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Ny gruppeleder !

Som de fleste af jer sikkert ved, fik gruppen ny gruppeleder ved forældreaftenen i
januar. Desværre har Allan efterfølgende valgt at stoppe af personlige årsager.

På hele gruppens vegne vil jeg gerne have lov at sige tak til Allan for det store og
engagerede arbejde han har udført i mange år for gruppen. Vi håber alle, at Allan
på et senere tidspunkt igen får tid og overskud til at deltage aktivt i spejderarbejdet
her hos Megalipperne.

Med Allans pludselige farvel stod gruppen nu uden gruppeleder og gode råd var
dyre. En sen aftentime blev jeg kontaktet af gruppeassistent Søren Jensenius, der
lidt i spøg spurgte om jeg havde lyst til at overtage hvervet som gruppeleder for
Megalipperne. Efter et møde og en del snakken frem og tilbage, har jeg sagt ja til
opgaven.

Men hvem er jeg så? - Mit navn er Lars Jensenius, 40 år og jeg er gift og har 2 børn,
hvoraf det ene, Andreas, er juniorspejder.

Jeg har i de sidste 2 1/2 år været med i grupperådet som forældrerepræsentant.
Derudover har jeg selv været spejder, patruljeassistent, patruljeleder,
seniorspejder, tropsassistent, tropleder og rover her hos Megalipperne siden jeg
startede i 1974.

Min målsætning med mit arbejde som gruppeleder er at være med til at sikre, at
Megalipperne udvikler og fornyer sig her i det nye årtusinde. Dette betyder ikke, at
det arbejde der har været gjort i mange år er dårligt eller spildt - tværtimod. Det
betyder, at tiden måske er moden til at kigge os selv lidt efter i sømmene og ændre
og rette til, der hvor det er nødvendigt.

Derfor er vi nødt til at gøre Megalipperne mere synlige i foreningslivet i Hillerød
Kommune, så vi kan sikre os en jævn og rimelig tilgang af nye medlemmer hvert år.

For at det skal kunne lykkes, er det nødvendigt med solid opbakning fra såvel
forældre som ledere.

Lørdag den 21. april 2001 vil der blive afholdt et arrangement for grupperådet og
alle gruppens ledere, assistenter og rovere på Frydenborg. Jeg skal hermed
opfordre jer alle til at deltage i dette arrangement, for det er her, vi skal planlægge
fremtiden for Megalipperne.

Mød op og vær med til at sætte dit præg og dine idéer på programmet for
fremtiden.

De bedste spejderhilsner
Lars Jensenius
Gruppeleder
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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

2001
17. apr. Namibia billedaften G + F (ALLE)
21. apr. Lederarrangement L
22. apr. Sct. Georgsløb B + U + J
28.-29. apr. Juniortur - Arresøcentret J
5. maj Arb.dag Frydenborg G +F (ALLE)
16. maj Bålaften G + F (ALLE)
19.-20. maj Fællestur Frydenborg B + U + J + Sp + L
28. maj Grupperådsmøde GL + FR
15. jun. Valdemarsdag - flagfest G
17. jun. Div.leder/roverafslut. L + R
Uge 26 Junglelejr U
Uge 28 Juniorsommerlejr J
Uge 29-30 Klansommerlejr R
Uge 31 Tropsommerlejr Sp
21. aug. Forældreaften G + F = ALLE
16. sep. Divisionsturnering B + U
1-2. dec. Rævehalefejde ‘01 Sp + R
2002
6. jan. Divisionsmøde L + R
19.-20. jan. BL/BA kursus U
7.-8. dec. Rævehalefejde ‘02 Sp + R
BEMÆRK: Nyheder eller rettelser vil stå med fed-skrift første gang de medtages i
kalenderen.

Opslagstavlen
Nye bævere mangler uniformer:

Hvis der er nogen som ligger inde med brugte
uniformer som de ikke kan passe mere er der

en masse nye bævere som er interesserede i at
købe dem.

Henvendelse til:

Bæverleder: Lene Rasmussen 4825 1796

som vil formidle salget.
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Tilmelding til din leder
senest:

Bæver: 3. april
Ulve: 4. april

Junior: 3. april
Benyt

tilmeldingskupon på
side 20
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Namibia billedaften
Hvis du efter at have læst min beretning fra min

Roland-spejdertur til Namibia i dette og forrige nummer af
megalipnyt, har fået lyst til at se mere, vil jeg gerne vise hele

gruppen mine mange lysbilleder fra turen.

Kom ud til Gribbereden

tirsdag d. 17. april kl. 19:30

hvor der vil være fremvisning.

Mette Schondel-Andersen

Arbejdsdag på Frydenborg

Lørdag d. 5. maj kl. 10:00 - 14:00

Kom og vær med til at gøre Frydenborg området
attraktivt for jeres børn.

Der skal klippes, graves, fældes, ryddes op osv.

Der vil være opgaver for enhver smag og formåen,
store som små.

Vi byder på frokost, derfor tilmelding til

Mona Schondel
4826 8656

mos@spejderhilleroed.dk

På Frydenborgudvalgets vegne.
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Leder-arrangement

Lørdag d. 21. april kl. 10:00 - ??

på Frydenborg.

* Debat om gruppens fremtid.

* PR / Agitation.

* Socialt samvær.

Dette er blot et udpluk af de mange spændende
emner som vi får berørt i løbet af dagen.

I håbet om en masse spændende nye idéer bedes
I allerede nu varme de bagerste hjerneceller op, så
det sprudler med nye kreative idéer.

Hele arrangementet afsluttes med en lækker buf-
fet, som naturligvis er uden beregning.

Tilmelding: Endelig tilmelding SKAL ske.

Send din tilmelding til
gruppeleder, Lars Jensenius

4826 1127
GL@spejderhilleroed.dk

J u l e b a z a r
TORSDAG d. 19. april kl. 19:00 - ??

fortsætter vi vores produktion af varer til julebazaren.

Vi mødes i Gribbereden.

Birgitte 4825 4875 - Lene 4825 1796
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Resumé:
Som i nok kan huske, løb temperamentet af med fortælleren sidste gang, og han brændte
slottet ned til grunden og dræbte hele kongefamilien.

Det gik dog hurtigt op for fortælleren at han havde begået en fejl. For uden
hovedpersonerne (og dem havde han jo lige fjernet) havde han ingen fortælling, og uden
fortælling var der ikke brug for en fortæller. Så for ikke at blive arbejdsløs, besluttede
fortælleren at tage kongen og den unge prins tilbage igen, og i stedet nedkalde en langvarig
hungersnød over landet. Her kommer vi ind igen.

I mange år var det lille kongerige ramt af hun-
gersnød, pest, brand, krig og død. Og i fjern-
synet viste de kun TV- shop og Morten Koch film.

Men så en dag skete der
noget. Fra det rige naboland
P e n g o s t a n d k o m e n
budbringer med følgende
besked fra landets konge:

”Min eneste datter er blevet
taget til fange af den onde
troldmand, som har brugt sin
o n d e k r æ f t e r t i l a t
personlighedsspalte hende.
Siden da har hun været noget
ved siden af sig selv, og jeg
beder enhver ung rask mand
om at hjælpe mig med at gøre
hende til et helt menneske
igen.
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Kongen af Pengostand
blev så umådelig glad for
at se sin datter igen, at
han besluttede sig for at
prøve noget nyt, og holdt
sit løfte. Så snart efter
begyndte forberedelserne
til det store bryllup i
Frones ien, hvor a l le
indbyggerne glædede sig
til at blive en del af
Pengostand. De håbede
nemlig at de ville få del i
P e n g o s t a n d s g o d e
vel færdssamfund og
sociale sikkerhedsnet når
først deres prins var blevet
gift med Pengostands
prinsesse.

Men hvordan brylluppet gik? Ja det er jo en helt, helt anden historie.

“Til den det lykkes vil jeg give min datter og det halve kongerige.”

”Det er lige noget for mig” sagde prinsen, så han tog straks af sted mod den onde
troldmands hule, for at redde prinsessen.

Da har endelig kom frem, var
troldmanden ude for at finde
nye ofre, men han havde
indrettet en sindrig fælde for
at sikre sig at prinsessen ikke
s t a k a f . S a m m e n m e d
prinsessen havde han placeret
en masse næsten ens halve
personligheder, og skrevet en
lille seddel hvorpå der stod:

” Giv prinsessen hendes egen
personlighed, eller hun dør.
Med venlig hilsen DP”

Nu skulle man tro at vor helt var på den, men de mange års lidelse med TV- shop kom ham
nu til gode. De mange timers præsentation af dårlige vare, havde lært prinsen at kende gode
vare for dårlige, og det varede da heller ikke længe før han havde fundet frem til prinsessens
smukke, men skrøbelige personlighed. ”Det er godt nok kram, dette her” sagde prinsen da
han fandt den” og en – to – tre, var prinsessen igen et helt menneske.
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BÆVERE
Hej bævere !

Vel mødt til en ny måned med mange udfordringer. Vi håber på
lunere vejr, men husk stadig praktisk tøj og især fodtøj til alle
møderne.

Vi håber, at se rigtig mange af jer søndag d. 22. til Sct. Georgsløbet
- se side 3.

Program

Tirsdag d. 3. Stifinder (vi leder efter påskeæg).

Tirsdag d. 10. Påskeferie (intet møde)

Tirsdag d. 17. Forberede Sct.Georgsløb.

Søndag d. 22. Sct.Georgsløb.

Tirsdag d. 24. Vi laver mad over bål.
MØDET SLUTTER
FØRST 19:00

Med bæver hilsen
Kirsten (4826 4442)
Katrin (4828 5005)
Lene (4825 1796)
Steffen (4821 9060)

PS: Vi har nogle grønne bæver
t-shirts til salg. Kr. 50,-
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Program for april
Onsdag d. 4. Natur og forberede Sct. Georgsløb.

Onsdag d. 11. Påskeferie - intet møde.

Onsdag d. 18. DIMS og postkasseløb.

Søndag d. 22. Sct. Georgsløb - se side 3

Onsdag d. 25. Natur og hulebygger.

Tillykke med fødselsdagen

Karait fylder 9 år d. 10.

Med ulvehilsen
Phao, Pudmini og Bagheera

Husk fællestur d. 19.-20. maj - se side 6-7.
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Påsken
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tegnet
af

Tavi,
Minaul

og
Mang
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tegnet

og

fortalt

af

Rama

og

Mysa.
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f o r t s a t f r a s i d s t e n u m m e r a f
megalipnyt..........

Spejderne blev delt op i 4 patruljer. Det
store antal i hver patrulje skyldes, at
mange af dem først kom senere, og vi
kun havde 24 børn den første dag.
Resten kom dumpende i løbet af lejren.
Hver patrulje skulle bygge en lejrplads
med de materialer, centeret skaffede.
Det blev til et stort, gammelt og hullet,
tysk militærtelt, to fedtfælder og en
indhegning, der skulle fungere som
køkken. På grund af træmangel og

brandfare lavede vi ikke mad over bål,
men over gas. Da de jo ikke havde rafter,
kunne vi ikke lave spisebord og
indgangsportal, som vi er vant til
hjemmefra. Men det blev godt alligevel.

Hver morgen startede med flaghejsning
og inspektion, som vi gør herhjemme,
og her kunne spejderne godt lære lidt af
namibiernes evne til at rydde op efter
sig. Der var ikke en finger at sætte på
noget til inspektionen.

En af de ting, der overraskede mig
meget, var den respekt, de udviste over

for os ledere. Jeg var tutor for ”The Ze-
bras”, og de tiltalte mig Miss Mette eller
Ma´m, indtil jeg bad dem om bare at
sige Mette. De virkede en anelse
overraskede, men slappede også mere
af. Vi skulle selvfølgelig alle sammen
vænne os til hinanden, men allerede
efter den første dag, fungerede vi godt
sammen.

Som altid på lejre skulle vi i kirke om
søndagen. Da spejderne hørte dette,
jublede de, og lørdag aften brugte de på
at vaske og stryge deres uniformer, så de
var fine til kirkebesøget. Kirken lå inde
ved byen ca. 5 km væk, og vi gik derind i
samlet trop. Det var en varm tur.
Gudstjenesten varede 3 timer, men man
kunne komme og gå, som man ville. Da
alle går i kirke i Namibia, var der over 500
denne søndag, og vi måtte sidde 9-10
på en bænk, hvor der i Danmark max
ville sidde 6. Men i Namibia er der altid
plads til en til. Mens vi ventede på
præsten, blev der sunget. To kvinder på
bageste række råbte et nummer ud og
sang for. Så kunne vi andre falde ind, så
godt vi nu kunne. Nogle af melodierne
kendte jeg, men teksten var lidt af en
udfordring. Selve gudstjenesten forstod
jeg ikke meget af, da den foregik på
oshivambo (det lokale sprog), men det
var alligevel en god oplevelse. Efter ca to
timer og en tordenprædiken af rang,
skulle vi op og præsentere os. Vi fortalte,
hvad vi lavede hernede, og hvem vi var,
men alle syntes at ”kende” os på en eller
anden måde. Alle havde i hvert fald hørt,
at der var danske spejdere på centeret.
Vi sang ”Solen begynder at gløde” for
dem, hvorefter præsten sluttede af med
at holde en tale for os på engelsk. Han

Rolandlejr i Namibia
- på kultur- og natursafari

af Mette Schondel-Andersen
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sagde bl.a., at de var meget glade for
vores arbejde, og at de ville tilegne den
ene fløj i den nye kirke til os, når vi kom
tilbage. Vi var meget beærede og forlod
herefter kirken med en stor nysgerrig
børneflok i hælene.

Aktiviteterne på lejren var stort set de
samme som i Danmark. Vi lærte dem
f ø r s t e h j æ l p , k o r t o g k o m p a s ,
lejrhygiejne, patruljesærpræg og meget
andet. Den sidste dag havde vi
temadag, som vi kaldte ”Danbia-dag”.
Om formiddagen skulle patruljerne
forberede et indlæg, der fortalte om det
namibiske samfund. Nogle valgte at lave
små skuespil om bryllup og andre om,
hvordan man behandler de ældre med
respekt. Den tredje patrulje dansede en
slags stammedans for os, mens de sidste
havde lavet traditionel namibisk mad.
Det var en stor oplevelse og gav et godt
indblik i det namibiske samfund.

For at præsentere Danmark startede vi
alle med at danse folkedans, og det er
lidt af en prøvelse, når det er så varmt.
Hvem har sagt, at det ikke er hårdt at
danse folkedans? Herefter gik spejderne
rundt patruljevis til små poster om
Danmark. På én fik de læst et af H.C.
Andersens eventyr op, som de skulle
dramatisere til senere; på en anden
havde vi lavet et billedbibliotek, hvor de
kunne se, hvordan vi boede og lære lidt
om vores traditioner og højtider. De
lærte om et dansk barns hverdag,
hvorefter de selv skulle fortælle om
deres. Som en ekstra post lavede de en
tørklædering.

For, at spejderne kunne smage dansk
mad, serverede vi medister med
kartofler og ”brun sovs” til aften. De
kunne faktisk godt lide det. Til os havde
de lavet en ret med oksekød. Det
smagte godt, men var lidt af en
belastning for kæbemuskulaturen.

Efter en god og oplevelsesrig lejr kom
den uundgåelige og svære afsked.

Desværre havde vi jo kun fem dage, så
da vi havde fået bygget nogle gode
venskaber op, var det tid til afsked. Jeg
har fået mange adresser med hjem og
håber at kunne holde kontakt med
nogle af dem.

Efter lejren havde vi endnu et par
turistdage, som vi brugte på at se noget
af den flotte natur. Vi var oppe ved
grænsen til Angola og se det største
vandfald i Namibia – der var bare ikke
noget vand pga. tørken. Men flot var
det . Her f ra kør te v i ves tpå t i l
Atlanterhavet, hvor vi oplevede den
store og frygtindgydende Namib Ørken.
Det er et fascinderende, men meget
goldt og trøstesløst landskab. En tidlig
morgen inden solopgang tog nogle af

os på klitbestigning. De højeste klitter er
over 300 m høje. Det var meget hårdt at
kravle op ad en stor bunke sand, men op
kom vi alle – og hvilken udsigt. Vi sad på
ryggen af klitten og så solen stå op inde
over den endeløse ørken.

Dagen efter var vi tilbage i Windhoek,
hvor vi holdt afskedsmiddag med store
røde bøffer, inden vi fløj hjem d. 15.
januar. Det var sørgeligt at skulle tage
afsked med så smukt et land og med 15
fantastiske mennesker, men jeg vil altid
have mindet om en spændende og
lærerig tur med mig.

Skrevet og oplevet af
Mette Schondel-Andersen
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JUNIORTROPPEN

April 2001

HUSK: Alle møder er nu fra kl. 19:00 - 21:00

Program

Tirsdag d. 3. Pionering - tårn med elevator.

Tirsdag d. 10. Påskeferie - intet møde.

TIrsdag d. 17. Lejrliv - vi laver mad over bål.

Søndag d. 22. Sct. Georgsløb - se side 3.

Tirsdag d. 24. Pionering - lejrplads.

Lør/Søn 28./29. Juniortur til Arresøcentret.

Vi mødes lørdag kl. 10:00 på Frydenborg og slutter
igen søndag kl. 14:00 samme sted.

Vi skal være udendørs det meste af tiden, dvs. I skal
huske fornuftigt tøj og fodtøj. Vi skal sove i telt,
bygge lejrpladser, lave mad over bål og andre
“rigtige” spejderaktiviteter.

Medbring: Alm. lejrudrustning til udendørs
overnatning (se evt. bag i Flag-
knobet).

Tilmelding senest tirsdag d. 17. Kupon på side 20.

Pris Kr. 50,- der afleveres sammen med kupon ved
tilmelding.

Vi skal også bruge nogle friske forældre som kan køre os både frem og tilbage .

Hvis du kan hjælpe os, så sæt kryds på tilmeldingskuponen.

Med juniorhilsen



17

JUNIORTROPPEN

Sommerlejr 2001

Så er det blevet tid til at forhåndstilmelde sig til årets største spejderoplevelse -
sommerlejren på Söderåsen, da vi er nødt til at vide hvor mange af jer der
kommer med.

Som beskrevet tidligere, skal vi bl.a. på hike i den flotte svenske natur og da vi
har lejr midt på Söderåsen er der oplagte muligheder for en anderledes hike.

Turen vil selvfølgelig også byde på andre sædvanlige og måske især
usædvanlige aktiviteter !

Start: Lørdag d. 7. juli

Slut: Fredag d. 13. juli

Forhåndstilmelding: I skal på nuværende tidspunkt betale Kr. 100,-

Resten (Kr. 500,-) betales først ved endelig
tilmelding. Mere herom senere.

Søskenderabat kr. 100,-

Forhåndstilmeldingen afleveres senest d. 1. maj sammen med Kr. 100,-
benyt kuponen på side 20.

Med juniorhilsen

Thomas (2624 5696), Kristian (3886 2242), John (4828 6665)
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PROGRAM FOR APRIL
Program

Tirdag d. 3. Tropmøde - Kommunikations O-løb

Patruljen skal medbringe 2 mobiltelefoner der
kan sende og modtage SMS beskeder.

Det vil også være smart, hvis der er også er 2
fra patruljen der ved hvorledes de betjenes !!!

Tirsdag d. 10. Påske - intet møde.

Tirsdag d. 17. Lysbilledaften - se side 4

Onsdag d. 18. Stabspatruljemøde - Materiel-håndtering og
lejrpladsindretning.

Tirsdag d. 24. Patruljemøde - Vi løber O-løb og snakker Sct.
Georg. HUSK KOMPAS.

Der bliver en patruljetur i slut april/start maj som i selv arrangerer
og derfor selv finder ud af hvornår er.

Med spejderhilsen
Tropstaben
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Referat af klanting d. 8. marts 2001

Tilstede:Morten, Carsten, Søren, Birgitte, Susanne, Martin, Mette
Kristian R., Thomas R. og Karin.

Der var endelig tilmelding til vandreturen i Pyrenæerne og der er
12-13 der skal med.

Klanens halvårsprogram:

30/3 - 1/4 ASK + KIK på Houens Odde.

6/4 Hjemmeside hygge kl. 18:00 hos Birgitte.
Medbring gode idéer og billeder til klanens
hjemmeside. Tilmelding til Thomas Rasmussen
senest d. 4/4.

21/4 Lederarrangement - se side 5.

3/5 Planlægningsmøde om sommerlejr kl. 19:30.

4-6/5 Vårhike på midtsjælland for de interesserede,
ellers er der:

5/5 Arbejdsdag på Frydenborg - se side 4.

11-12/5 Træningsvandretur i Tisvildeleje.

16/5 Bålaften.

17/6 Divisionens leder/rover afslutning.

5/7 Planlægningsmøde om sommerlejr kl. 19:30.

14-28/7 Vandretur i Pyrenæerne.

9/8 Klanting kl. 18:00 med spisning.

18-19/8 Mølleåsejladsen.

5-7/10 Tvejetræf på Fyn.

Med løftet tveje, Karin og Susanne.
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tilmeldingskuponer:

Sct.Georgsløb 22/4

Navn: _________________ Underskrift: _________________

Sidste tilmelding tirsdag d. 3. eller onsdag d. 4. april. Gratis.

�——-————————————————————————-

Juniortur 28-29/4

Navn: _________________ Underskrift: _________________

Kan køre: � lørdag � søndag

Sidste tilmelding tirsdag d. 17. april med Kr. 50,-

Forhåndstilmelding

Junior-sommerlejr

Navn: _________________ Underskrift: _________________

Sidste tilmelding tirsdag d. 1. maj med Kr. 100,-

�——-————————————————————————-


