjelse har været
nødvendig. Kontingentet blev sidst justeret i andet halvår af år
2000.

På Grupperådets vegne

Lars Jensenius Jesper V. Nielsen Grethe Marcher
Gruppeleder Grupperådsformand Kassere

Godt salg af kropslodsedler.

Resultatet fra salget af korpslodsedler er nu klart. I alt er der ble-
vet solgt 650 lodsedler som hver giver kr. 14 til gruppen. Det be-
tyder at vi har tjent kr. 9.100!

Flot gjort af alle!

Der er dog én som virkelige har ydet en KÆMPE indsats. Det er
Jonathan fra bæverne. Han har ene mand solgt 103 lodsedler!

Det er simplethen en SUPER FLOT indsats. En STOR TAK til Jonat-
han for arbejdet! Denne flotte præstation udløser naturligvis en
gave til Jonathan, som annonceret tidligere.

Endnu en gang tak til alle som har ydet en flot indsats med sal-
get. Tak for hjælpen.

Gruppeledelsen
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Kæmpe friluftsgudstjeneste i Æbelholt Klosterruin
Onsdag den 6. juni 2007 kl. 18.30 - 20.30 afholdes der i samarbejde
med Frederiksborg Slotskirke, Ullerød Kirke, Alsønderup Kirke, Præ-
stevang Kirke, FDF Hillerød, FDF Præstevang, FDF Alsønderup og
Megalipperne, KFUM-spejderne i Hilerød en stort anlagt friluftsguds-
tjeneste i Æbleholt Klosterruin.

Det bliver en meget anderledes gudstjeneste end den I kender fra
kirken søndag formiddag, idet børnene blandet andet vil opføre for-
skellige små skuespil over en bibeltekst, der kommer et gospelkor
og synger, ligesom der vil være flere præster tilstede.
Gudstjenesten vil være for medlemmer af de ovennævnte børne- &
ungdomsorganisationer og deres forældre og øvrige pårørende.
For Megalippernes vedkommende er arrangementet for alle vores
enheder.
Vi håber at rigtig mange forældre vil bakke op om arrangementet og
deltage. Der er god mulighed for at få en god og anderledes oplevel-
se med ens børn.

Venlig hilsen
Gruppeledelsen
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De sidste par år har vi på Kræmmermarkedet bemandet en
trafiksikkerhedsbod for Frederiksborg Amt. Da amtet nu er
nedlagt, har vi naturligvis ikke den opgave længere.
Indtægten til gruppen på 25.000 kr. falder derved bort, og
vi har i stedet valgt at åbne en flûtes-bar på markedet,
hvor vi sælger lækre flûtes og drikkevarer til rimelige pri-
ser.
Menuen vil være: Flûte med salat og kylling

Flûte med salat og røget laks
Flûte med salat, skinke og ost
Æblejuice
Appelsinjuice
Kildevand

Flûtes-baren holder åbent alle fire dage, og vi har brug for
mange hænder til at snitte, fylde flûtes samt håndtere beta-
ling.
Åbningstider:
Torsdag: 12.00-21.00
Fredag: 14.00-21.00
Lørdag: 09.00-21.00
Søndag: 09.00-18.00
Afsæt allerede nu tid i din kalender til at hjælpe De Grøn-
nes Flûtes.
Nærmere information om tilmelding til flûtes-baren samt de
øvrige aktiviteter på Kræmmermarkedet kommer i au-
gust-nummeret af Megalipnyt.
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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

1.-3.jun Gruppe weekend ALLE
3.jun Sæbekasseløb Sp
3.jun Arbejdsdag på FB Frydenborgudvalget
6.jun Friluftsgudstjeneste ALLE
10.jun. Spejdernes dag i Tivoli ALLE i uniform
Uge 27 Sommerlejr J + Sp
1.aug. Sunrise - 100 år ALLE
19.aug. Forældredag+friluftsguds-ALLE

tjeneste på Frydenborg
Uge 32 Sommerlejr B + U
25.aug. Reload '07 i Roskilde ALLE
22.-23.sep. De stores Sct.Georgsløb Sp + R + L
BEMÆRK: Nyheder eller rettelser vil stå med fed-skrift første gang de
medtages i kalenderen.

Opslagstavlen

Forældredagen!!!

Søndag d. 19. august vil der være for-
ældredag og friluftsgudstjeneste på Fry-

denborg med "vores" præst Torben
Ebbesen fra Ullerød Kirke.

Hvad er det?

Den lille gætteleg på side 15 i sidste må-
ned: Vend billedet på hovedet. Så ser man

sten på en strand hvor vandet har lavet
spor. Solen kommer lavt ind fra siden.
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BÆVERE
Hej bævere

Fre-søn 1.-3. Gruppetur på Frydenborg - se maj nummeret.
Onsdag d. 6. Friluftsgudstjeneste - se side 2
Onsdag d. 13. Kimsleg og snit en bæver.

Du må gerne have din egen kniv med.
Husk sidste tilmelding til sommerlejren.

Onsdag d. 20. Klar til sommerlejren.
Onsdag d. 27. Sidste møde før sommerlejren.

Hygge omkring bålet med snobrød
og overraskelser.

Så nærmer sommerferien sig - og sommerlejren. Vi har
fået lavet et rigtigt spændende program for sommer-
lejren, som I sikkert allerede har hørt om. Her i juni
måned skal vi have gjort klar til sommerlejren, nogle
gryder skal vaskes og de sidste ting skal øves.
Der bliver sikkert også tid til en tur i skoven, for
at se til træerne.
Første møde efter sommerferien er: 15.august.

Med bæverhilsen
Lars (4027 4584)
Jacob (2814 1258)
Sanne, Jon, Bo og John

Normal mødetid: Onsdage 17:30-19:00 i Megaliphytten.
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Normal mødetid: Onsdage 19:00-20:30 i Megaliphytten.

Hej Ulve.

Nu varer det ikke længe til sommerferien starter
og vi skal dermed også på årets sommerlejr. Alt
vedrørende sommerlejren har I fået brev med
hjem om og husk nu bare at melde Jer til. Det bli-
ver alletiders turs!!!
Vi starter igen efter ferien d. 22. august.
Fre-søn 1.-3. Gruppetur på Frydenborg - se maj

nummeret af Megalipnyt.
Onsdag d. 6. Friluftsgudstjeneste - se side 2
Onsdag d. 13. Snitte, snitte, snitte-møde. For-

ældreorientering/møde vedrørende
sommerlejren fra kl. 19-19:30.

Onsdag d. 20. Byløb. Vi mødes på torvet ved sten
elefanterne og slutter samme sted
kl. 20:30.

Onsdag d. 27. Sommerafslutning med snobrød.
SOMMERLEJR I UGE 32. Mandag til fredag.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Baghera og Messua.
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Hej juniorer.
Så nærmer sommerferien sig og dermed også sommerlejren.
På side 11 finder I de sidste oplysninger om turen. Hvis der er
nogen spørgsmål i øvrigt, så ring endelig til én af os.
Vi vil gerne ønske alle juniorer og deres forældre en rigtig god
sommer og glæder os til at se jer igen i august, hvor første
møde bliver tirsdag d. 14. august.

Program
Fre-søn 1.-3. Gruppetur på Frydenborg.
Tirsdag d. 5. Risbåde - husk skiftetøj.
Onsdag d. 6. Friluftsgudstjenste - se side 2.
Tirsdag d. 12. Naturløb.
Tirsdag d. 19. Sommer-OL
Tirsdag d. 26. Pakke til sommerlejren og hygge.
Lørdag d. 30. Kanosommerlejr i Sverige - se side 11

Med junior-hilsen

Charlotte, Johanne,
Thomas O. og Thomas R.

Normal mødetid: Tirsdage 19:00-21:00 i Megaliphytten.
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Der var 1, der var 2, der var 8
tropsspejdere og 2 ledere der
lørdag den 14 tog af sted fra
Hillerød station, for at opleve
Stevns fra cykelryg, og samti-
dig finde ud af hvor meget de-
res baller egentlig kunne
holde til.

På vores vej over Stevns viste
det danske forår hvor dejligt
det kan være. Solen skinnede
ned på os begge dage, og vi-
ste os det smukke landskab
fra sin bedste side. Blæsten
holdt sig tilmed helt væk,
hvilket vi var taknemmelige
for, for der er meget fladt på
Stevns, så det havde været
slemt med hård vind!

Den første dag styrede vi fra
Køge ud på Stevns og styrede
imod halvøens berømte klint.
På vores vej kørte vi langs
skov og strand, og passerede
forbi Gjorslev slot. Et utrolig
flot gods, som desværre er

lukket for besøgende, så vi
måtte nøjes med at smugkig-
ge. Vi var også igennem Store
Heddinge, og se den gamle
forsvarskirke, med sine tykke
mure, bygget til at yde byens
borgere beskyttelse når den
blev angrebet af Vendere og
andre røvere i Middelalderen.

Vores første møde med klin-
ten, var ved Højerup gamle
kirke. Kirken er fra 1200 tal-

let, og dengang lå den sikkert
forsvarligt inde i landet. Men
som tiden er gået har bølger-
ne eroderet klippen mere og
mere, og i 1928 styrtede kir-
kens kor i afgrunden. Når
man står der i den gamle kir-
ke og kigger ned på den 60
millioner gamle klint og havet
nedenunder, forstår man godt
at dette sted kaldes Sydsjæl-
lands største naturoplevelse.

fortsættes side 14
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Praktiske informationer
Vi mødes foran stationsbygningen i Helsingør (ved
færgen) kl. 8.30.
Hjemkomst samme sted lørdag d. 7. juli kl. 15.00.
Vi skal med bus fra Helsingborg til lejren - det tager
ca. 3 timer at køre derop.
Husk madpakke til frokost lørdag.

Specielt for troppen:

Hver patrulje skal medbringe 2 trangia-sæt incl.
brændsel (sprit (1 liter) eller en gasflaske) til
madlavning, når vi er på hike.

Tænk på, at vi skal på kanohike og pak derfor gerne i
en vandtæt taske, hvis I har en sådan eller medbring
et par klare affaldssække til tasken.
Hver person skal medbringe vandflasker, der kan
indeholde i alt min. 2 l vand (fx 4 halvliters
plastflasker) samt sko eller sandaler, der kan tåle
vand.
Husk: Myggebalsam, solcrème og solhat – vi skal jo til
Sverige…(se endvidere pakkelisten i Lommespejd, troppens
håndbog eller i Spejderliv).
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Se også mere på:
www.123hjemmeside.dk/svaler

1.-3. Gruppetur på Frydenborg
5. Tropmøde
6. Friluftsgudstjenste - se side 2
12. Klargøring til sommerlejr
19. Klargøring til sommerlejr
26. Afskedsmøde
30. Kanosommerlejr i Sverige - se

side 11.

Se også mere på:
www.123hjemmeside.dk/bjoerne

1.-3. Gruppetur på Frydenborg
5. Tropmøde
6. Friluftsgudstjeneste - se side 2
12. Patruljemøde
19. Patruljemøde
26. Bålaften - se side 1
30. Kanosommerlejr i Sverige - se

side 11.
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Troppen juni 2007

Fre-søn 1.-3.: Gruppetur på
Frydenborg

Søndag d. 3.: Sæbekassebilsløb i Farum kl. 9:15
Afgang fra Frydenborg kl. 8:00 (efter
morgenmaden på gruppeturen).

Tirsdag d. 5.: Tropmøde
Vi starter kl. 18:00 med at pakke til sommer-
lejren, hvorefter vi griller lidt lækkert samt
hygger omkring bålet. I skal altså ikke spise
aftensmad hjemmefra. Husk at melde afbud,
hvis I ikke kommer.

Onsdag d. 6.: Friluftsgudstjeneste på Æbelholt Kloster
Se side 2

Tirsdag d. 12.: Patruljemøde

Tirsdag d. 19. Patruljemøde

Tirsdag d. 26. Patruljemøde

Lørdag d. 30. Kanosommerlejr i Sverige - se side 11

Fødselsdage i troppen:
Sebastian fylder 17 år d. 15. juni.
Sofie fylder 13 år d. 21. juli.
Thomas fylder 35 år d. 30.juli.

Stor spejderhilsen
Tropstaben

Normal mødetid: Tirsdage 19:00-21:00 i Gribbereden.



14

Fra Højerup kørte vi til Rød-
vig, og så klinten fra havnen.
Selvom vi ikke var glade for
det, måtte vi der sige farvel til
Stevns klint, og kørte ind i
landet for at finde os til rette
for natten på Vemmetofte
campingplads, og give vores
ømme muskler et velfortjent
hvil. Her kom Nina og Michael
på besøg, og vi hyggede os
nogle timer, indtil vi alle godt
trætte gik til køjs.

På andendagen kørte vi imod
nord, for at finde tilbage til
Køge og gode gamle Hillerød.
På vejen passerede vi Vem-
metofte Kloster og de to vig-

tigste monumenter fra bron-
zealderen på Stevns. Gravhø-
jen Elverhøj, som Ludvig
Heiberg lod sig inspirere af da
han i ??? (1828 red.) skrev
stykket Elverhøj, og Maglehøj
jættestue som er mellem
3000 og 5000 år gammel. Vi
spiste frokost ved Vallø slot,
og fik os en lille spadseretur i
parken, før vi vendte snuden
imod Køge, og forlod Stevns.

Generelt kan man sige, at vi
fandt ud af, at Stevns er et
utrolig smukt sted at besøge
på cykel sådan en solbeskin-
net weekend i april, og de fle-
ste af os måtte også sande at
vores sarte baller var bedre
egnede til at sidde på en stol,
end på en sadel 80 kilometer
over Stevns. Men trods vores
strabadser, kunne vi konsta-
terer, at det var nemmere at
køre rundt på Stevns på cy-
kel, end det var at komme
med tog fra Køge til Hillerød.

Tak for en god tur alle sam-
men. Det var rart at køre den
med jer.

Martin

fortsat fra side 10
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Hej rovere
Program for juni (og maj)

I juni måned skal der, som i de foregå-
ende år, marcheres i stor stil, og derfor
ser programmet sådan ud:
Torsdag d. 31/5 Temavandretur et

endnu ukendt sted.
Onsdag d. 6. Friluftsgudsteneste

Se side 2
23.-24.: Hærvejsmarch i

Viborg.
Alle øvrige dage i måneden er der selv-
følgelig fri vandring som man nu selv ly-
ster.

Leende hilsener
Susanne, Birgitte og Karin
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Juniortroppen havde brugt 2 møder på at bygge deres
eget tivoli. Her var den mest populære forlystelse
karusellen.


