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TROPSNYT
NY WEBSHOP

ULVE PÅ 20 KM-TUR

Korpset har fået en helt ny
webshop, og en masse
nye spændende varer. Se
den på_
www.shop.gulspejder.dk.
Der findes også et link på
vores egen hjemmeside.

I november var 4 seje ulve
ude at gå 20 km. Det var
en lang og sej tur, men de
kom alle i mål. Til marts
skal stifinderne og spejderne ud og gå hhv. 30 og
50 km! Var der nogen der
sagde vandrestøvler?

FÅ RABAT PÅ SOMMERLEJREN
Vi kører flere gange om året de såkaldte “spildopture”
for Allerød Kommune. Hver gang en ulv/stifinder/spejder deltager, gives der rabat på prisen til sommerlejren.
Læs mere på hjemmesiden eller skriv til
anders@tillebeck.dk
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SOMMERLEJR
Den bedste tid på året er uden tvivl, når man drager afsted
på sommerlejr. Selvom der er længe til, skal vi dog have de
foreløbige tilmeldinger i god tid.
Derfor er tilmeldingsfristen til sommerlejren 2017 den
28. februar 2017
Vi skal i år til Gilwell-hytten ved Allerød. Sommerlejren kommer
til at ligge i den sidste uge af skolernes sommerferie fra
søndag d. 30/7 til fredag d. 4/8 2017.
Foreløbig tilmelding sker til grenlederen (Rikki, Ian eller Rasmus) hurtigst muligt, og altså senest ved udgangen af februar.
Nærmere pris, mødetidspunkt osv. kommer når vi nærmer os.
HUSK at du kan få rabat på sommerlejren, ved at deltage i
spilopindsamlingerne!

FORMANDENS SIDE
Kære alle
Jeg håber, at alle har haft en dejlig jul og er kommet godt
og sikkert ind i det nye år. Nu starter spejderåret op, og
foråret er fyldt med spændende arrangementer. Det kan I se
mere om under de forskellige grenes sider.
Den 22. februar klokken 19.30 holder troppen det årlige
forældrerådsmøde, hvor alle ulve-, stifinder- og spejderforældre er inviteret til en hyggelig aften. Her drøfter vi det
forgangne år og ser frem på det nye. Det kommer der en
mail om i løbet af januar.
Det er nu blevet muligt at sende informationer til to
mailadresser i vores system. Det vil vi gøre fremadrettet.
Ønsker I at benytte jer af det, bedes I give undertegnede
besked.
Sidste år deltog vi i årets affaldsindsamling. Det gør vi også
i 2017. Det finder sted d. 2. april, og ligesom sidste år, vil vi
kombinere affaldsindsamlingen med en arbejdsdag og socialt hygge - så husk at sætte kryds i kalenderen.
Med ønsket om et godt nytår
Katja Munkholm Nielsen
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OPGAVESIDEN
Et kompas kan bruges til at vise vej. Nedenstående er en
såkaldt “kompasrose”, der viser hvordan kompasretningerne ligger i forhold til hinanden. Udfyld de manglende!
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JUNGLESIDEN
OH LYT ULVE!
Vi er ved at være godt igang med det nye år, 2017,
og vi håber at 2017 vil bringe meget godt til flokken.
Mon ikke, at vi får mange gode oplevelser sammen?
Året kommer til at byde på en masse spændende aktiviteter!
Vi skal på ulveturnering, sommerlejr og meget andet - så der
er masser at se frem til.
Vi er nu startet på et nyt år. Forhåbentlig kan vi fortsætte med
at have det flotte fremmøde i 2017, som vi har haft i 2016. Måske
er der nogen der får en mødeknap til oprykningen?
Det går rigtig godt i vores lille flok. Det er tydeligt at jeres ulvefærdigheder bliver bedre og bedre for hvert møde.
Vi er blevet en et par stykker flere, hvilket er utrolig dejligt. Har I
en ven, som kunne tænke sig at blive ulveunge - så tøv ikke med
at tage ham/hende med!
Nu er Natalie (Tikki) kommet hjem fra det store udland, og vi har
hende tilbage på ulvemøderne. Det bliver et fantastisk år!
GOD JAGT ULVE!
Tikki, Darzee og Rikki
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ULVESIDERNE

PROGRAM FOR ULVE
10/1
17/1
24/1
31/1
7/2
21/2
28/2
7/3
14/3
21/3
28/3

JANUAR
Nytårsmøde
Stjernemøde
Ulvemøde
Akelas prøve
FEBRUAR
OL - Hvem er den hurtigste ulv?
INTET MØDE I VINTERFERIEN
Vi leger og lærer at tænde bål
Vi lærer om stjernehimlen
MARTS
Ømfodsprøven og knivbevis for
nye ulve
Vi går en tur og lærer området
at kende
Stjernemøde
Stafetmøde

ULVESIDERNE
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STIFINDERE I CHEYENNE-STAMMEN!
Julen er ovre, vi er alle ankommet i år 2017 (uden for mange
fyrværkeriskader, håber vi) og vi kan så småt se frem til at
dagene bliver en lille smule længere.
Det er dog stadig mørkt derude, så vi kommer til at bruge en
del tid i vores dejlige bålhytte.
Vi skal, her i starten af året, arbejde med duelighedstegn. Vi
skal blandt andet have afsluttet knobmærket og kondi/atlet.
Til kondi/atlet mærket skal vi ud på en 30 km tur, så det kan I
se frem til.
Vi skal også bruge lidt tid på at få indrettet vores stifinder lokale, nu hvor der er blevet plads på 1. salen.
Vel mødt stifindere!
Stammens ældste
Christian og Ian

HUSK AT HAVE
STIFINDERBOGEN MED
HVER GANG!
Hvis I ikke kan komme,
så husk at melde afbud.
Tlf. nummer står bagest i
Nordpilen.
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STIFINDERSIDERNE

STIFINDERPROGRAM
		JANUAR
5/1 Første møde efter juleferien.
12/1 Vi arbejder med knobmærket
19/1 Stifindermøde med snigning
26/1 Stifindermøde, vi ser på lommeorden
FEBRUAR
2/2 Vi arbejder med besnøringer
9/2 Bueskydningskonkurrence
INTET MØDE I VINTERFERIEN
23/2 Indianermøde, vi laver indianertøj
MARTS
2/3 Årlig indianerbold-kamp
9/3 Vi ser på personlige mål
16/3 Bueskydning med ildpile
23/3 Totemmøde
25/3 30 km-tur. Vi mødes ved bålhytten 9.00
30/3 Knobmøde

STIFINDERSIDERNE
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LEGENDEN OM

HØVDING ‘LILLE ULV’

Som I læste i sidste nummer af Nordpilen, begyndte høvding ‘Lille Ulv’s liv som medicinmand på meget tragisk vis.
Der er dog intet, der skaber en stærk kriger, som livets nedture - og ‘Lille Ulv’, han blev den stærkeste af dem alle!

Da ‘Lille Ulv’ havde været medicinmand i tre år, var han nu blevet 15 år
gammel. Det var i denne alder, at man
begyndte at gå med fædrene på ulvejagt. ‘Lille Ulv’s far var dog desværre
død, så krigeren hvis liv ‘Lille Ulv’ havde
reddet, ‘Sorte Krage’, tog ham under
sine vinger. Ligesom ved medicinkunst
opdagede de andre i stammen hurtigt,
at ‘Lille Ulv’ også var ferm med et spyd.
Efter kun tre måner og tre sole i
træning havde ‘Lille Ulv’ nedlagt sin første ulv. Det var meget
tidligt for en ung indianer, så han fik passende det navn, der
skulle gøre ham så berømt: ‘Lille Ulv’.

LÆS MED I NÆSTE NUMMER AF NORDPILEN,
HVOR LEGENDEN OM HØVDING ‘LILLE ULV’
FORTSÆTTER!
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DEPOTSIDEN
Her skal de udleverede mærker sidde på uniformen. Uniformer,
bælter, spejderstrømper og meget mere kan købes på
www.shop.gulspejder.dk.
Læs i øvrigt vores “Råd til ulveforældre” på hjemmesiden under
“Aldersgrene -> Ulve -> Gode råd til ulveforældre”
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TROPSTUR FOR SPEJDERNE TIL

GILLASTUGAN
I SVERIGE

Når kalenderen skriver februar, er det notorisk lig med en udlandstur for tropspejderne. Vi skal nemlig til hytten Gillastugan
i Sverige sammen med Frederiksborg Trop, Grib Skov Trop og
Kong Valdemars Trop. 3 dage i lækker svensk natur er der ingen,
der kan modstå!
I år ligger turen fra d. 24.-26. februar 2017. Vi mødes i Scandlines-terminalen for gående om fredagen og slutter samme sted
søndag. Nærmere information om betaling, præcise møde- og
afhentningstider kommer, når vi nærmer os.
Målet er, at Kong Hardeknud Trop skal stille med deres egen
patrulje for første gang! Mon ikke Skovduer kan levere en god
præstation? Jeg håber, at se jer alle sammen til en god tur!
S.U. senest 8. februar.
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Rasmus, TL

TROPSSIDERNE

MÅNEDSOPGAVER FOR TROPPEN
Vi fortsætter med månedsopgaverne som idéoplæg til jeres
patruljemøder. I må meget gerne lave opgaverne uden for
møderne! PL og PA har fået en nøgle, så I kan tage ned i
Bålhytten og arbejde på dem uden for normale mødetider.
Husk, at de skal afleveres på det sidste møde i måneden!
JANUAR
I skal fremstille en skrivetavle på 40x30 cm. I får
udleveret plade, tavlemaling, liste og tavlekridt.
Afleveres sidste møde i januar.

FEBRUAR
I februar skal i lave én hattepresse til hele patruljens spejderhatte.
I får udleveret 3 stykker tynd plade.
Nærmere instruks tilgår.
MARTS
Patruljerummet skal males indvendigt! Hvidt på
pladerne og mahogni-farvet på tømmeret. Vent
med at male til slut marts, hvor temperaturen er
bedre.

TROPSSIDERNE
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KVISTEN
Sikke dog, det går! Siden sidste nummer af Nordpilen, har vi fået tilgang
af Emilie. Mange gange velkommen til dig, du skal nok få dig
en god tid. Derudover har vi været afsted på både LPT og Juletur - et lidt halvsløjt fremmøde, det må vi gøre bedre i det nye år.
Der er heldigvis rigeligt med muligheder! Til februar går turen,
ligesom sidste år, til Gillastugan i Sverige med Grib Skov Trop,
Frederiksborg Trop og Kong Valdemars Trop. Målet er, at I for
første gang skal stille op alene - det bliver spændende!
Vi har også talt om, at vi skal gå en 50 km-tur. Det bliver lørdag
d. 25/3, så sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Henover vinterperioden skal vi komme lidt videre med Spejderprøven - der er nogle af jer, der ikke er så langt fra
igen! Derudover skal vi have taget hul på Brandværn, formentlig sammen med stifinderne.
Løbende, kommer PL/PA til at arrangere flere
af møderne, men det tager vi stille og roligt.
Jeg ser meget frem til et begivenhedsrigt forår og se så lige hvor glad Louise var på LPT!
Vi ses til nye oplevelser,

Rasmus
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TROPSSIDERNE

TROPSPROGRAM
PATRULJEMØDER ER TORSDAG 18.30-20.00
TROPSMØDER ER ONSDAG 18.30-21.15
JANUAR
5/1
Patruljemøde med opstart
12/1
Patruljemøde - PL/PA planlægger
19/1
Patruljemøde med Spejderprøven
26/1
Patruljemøde - PL/PA planlægger
FEBRUAR
1/2
Tropsmøde i Gørløse
9/2
Patruljemøde med Brandværn
16/2
Vinterferie. PL/PA bestemmer om
der er møde og arrangerer
23/2
Patruljemøde med Brandværn
24-26/2 Tur til Gillastugan i Sverige
MARTS
1/3
Tropsmøde i Gørløse
Tirs. 7/3 Patruljemøde til Gladgården
16/3
Patruljemøde - PL/PA planlægger
23/3
Patruljemøde
25/3
50 km-vandring fra Bålhytten 8.00
30/3
Patruljemøde - PL/PA planlægger
Husk at melde afbud til din PL eller PA
Freja: 30 42 37 46 | Ida: 29 70 74 19

TROPSSIDERNE

15

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

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

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

STIFINDERLEDERE
Ian Kenney (Sambhur) Slangerupgade 7 kl, Hillerød 40 73 83 65 alex_kenney@hotmail.com
Christian Slavensky
P. Mogensensvej 42, Hillerød 20 86 47 96 chr.slavensky@gmail.com
SPEJDERLEDER
Rasmus Bech (Thuu)

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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