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Lederne i gruppen:

Gruppeleder
Lars Jensenius
48261127
LAJ@megalip.dk

Gruppeassistent
Søren Jensenius
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SOJ@megalip.dk
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Gruppeassistent
Thomas
Rasmussen
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fortsættes bagerst i bladet.....
@megalip.dk = @spejderhilleroed.dk

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

Bæverlederne:
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Bæverassistent
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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

Ungklanleder
Martin Prag
26297848
MAP@megalip.dk

Ungklanassist.
Mikkel
Mørkeberg
30270066
MIM@megalip.dk

Ungklanlederne:



Redaktionen på Megalipnyt:

Deadline: den 10. i måneden før udgivelse. Oplag: 120

Velkommen tilbage efter sommerferien. Redaktionen håber,
at alle har haft en rigtig god sommer.
Sikke et blad. Kl. er nu 01:45 og vi er langt om længe
blevet færdig med et af de største blade i nyere tid. Vi
mangler endog stadig at printe.
Denne gang har vi haft en sjælden fornøjelse. At tilføje en
helt ny enhed til vores programmer. Velkommen til
ungklanen :-)
Menuen: Pizza.
Og så i gang med at printe....
Hilsen Redaktionen
NÆSTE DEADLINE: 10. AUGUST 2007
HUSK DET NU!!!

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
20912693
THS@megalip.dk

Klanleder
Karin W. Bruun
2272 0215
KAB@megalip.dk

@megalip.dk = @spejderhilleroed.dk

Klanassistent
Susanne
W.Bruun
2624 4915
SUB@megalip.dk

Michael
MIB@megalip.dk

Klanassistent
Birgitte Rose
48253987
BIR@megalip.dk

Spejdertroppen:

Skovklanen:

Tropassistent
Jakob
Vesterager
Nielsen
28124146
JAN@megalip.dk

Charlotte
CHL@megalip.dk



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
UNGKLAN Martin Prag Skovløbervej 4, 3.th. 2400 Kbh NV

map@megalip.dk 3510 4348 / mobil 2629 7848
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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Søndag den 19. august afholder vi årets anden forældredag i
Dragehytten på Frydenborg og alle gruppens medlemmer og
deres forældre er naturligvis inviteret.

Vi starter dagen kl. 10.30 med en friluftsgudstjeneste ved
Torben Ebbesen, præst ved Ullerød Kirke. Efter gudstjenesten
vil der være mulighed for at nyde den medbragte picnickurv.

Kl. 12.30 forventer vi at starte selve forældredagen, hvor vi
traditionen tro skal høre nyt fra enhederne og have oprykning
samt høre om Hillerød Kræmmermarked. Vi regner med at
slutte ca. kl. 14.

Nogle enheder fortsætter med aktiviterer. Se under de re-
spektive enheder for nærmere program.

Gruppeledelsen opfordre alle forældre - og spejdere - at til-
melde sig årets Kræmmermarked. Vi har også brug for DIN
hjælp!

Vi glæder os til at se jer.

Gruppeledelsen

De sidste næsten 4 år har vi i juniortroppen haft
en rigtig god leder som var importeret fra de
sønderjyske egne.

Johanne Burgemann har, efter at have afsluttet
sin uddannelse, valgt at rejse tilbage til det søn-
derjyske.

Johanne, du har været til stor hjælp og vi kom-
mer til at savne dig. Ikke mindst i juniotroppen,
hvor du har haft dit virke.

Held og lykke fremover og med håbet om snar-
ligt gensyn.

Juniortroppen
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GRUPPEKALENDER
Hvem er hvem: B=Bævere, U=Ulve, J=Junior-trop, SP=Trop, UK=Ungklan,
R=Rover (klan), L=Enhedsledere, G=hele Gruppen, F=Forældre
GR=GruppeRådet, GL=Gruppeledelse, FR=Forældrerepræsentanter.

HVORNÅR HVAD HVEM

1.aug. Sunrise - 100 år ALLE
Uge 32 Sommerlejr B + U
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 + UK + R + L
27.nov. Optakt til RHF Sp + UK + R + L
1.-2.dec. Rævehalefejde Sp + UK + R + L

2008
1.mar. Sct.G. Lederfest UK + R + L
20.apr. Sct.Georgsløb (de smås) B + U + J
20.-21.sep. Sct.Georgsløb (de stores) Sp + UK + R + L

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

Opslagstavlen

Spejderfrimærke!

Rigtige spejdere sætter naturligvis et spejderfrimærke på brevet.

Nu er der igen udkommet et nyt spejderfrimærke i anledning af
100 året.

http://www.stamps.postdanmark.dk/default.asp?target=dept%2
Easp&dept%5Fid=10&bestilling=1
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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

Tilmeld dig vha. blanketten i Kræmmermarkedtillægget.
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Som sædvanlig skal alle enheder (bævere, ulve, juniorspejdere, tropsspej-
dere,.....) i år sælge rundskuehæfter. Hæftet fungerer både som en
lodseddel, hvori der er et skrabefelt, så man straks kan se, om man har
vundet, men også som et rabathæfte til mange af Hillerøds butikker.
Vi tjener 10 kroner pr. solgt hæfte, så her er virkelig mange penge at tjene
for gruppen.

Vi vil igen i år samle indsatsen for at få solgt rigtig mange rundskuehæfter,
så derfor vil vi holde kick-off dag når hæfterne frigives til salg. Det betyder,
at vi mødes lørdag d. 25. august kl. 9:00 ved statuen af Frederik d. 7.
på Torvet i Hillerød. Her vil alle fremmødte spejdere få udleveret rund-
skuehæfter, som så kan sælges i byens gader. Klokken 12:00 gør vi status,
og ser hvem der har solgt flest hæfter.

Den spejder der har solgt flest hæfter denne dag belønnes med et gave-
kort på 100 kr. til friluftsbutikken Jensen

Og der er flere gode grunde til at møde op.... Den spejder der sælger flest
rundskuehæfter fra de enkelte enheder modtager som sædvanlig en præ-
mie, men i år vil der også være en gave til ALLE, der sælger over 100 rund-
skuehæfter!!!

Gaven til alle der sælger mere end 100 hæfter er et gavekort på 100 kr til
Jensen.

Sidste år slog vi rekord i antal solgte rundskuehæfter. Det skal vi naturlig-
vis følge op på ved at forsøge at sælge endnu flere hæfter. Jeres ledere vil
derfor modtage en liste over forslag til gode salgssteder som I kan bruge
mellem den 25. august og kræmmermarkedet.

I forbindelse med Kræmmermarkedet vil vi lave endnu en samlet salgsind-
sats, så derfor mødes vi lørdag d. 1. september kl. 10:00 ved skurvognen
på Kræmmermarkedet. Så vil vi samlet bevæge os over på markeds-
pladsen og sikre os, at ALLE bliver spurgt, om de har fået købt et rundskue-
hæfte....

Også denne dags supersælger vil kl. 13:00 blive belønnet med et gavekort
på 100 kr. til Jensen.

Så hvis du har lyst til at være med til at sætte ny rundskue-salgs-rekord, så
mød op på de ovennævnte tidspunkter. Du må meget gerne udfylde tilmel-
dingen i tillægget om Kræmmermarkedet, så vi ved, hvor mange hæfter vi
skal have med....

(Herudover vil der også blive udleveret hæfter på de ugentlige møder, hvis
du ikke har mulighed for at deltage i de to arrangementer).

Med spejderhilsen
Martin Prag
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BÆVERE
Hej bævere

Så er vi kommet hjem fra en spændende sommerlejr på Særløse
Overdrev, hvor vi har lavet en masse spændende ting. Nu starter
et nyt spejder år og vi skal lave mange spændende ting omkring
bæverdammen.
Onsdag d. 15. Vi siger farvel til de bævere som rykker op.

Og så er der en overraskelse til dem som var
med på sommerlejr...

Søndag d. 19. Forældredag og oprykning - se side 1
Onsdag d. 22. Kend dine knob.

Onsdag d. 29. Oplevelser i skoven.

Med bæverhilsen
Lars (4027 4584)
Jacob (2814 1258)
Sanne, 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.

Så er tiden kommet til at vi atter tager fat på end-
nu et spejderår. Da vi næsten lige er kommet
hjem fra alletiders sommerlejr, bliver første møde
onsdag d. 22. Dette betyder, at der er flere af jer
som vi ikke når at sige farvel til inden I rykker op
og bliver juniorer. Jer der skal rykke op har mod-
taget et brev, så I ved besked.
Da vi ikke er så mange tilbage, opfordrer vi jer
"gamle" til at tage venner og veninder med til et
møde. Det kunne jo være at "spejder-livet" også
var noget for dem!
Søndag d. 19. Oprykning på Frydenborg, se side 1
Onsdag d. 22. BS og Bubber på nye eventyr.

Onsdag d. 29. Grøn-spejder-sport.

Med ulvehilsen
Baloo, Hathi, Baghera og Messua.
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En fredag aften skete der noget
spændende på Frydenborg. Der
kom en spejder, så en bæver,
enkelte ulve og endnu en bæver
og så en junior. Hvad var det
som skete… jo der var gruppe-
weekend på Frydenborg. Efter at
vi alle sammen havde sunget
spejdersangen så skulle der
tænkes på en plads til at sove på.
Spejderne fik spændt et par pre-
senninger ud mellem nogle raf-
ter. Så var deres bivuak klar.
Juniorerne kæmpede en kamp
med deres telte, men op kom de.
Ulvene valgte at sove inde, det
gjorde nogle af bæverne også.
Der var et par seje bæver som
afprøvede shelteret på Fryden-
borg. Bæverne var en tur rundt
og kigge på spejderne som byg-
gede bivuak, juniorerne som rej-
ste telte og byggede lejrplads.
Ulvene forsvandt ned i slotspar-
ken for at hygge sig. Imens blev
gruppens ”nye” mastesejl rejst
for første gang, en opgave der
kun tog ½ time – hvilket vi selv
synes var godt klaret. Nu var
tidspunktet for at finde sovepo-

serne frem kommet. Alle bæ-
vere, ulve, juniorer og spejdere
kom i poserne og faldt i søvn,
nogle før andre.

Lørdagen oprandt, men hvad var
det som var sket i løbet af nat-
ten. Der lå vand på mastesejlet,
nogle af spejderlederne kom
med våde soveposer. Jo, det
havde regnet i løbet af natten.
Der dukkede også enkelte foræl-
dre op med regntøj som ikke var
kommet med hjemmefra, godt vi
ikke var længere væk.
Dagen startede med fælles flag-
hejsning og morgenmad. Pro-
grammet for dagen var fælles for
hele gruppen, alle blev delt ind i
4 grupper med bævere, ulve, ju-
niorer og spejdere i alle grupper-
ne. Temaet for opgaverne var
spejderbevægelsens 100 års ju-
bilæum i år. Om formiddagen
skulle grupperne igennem 4 for-
skellige opgaver, førstehjælp
hvor de bl.a. lavede en båre, lave
dåsetelefoner og bruge dem og
snitte en smørekniv. Den sidste
opgave var selv at fortolke for-
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tællingen om den barmhjertige
samaritaner eller den sidste
nadver og lave et skuespil over
fortolkningen. Grupperne skulle
vise skuespillene om aften til
lejrbålet og så skulle de naturlig-
vis bruges om onsdagen til fami-
liegudstjenesten på Æbelholt
klosterruin. Der blev tænkt man-
ge sjove tanker og lavet spæn-
dende skuespil, snakket i
dåsetelefoner og sendt morse-
signaler rundt omkring på Fry-
denborg. Også spånerne sprang
mens knivene blev snittet, før-
stehjælp blev demonstreret og
alle havde en rigtig god formid-
dag. Frokosten var en forsmag
på De grønne flûtes, som jo skal
sælge grøn mad på kræmmer-
marked. De havde fået den gode
ide at bruge gruppeturen til at
afprøve konceptet. De smagte
rigtigt godt, og alle blev mætte.

Om eftermiddagen skulle der
bygges flydebro. Hver af de 4
grupper fik til opgave at bygge et
stykke af broen med anvendelse
af 2 tønder og en portal på hver,

med udsmykning. Så blev der
slæbt rafter, fundet tønder og
bundet besnøringer, mens der
blev malet flag og bundet blom-
sterkranse, så vi kunne få en rig-
tig fin bro. Så blev der brug for
regntøjet, men heldigvis kun i 5
min. Det var tid til at få søsat

broen. En efter en kom stykker-
ne i vandet og pludselig havde vi
en lang bro. Så skulle den afprø-
ves, så vi kunne kigge på frøerne
som kvækker så dejligt. Næsten
alle nåede en tur ud på broen. Så
var det blevet tid til mandoms-
prøver. Hvad var det nu for no-
get mærkeligt noget? Jo mange
sjove discipliner blev afprøvet.
Det er ikke altid de største der er
de bedste til sytråds trækning.
Så var det tid til at få øvet lidt på
stykkerne til aftens lejrbål og Ju-
niorne fik sammen med spejder-
ne en ny opgave: At lave
smuglerløb for bæverne og
ulvene. Alle spejderne var så hel-
dige at lederne lavede aftensmad
til dem, så det skulle de ikke
hjælpe med. Vi fik kartofler, salat
og koteletter – det smagte rigtigt
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godt og alle var godt sultne, så
maden forsvandt hurtigt.
Så var det blevet tid til at få taget
flaget ned, inden lejrbålet. Til
lejrbålet så vi alle 4 stykker, fik
sunget en masse spændende
spejdersange og set lederne op-
træde. Så var det blevet tid til at
komme i seng, nej bæverne og
ulvene skulle lige på smuglerløb.
De skulle hjælpe med at fange en
undvegen fange ved at få le-
detråde ved at løse opgaver,
smugling af værktøj til et fæng-
sel, finde et telefonnummer og
genfortælle en samtale. Til sidst
fik de fanget den undvegne fan-
ge, som var udsmykket med
skæg og skørter. Bæverne og ul-
vene synes det var et rigtigt
spændende og sjovt løb. Men nu
var de så trætte at det kneb med
at nå tandbørstningen inden so-
veposen kaldte. Alle sov rigtigt
godt.

Søndag startede med fælles flag-
hejsning, nej spejderne mangle-
de. De skulle til sæbekasseløb
med deres biler, så de startede
tidligt. Der var også nogle af bæ-

verne som stadigvæk var trætte,
men op kom de. Efter morgen-
maden begyndte den store opga-
ve med at få pakket alle
bævernes og ulvenes ting sam-
men og få fundet ud af hvem
som havde haft hvad med. Efter
at der var kommet styr på alle
tingene, de var stillet ud, var der
masser af tid til mange sjove
ting. Bæverne gik på opdagelse i
skoven, hvor de fik genopfrisket
hvilke blade der er hvad. Ulvene
fik spillet fodbold med plastik-
krus for øjnene og juniorne fik
pakket teltene sammen og ryd-
det deres lejrplads. Mastesejlet
blev pakket sammen i tørvejr,
dejligt. Så var det tid til en hurtig
tur på broen for bæverne, inden
alle samles ved flagstangen for
at tage flaget ned og få et stort
mærke til uniformen. Alle var
trætte, men glade for en dejlig
gruppetur hvor store og små
havde arbejdet godt sammen og
rigtigt hygget sig. Måske kom-
mer der en gruppetur næste år,
vil du gå glip af den?

Lars Madsen, Bæverleder
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Hej juniorer.
Velkommen tilbage efter en forhåbentlig dejlig sommerferie,
og tak for en vellykket (og lidt våd) sommerlejr. Og hermed
også tak til Johanne for hendes tid i juniortroppen. Vi håber, at
se hende snart igen.
Vi starter med oprykningen, hvor vi skal sige farvel til Lars og
Benjamin, men også sige velkommen til de nye ulve, der skal
rykke op til os.
Så er det også i denne måned, at rundskuehæftesalget bliver
skudt igang. Så se at komme ud af poserne og få solgt en hel
masse. Se side 4-5.

Program
Søndag d. 19. Forældredag/oprykning - se side 1.

Arrangementet varer til kl. 20 for junior-
spejderne.

Tirsdag d. 21. Oprydning efter sommerlejr samt velkommen
til de nye.

Lørdag d. 25. Rundskue kick-off på torvet. Se side 5.
Tirsdag d. 28. Surprise.
Tors/Søn 30.-2. Kræmmermarked. Se tillægget.

Der er altid rundskuehæfter at sælge.

Med junior-hilsen

Charlotte, Johanne,
Thomas O. og Thomas R.

Normal mødetid: Tirsdage 19:00-21:00 i Megaliphytten.
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Onsdag d. 6. juni. var der
mange på vej mod Æbelholt
klosterruin. Der var gået bud
rundt om at FDF i Hillerød,
Megalipperne, præsterne fra
Slotskirken, Ullerød kirke, Al-
sønderup kirke og Præste-
vang kirke havde planlagt en
kæmpe familiegudstjeneste.
Rigtig mange af vores bæ-
vere, ulve og juniorer med
forældre fandt vej i den dejli-
ge aftensol til klosteret.

Vi begyndte med FDF´ og Me-
galippernes forskellige skue-
spil over temaet ”Jesus møder
mennesker”. Vi var blevet til-
delt ”Den sidste naver”, som
spejderne selv havde fortol-
ket på weekendturen. Der var
mange gode og spændende
stykker, som blev opført sam-
tidig rundt omkring i ruinen.
Så var det blevet tid til guds-
tjenesten, hvor vi samles i det
gamle kirkerum. Der var rejst
kors, et par borde som alter,
og et telt til gospelkoret som
var inviteret med til at synge

for. Det skabte en rigtig god
stemning. Alle spejderne og
FDF'erne med familie fandt
ind i kirken og blev sat ned i
perlestenene eller de med-
bragte stole. Under gudstje-
nesten sang vi flere salmer
sammen med koret. De 3
præster havde en rigtig god
og spændende prædiken. Der
var altergang - nej de 3 præ-
ster havde hjælpere med
rundt i kirkerummet, så alle
fik dyppet brødet i vinen. Så
var det blevet tid til at vi selv
skulle lære at synge gospel.
Alle måtte op og stå for at
klappe og danse under ledelse
af koret. Efter et par gange
blev vi gode til det. Efter
gudstjenesten var der mange
som blev siddende og fik en
kop kaffe. Børnene hyggede
sig rigtigt godt under hele
gudstjenesten, hvor de kunne
gå rundt og plukke blomster.
Mange af bæverne ville ikke
med hjem. Så god en aften
havde det været!



13



14

Efter at have hørt om Oak City
Rally i mange år, havde vi be-
sluttet noget i troppen: Nu
skulle det være! Vi ville finde
ud af hvad det var, og om det
var så sjovt som alle sagde.

Selve løbet var d. 3. juni og vi
tog direkte dertil fra gruppee-
turen på Frydenborg, men
hele historien startede lang
tid før.

De sidste måneder havde
troppen og dens ledere brugt
en del møder og timer på at
være meget kreative mht
fremstilling af sæbekassebi-
ler. Det var blevet til en hård-
kogt racer-type til Ørnene og
en temmelig feminin og ly-
serør prinsessebil til Svalerne
- en kongelig barnevogn i den
hurtige udgave.

Det var en ret sjov dag, men
også en meget lærerig dag for
os alle. Lærdommen begynd-

te allerede at indfinde sig da
vi på vej fra Frydenborg til
Farum St. hele 3-6 gange
måtte stoppe fordi prinsesse-
vognen ikke kunne tåle vin-
den bag på traileren. Da vi
ankom vel midt i mylderet og
tumulten fra alle de andre ra-
cerkørere måtte vi derfor
hastigt sætte vognen sam-
men igen.

Vi var blandt de første der
skulle starte og kort efter at
starten for Svaler var gået
ringede mobilen. "Vores ene
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hjul er smeltet!". De havde lø-
bet så hurtigt at de dertil ind-
købte hjul ikke kunne klare
presset og de måtte således
reducere farten til lidt over
skildpaddetempo resten af
vejen. Temmelig surt, men de
gennemførte da turen, omend
det tog noget længere tid.

Ørnene fik også en flyvende
start med deres racer. Så fly-
vende at der røg en sko inden
første sving og der var en der

måtte tilbage efter den, mens
resten fortsatte.

Det gik over stok og sten -
bogstavelig talt - samt mar-
ker og grusveje og tilsdist lyk-
kedes det da begge hold at
komme i mål.

I det hele taget var det et
godt arrangement og det var
helt utroligt at se hvor meget
energi mange havde lagt i de
mest utrolige køretøjer.

Med vores dyrekøbte erfarin-
ger i baggagen er vi dog klar
til at stille op igen næste år og
vi har lært en masse - også
om hjuls smeltepunkt ;-)

Michael
Tropassistent
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Se også mere på:
www.123hjemmeside.dk/svaler

Se de fleste datoer under Troppen på
modsatte side.

28. Patruljemøde:
Vi ordner vores udstyr efter
sommerlejren, så det hele er klar
til Sct. Georgsløbet i september.
Resten af tiden hygger vi.

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

Se de fleste datoer under Troppen på
modsatte side.

28. Patruljemøde:
Vi byder de nye velkommen og så
ordner vi vores udstyr efter
sommerlejren, så det hele er klar
til Sct. Georgsløbet i september.
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Troppen august 2007
Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi håber, alle har nydt
en dejlig ferie, og vi takker for en rigtig god sommerlejr på trods
af vejrgudernes lunefulde humør...
Søndag d. 19.: Forældredag på Frydenborg - se side 1

Efter den fælles start afholder vi det sædvan-
lige optagelsesritual, hvor vi byder de nye vel-
kommen i troppen samt hygger med bål og
madlavning. Arrangementet varer til kl. 20:00

Tirsdag d. 21.: Tropmøde - Risbåde - Husk evt. tørt tøj og et
par sko, der kan tåle vand...

Fre-søn 24.-26.:Reload i Roskilde - Se junibladet.
Lørdag d. 25.: Rundskue kick off på Torvet - se side 5
Søndag d. 26.: Pælebankning på Kræmmermarkedet.

Se tillægget.
Tirsdag d. 28. Patruljemøde

Onsdag d. 29. Minestrimling på Kræmmermarkedet
Fra kl. 19:00, se tillægget.

Tor-søn 30.-2/9 Kræmmermarked - Husk at tilmelde dig!!!
Mandag d. 3/9 Oprydning på Kræmmermarkedet kl. 18:30
Fødselsdage i troppen:

Jonas fylder 16 år d. 7. august.
Da Martin stopper som leder i troppen for at hellige sig
arbejdet med ungklanen, vil vi blot fra tropstabens side sige tu-
sind tak for mange års inspirerende, udfordrende og spændende
samarbejde. Tak for din altid positive indstilling, dit gå-på-mod
og dit gode humør. Held og lykke med klanarbejdet.

Stor spejderhilsen
Tropstaben

Normal mødetid: Tirsdage 19:00-21:00 i Gribbereden.
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Kære alle ungklanere.
Så er sommerferien overstået, og det er på tide at få spyttet i
næverne og komme i gang med noget sjovt spejderarbejde.

Vi starter hårdt ud med at deltage i Mølleåsejladsen, et DDS ar-
rangement der går ud på at bygge en båd i naturmaterialer (og
plastic presenninger) og så sejle fra Lyngby sø til Rådvad. Løbet
afholdes for 46. gang i år, og vi har sat som ambition at vi får
mindst 1 top 3 placering inden for de næste 3 år. I år handler det
dog først og fremmest om at lære løbet at kende og hygge os,
den første opgave bliver at få noget træning i at bygge båden og
så deltage i arrangementet.

August måneds program ser derfor således ud:

Tirsdag d. 7 Seneste tilmelding til Mølleåsejladsen.

Send din tilmelding per email til map@megalip.dk

Søndag d. 12 kl 11 – 17

Vi starter med morgenmad (medbring 20 kr. til at
betale for rundstykker og ost), og kaster os
efterfølgende over at lave bådene. Til arrange-
mentet har vi 3 timer til at bygge dem, så vi må
heller ikke bruge længere tid!

Lørdag d. 18 og søndag d. 19:

Mølleåsejladsen. Vi mødes på Hillerød Station kl.
11:15 og tager i samlet flok til Colleruphus i Holte
hvor arrangementet afholdes.

Desuden skal alle huske at læse tillægget om Kræmmermarkedet
og sørge for at tilmelde sig.. HUSK DET NU!!!

Med forventningsfulde Klanhilsner

Martin (2629 7848) & Mikkel (3027 0066)
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Hej rovere
Program for august

Oven på en lang sommerferie, hvor vi
alle selvfølgelig har benyttet lejligheden
til at tage ud og lave industrispionage på
alverdens minigolfbaner, starter vi så
småt op igen.
Vi lægger derfor ud med det traditionelle
klaning, hvor vi vil bygge videre på vores
minigolfkompetencer og lægge planer for
det kommende halve års anlægning af
minigolfbaner.
Onsdag d. 22. august:

Klanting med minigolf i Hornbæk
Desuden skal alle huske at læse tillæg-
get om Kræmmermarkedet og sørge for
at tilmelde sig.. HUSK DET NU!!!

Leende hilsener
Susanne, Birgitte og Karin
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Lidt appetitvækkere fra
årets sommerlejre. Vi reg-
ner med, at der udkom-
mer et sommerlejrtillæg
sammen med Megalipnyt i
september.




