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TROPSNYT
NYT LOKALT DEPOT!

VANDREDAG I MARTS

Vi har oprettet vores
eget lille depot i Bålhytten, med uniformer,
bælter, strømper mm.
Der kan købes efter
hvert møde og betales
med MobilePay!

Den 25. marts blev der
høvlet noget af sålerne.
Stifinderne gik 30 km,
og spejderne gennemførte en vandring på
hele 50 km.
Godt kæmpet!

NY SPILOPORDNING

På årets forældrerådsmøde (generalforsamling) 22/2
2017, blev den nye spildopordning besluttet. Fremover
køres 6 spilopture om året, og de bliver på forhånd delt
ud på alle forældre. Denne ordning sikrer os, at vi kan
betale husleje og også fremadrettet drive Danmarks
bedste spejderarbejde!
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HUSK TILMELDING TIL

SOMMERLEJR 2017
Selvom vi skrev i sidste nummer af Nordpilen, at tilmeldingsfristen
til sommerlejren var 28. februar - så kan man stadig tilmelde sig!
Det bliver 5 dejlige dage i dejlig natur, lige ud til skov og sø.
Der er allerede en masse spændende aktiviteter på tegnebrættet til
årets allerbedste spejdertur.
Hvor?
Gilwellhytten ved Allerød
Hartvig-Møllersvej 3
2980 Kokkedal
Send gerne post!
Hvornår?
Søndag 30/7 til fredag 4/8
Fælles transport søndag,
personlig afhentning fredag.
Hvor tilmelder man sig?
Tilmeld jer til grenlederen:
Ulve: Louise (Rikki)
Stifindere: Ian
Spejdere: Rasmus
Se bagest i bladet.
Pris?
Prisen afhænger af
deltagerantallet, og kommer
op til lejren Forvent ca. 800,-

FORMANDENS ORD
Kære alle
Nu pipler foråret frem alle stedet - jo vi må tro på det. Forår
betyder også, at den sjove og lysere periode at være spejder
begynder. Vi er kommet gennem den sure og kolde vinter i
god behold.
Vi har fremgang i alle grene, vi har valgt ny gruppestyrelse
(se gruppestyrelsen på bagsiden af bladet), bålhytten er
næsten helt færdig, vi har fået sponsoret en tippie til vores
stifindere, der er etableret raftestativ på grunden.... Ja - fremtiden ser lys ud.
Foråret er også tid til turneringer i grenene. Jeg er sikker på,
at alle vores ulve, stifindere og spejdere vil klare sig glimrende i turneringerne - de har jo de bedste spejderledere!
Vi ses til affaldsindsamling/arbejdsdagen den 2. april og til
sommerafslutningen tirsdag den 20. juni.
Vel mødt!
De bedste forårshilsner,

Katja

Formand
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KOM TIL SOMMERAFSLUTNING 20. JUNI!
Tirsdag den 20. juni inviteres alle ulve, stifindere, spejdere,
forældre og venner til den årlige sommerafslunting.
Sidste års store succes gentages, og vi holder en samlet afslutning hvor alle er velkomne! Efter et par sjove opgaver, serveres
der aftensmad og så står den ellers på hygge.
Vi mødes alle sammen klokken 18.00 på Spejdergrunden. Vi
forventer at slutte omkring 19.30.
Aftensmaden serveres for den nette sum af 25 kr. pr. person.
Husk at tilmelde jer til Katja, katjamunkholm@hotmail.com.
Det er muligt at betale med MobilePay på 61 69 74 19.
Vi glæder os til at se jer!
De bedste hilsner fra

Gruppestyrelsen
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JUNGLESIDEN
Oh lyt ulve!
Vi har de sidste ugers tid virkelig kunne mærke, at foråret har
været på vej. Det har været lyst når vi har startet møderne, hvilket
har resulteret i, at vi har kunnet lave flagparade hver eneste møde
og øve ”der er ingen ting der maner” til ulvetuneringen i maj. Så
kan de andre ulve bare komme an!
Vi er startet på 1. stjernen, og alle virker rigtig interesserede i
både at lære de 8 verdenshjørner, junglebogen og meget mere at
kende! Vi var ude at ”rejse” til Australien, hvor vi smagte eksotiske
frugter, og hørte en rigtig aboriginal fortælle spændende historier.
De store er i gang med 2. Stjernen, med henblik på det sejeste
mærke som ulv nemlig Springende Ulv. I har besluttet, at prøve at
tage det store mærke inden i rykker op som stifindere til sommer.
De får nogle dygtige ulve op i stifinderstammen det er helt sikkert.
Vi glæder os til en masse dejlige forårsaftener med jer skønne
ulve, og tage med jer til ulvetunering i maj, hvor vi skal kæmpe
mod de andre bander fra hele Danmark. Ulvetunering efterfulgt af
sommerlejr som i år går til Gillwellhytten, hvor alt kan ske. Glæd
jer!
God jagt, ulve!

Darzee, Rikki og Tikki
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ULVESIDERNE

PROGRAM FOR ULVE
APRIL
4/4
Påskemøde
INTET MØDE I PÅSKEFERIEN
18/4
Stjernemøde
25/4
Naturkender
MAJ
2/5
Naturkender
Vi går en tur og ser naturen
9/5
16/5
Stjernemøde
19.-21/5 Ulveturnering i Sorø
23/5
Opgaver på grunden
30/5
Båltænding
JUNI
6/6
Legemøde
13/6
1. og 2. stjernen
20/6
Sommerafslutning
AUGUST
30/7Sommerlejren 2017
4/8
15/8
Første møde efter ferien
Husk at melde afbud, hvis du ikke kan
komme til RIkki tlf. 28 94 66 54!

ULVESIDERNE
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Stifindere i Cheyenne-stammen!
Foråret er kommet og med det også lyset. Så det næste stykke
tid kan I glæde jer til, at vi kommer ud og møder naturen.
Vi skal både ud og bygge, slukke ild og lære naturen omkring
os bedre at kende.
Selvfølgelig har vi også en sommerlejr i vente. Her skal vi lave
en masse spændende stifinderting: bueskydning, snigning og
måske skal vi også sove i tipi!
Vi går virkelig en spændende tid i møde - vel mødt stifindere!
Stammens ældste
Maja, Christian og Ian
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STIFINDERSIDERNE

STIFINDERPROGRAM
6/4
13/4
20/4
27/4
4/5
11/5
18/5
25/5 27/5
1/6
8/6
15/6
Tirs.
20/6
30/7 4/8
10/8

APRIL
Byggemøde og A-bukræs
Påskeferie
Vi slukker ild!
1. hjælpsmøde
MAJ
Sporingsmøde
Vi ser på skovens dyr
Naturens spisekammer
Stifinderturnering i
Rold Skov
JUNI
Plantetavle
Giftige planter!
De 4 verdenshjørner
Sommerafslutning
AUGUST
Sommerlejr 2017 Tilmeld jer hurtigst muligt!
Første møde efter ferien

STIFINDERSIDERNE
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LEGENDEN OM

HØVDING ‘LILLE ULV’

I sidste nummer af Nordpilen, fik I historien om ‘Lille Ulvs’
navn. Han fik det for en tapper og modig indsats. Et eksempel til efterlevelse - husk det, stifindere!
Efter jagten på ulven, blev ‘Lille Ulv’ nu agtet, som en af de
bedste krigere i stammen. Han var en ekceptionel indianer, for
han kunne både lægekunst og jagt. Det viste sig især nyttigt,
da Cheyenne-stammen blev jaget væk fra deres territorier i
1876 af hvidhuderne. Cheyenne-stammen måtte slås mod den
amerikanske hær, for at bevare deres territorie på prærien. Det
var en hård kamp, hvor stammen mistede 40 mand. Det tal
kunne dog have været endnu højere, hvis ikke ‘Lille Ulv’ havde
været med i kampen. Hans medicinske kundskaber, og hans
krigeriske evner var et stort trumfkort
for stammen. Hans heroiske indsats kom
til udtryk efter slaget, hvor ‘Lille Ulv’ blev
valgt til høvding. Han er siden blevet omtalt som en af de mest heroiske indianere
i nyere tid.
Stifindere, husk historien om ‘Lille Ulv’!
Vær tapre, modige og dygtige, selv når
tiden er svær.
STIFINDERE - HARDEKNUD CHEYENNESTAMMEN - GIV ALDRIG OP
- UGH
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STIFINDERSIDERNE

OPGAVESIDEN
En rebus er en ord-gåde med bogstaver og billeder.
Kan du løse de to gåder?
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SMÅ TIPS FRA TL
I ved, at jeg ikke er meget for at rose
jer - men jeg må sige, at I er ved at
blive ret dygtige. Hvis I vil op og tage
de helt store mærker, skal I virkelig
gøre en indsats - også derhjemme.
Her på siden får I lidt tips, denne
gang med tips til ‘Spejderprøven’!

Spørgsmål & svar
- Forholdet mellem
stang og flag?
1 til 5!

Tre typer af bålsteder
Der er mange forskellige båltyper, brug
den der er bedst i situationen. Prøv dem
på et patruljemøde!
Pyramidebål
Giver mange flammer og begrænset
røg. Godt til lejrbål
og i Bålhytten.

- Skal græstørv
vandes?
Ja. Husk plastik under,
så de ikke gror fast!
- Hvordan behandles
værktøj?
Med olie, så det ikke
ruster!

Jægerild
Skærmer af for
vinden. Godt bål til
madlavning.

- Har bøg eller gran
højest brandværdi?
Bøg, da det brænder
længere end grantræ!

Pagodebål
Brænder hurtigt og
giver god glødeild.
Godt til større lejrbål.

- Hvilken retning er
270 grader?
Vest!
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TROPSSIDERNE

MÅNEDSOPGAVER FOR TROPPEN
Vi fortsætter med månedsopgaverne som idéoplæg til jeres
patruljemøder. I må meget gerne lave opgaverne uden for
møderne! Sidste månedsopgave afleveres Sct. Georgsmødet
27/4. I får også en foropgave til sommerlejren.
APRIL
Månedsopgaven er den ene foropgave til
Wagadugoløbet (budstikken). Se invitation til
Wagadugo!

FOROPGAVE TIL SOMMERLEJREN
Månedsopgaverne slutter ifb. med Sct. Georgsdag
den 23. april. Dog får I en foropgave til sommerlejren, hvilket også er et punkt til ‘Tovværk’-mærket:
I skal lave et volleyball-net på 3 x 0.5 meter.
Nettets tampe skal være taklet korrekt, og maskerne skal ligeledes splejses sammen. I skal nok få
hjælp, bare rolig...!

TROPSSIDERNE

13

KVISTEN
Så kom I afsted på jeres første tur alene.
Jeg må bare sige, at I gjorde det fremragende. Tilmed fik I
også meget ros af de andre tropsledere - godt gået!
Det ville jo være synd at sige, at vi ligger stille af den grund.
En lang vandretur blev det til i marts, og vi har meget mere
på tapetet! Sidste weekend i april står den på Wagadugoløb,
og det skal nok blive rigtig godt.
Derudover deltager vi også i år på tømmerflådesejladsen på
Esrum Sø 11/6... glæd jer!
Henover foråret arbejder vi på ‘Spejderprøven’. Forhåbentlig kan nogle af jer nå at
tage prøven inden sommerlejren.
Der er allerede en masse spændende aktiviteter
planlagt for sommerlejren. Det bliver helt
fantastisk!
Jeg glæder mig til at se jer blive dygtigere i den
kommende tid.
Vi skal videre frem

Rasmus, TL
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TROPSSIDERNE

TROPSPROGRAM
APRIL
6/4
’Spejderprøven’ - stedsans
13/4
Påskeferie
20/4
PL/PA planlægger
27/4
Sct. Georg-møde
28.--30/4 Wagadugoløbet
MAJ
4/5
’Spejderprøven’ - naturen
11/5
Tovværk repetition
18/5
PL/PA planlægger
25/5
’Spejderprøven’ - nødhjælp
JUNI
1/6
’Spejderprøven’ afsluttes
8/6
Vi lægger plan for næste år
11/6
Kon-tiki-cup
15/6
Foropgave til sommerlejr
Tirs. 20/6 Sommerafslutning
AUGUST
30/7-4/8 Sommerlejr 2017
10/8
Første møde efter ferien
Husk at melde afbud til din PL eller PA
Freja: 30 42 37 46 | Ida: 29 70 74 19

TROPSSIDERNE
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ADRESSELISTE
GRUPPESTYRELSEN ADRESSE
TELEFON
Formand Katja Nielsen Godthåbsvej 13B, Hillerød
61 69 74 19
Kasserer Line Stenseng Solengen 12, Hillerød
60 84 24 73
Hans Gabriel
Favrholmvænget 21, Hillerød 28 40 62 77
Mette Fehrmann
Favrholmvænget 88, Hillerød 41 44 03 99

E-MAIL
katjamunkholm@hotmail.com
line.stenseng@gmail.com
mail4hans@gmail.com
mettefehrmann@gmail.com

SPILDOPKØRSEL
Anders Tillebeck

Salpetermosevej 25, Hillerød 61 77 37 71 anders@tillebeck.dk

ULVELEDERE
Louise Wilcke (Rikki)
Poul Wilcke (Darzee)
Natalie Lindebjerg

Larsensvej 1B, 1., Græsted
Kirkevej 10A, Græsted
Pile Allé 23, Nødebo

STIFINDERLEDERE
Alexander Ian Kenney
Christian Slavensky
Maja Skat Tiedje

28 94 66 54 louisewilcke@hotmail.com
26 16 11 66 pw@tvis-kbh.dk
60 33 31 80 natalielindebjerg@gmail.com

Slangerupgade 7 kl, Hillerød 40 73 83 65 alex_kenney@hotmail.com
P. Mogensensvej 42, Hillerød 20 86 47 96 chr.slavensky@gmail.com

SPEJDERLEDER
Rasmus Møller Bech

Winthersvej 3, Nødebo

22 90 14 02 rasmusmbech@gmail.com

NORDPILEN
Rasmus Møller Bech

Winthersvej 3, Nødebo

22 90 14 02 rasmusmbech@gmail.com
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