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September - Oktober - November - December 2017
3. årgang
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TROPSNYT
SPILDOP-TURE
De fleste spildop-ture for
den kommende periode
er nu besat. I kan altid se
en oversigt over spildopture på hjemmesiden,
samt tilmelde jer på intranettet.

4 x SPRINGENDE ULV
De fire ældste ulve, Rann,
Thuu, Toomai og Gråbror
fik på oprykningsdagen
uddelt mærket ‘Springende Ulv’. Det er det bedste
man kan opnå som ulveunge. Tillykke!

NYT MEDLEMSSYSTEM
Vi har fået et nyt medlemssystem, som minder meget
om forældreintra. Alle familier har fået et login, hvor de
kan tilmelde sig ture, betale kontingent, læse nyheder
fra troppen og meget mere. Læs mere herom senere i
bladet.
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FORMANDENS ORD
Kære alle
Så er spejdersæsonen gået i gang og sikke godt vi er kommet i gang! En ny ulv er meldt ind, 4 ulve rykket op
til stifinderne, en ny stifinder og en ny spejder – det tegner til
at blive en rigtig god sæson. Vi har brug for jeres hjælp til at
få fyldt ulvegrenen op – så husk at gøre skolekammeraterne
opmærksom på os.
En stor tak til lederne for at have planlagt skøn sommerlejr for
de deltagende børn og unge mennesker. De gode oplevelser
fra Sommerlejren 2017 tager vores trop med ind i den nye
sæson. Næste år kunne vi godt tænke os lidt mindre regn,
men ellers var det en fantastisk dejlig sommerlejr.
Der kommer til at ske et par ændringer her i efteråret. Først
og fremmest har gruppestyrelsen besluttet en
ny spildop-ordning. Vi overgår også til elektronisk betaling af
kontingent, det bliver derfor nemmere for jer at få
betalt kontingentet til tiden. Læs mere senere i bladet.
I gruppestyrelsen er vi også optaget af at få søgt sponsorater, som kan støtte udviklingen af vores lille trop. Vi søger bl.a.
midler til etablering af vand- og toiletforhold, bygning af en
rigtig spejderhytte og andre mindre ting. Hvis I har kendskab
til mindre eller større sponsorater, må I endelig sige til.
Vi har lavet en plakat med reklame og kontaktinformationer
for vores trop. Har I kendskab til steder, hvor
den kan blive sat op, hører vi gerne om det.
Mange hilsner fra

Katja

WWW.KONGHARDEKNUDTROP.DK

2.-3. december

JULETUR

For alle ulve, stifindere og spejdere, som
glæder sig til juleaften!
Igen i år skal vi afsted på den hyggeligste spejdertur
- nemlig juleturen. I år holder vi for første gang vores
helt egen juletur, så det er vigtigt at alle kommer med
så vi kan fylde hytten op!
Vi skal til Valhal, hvor vi var på sommerlejr i 2015, og
julehygge hele weekenden.
Hvis I opfører jer rigtig pænt, og iøvrigt medbringer en
gave til max 25 kr., kan det være at julemanden kigger forbi. Så husk det, og især gaven!
Vi mødes ved Valhal, Hestetangsvej 216, 3520 Farum
klokken 11.00 lørdag.
Søndag er der postløb for alle forældre klokken 10.00.
Vi slutter med varm suppe for alle klokken 13.00.
Tilmelding sker til grenlederen.

OPGAVESIDEN
FIND DE 7 SPEJDERORD
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JUNGLESIDEN
Kære ulve!
Jeg håber, at I alle har haft en god sommerferie.
Vi kan nu huske tilbage på en dejlig sommerlejr
ved Gilwellhytten, hvor de grumme englændere fik bank
med jeres hjælp!
Nu er de store ulve rykket op til stifinderstammen, og vi har
fået nye bander og bandeledere. Jeg glæder mig til at se
jer alle vokse med opgaven, nu hvor de store er væk.
I det kommende stykke tid skal vi lære om samarbejde, og
så skal vi i gang med at tage nogle forskellige mærker.
Det glæder mig at se, hvor gode kammerater I er for hinanden. Der er ikke lang til vi kommer ind i efteråret, hvor
træerne bliver røde, gule og brune. Efteråret skal nok
bringe en masse nye og spændende oplevelser med sig
med både Sct. Georgsløb og 20 km-tur!
God jagt, ulve!
De bedste hilsener fra

Darzee og Rikki
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ULVESIDERNE

ULVEPROGRAM
SEPTEMBER
5/9
Ulvemøde
12/9
Ulvemøde
19/9
Ulvemøde
26/9
Ulvemøde
OKTOBER
1/10
Årets Sct. Georgsløb
3/10
Ulvemøde
10/10
Ulvemøde
INTET MØDE I EFTERÅRSFERIEN 
24/10
Ulvemøde
29/10
20 km-tur fra Nødebo
31/10
Ulvemøde
NOVEMBER
7/11
Ulvemøde
14/11
Ulvemøde
21/11
Ulvemøde
28/11
Sidste ulvemøde for i år 
DECEMBER
2-3/12 Juletur til Valhal

ULVESIDERNE
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Gæve stifindere!
Vi er gået endnu et spejderår i
møde og vi har i den grad fået mandet op.
Vi skal sige velkommen til vores 5 nye
stifindere, Tobias, Vitus, Alvin, Gustav og
Emil. Vi har, her i Kong Hardeknud Trop,
aldrig haft så stort et stifinderkobbel og
vi ser frem til et spændende år fyldt med
fede aktiviteter.
Værd at nævne er blandt andet ‘Sct.
Georgs-løb’, til oktober, ‘Juletur’ i december og selvfølgelig ‘Stifindertunering’ i
foråret.
Desværre tager Maja afsted til Italien i et
år, så hende må vi undvære den næste
tid. Du ønskes god vind på dit eventyr og
der vil selvfølgelig være en plads i stammen, når du kommer hjem.
Vel mødt, stifindere!
Stammens ældste,

Maja, Christian og Ian
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STIFINDERSIDERNE

STIFINDERPROGRAM
SEPTEMBER
7/9
Byggemøde
14/9
’Lejrværktøj’-mærket
21/9
Foropgave til Sct. Georgsløb
28/9
Forberedelse til Sct. Georgsløb
OKTOBER
1/10
Sct. Georgsløb
5/10
Styr på flaget
12/10
Naturkender (giftige planter)
INTET MØDE I EFTERÅRSFERIEN 
26/10
Verdenshjørner og kompaslære
NOVEMBER
2/11
Signaleringsmøde i mørke
9/11
Fortsætter med kompas
16/11
Vi bygger en bro over åen
23/11
Mørkebueskydning
30/11
Forberedelse til juletur
DECEMBER
2-3/12 Juletur i Valhal

STIFINDERSIDERNE
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BILLEDER FRA SOMMERLEJREN
- se mange flere på hjemmesiden!

NYT SPILDOP- & MEDLEMSSYSTEM
Advarsel til alle spejdere: Kedelig forældreside!

1. september overgår vi til elektronisk opkrævning af bl.a.
kontingent. Systemet det opkræves igennem minder lidt
om Forældreintra.
I modtager et brugernavn og kode på den registrerede
forældre-email. Medlemsportalen indeholder jeres kontaktinformationer, så husk at holde dem opdateret for
korrekt opkrævning og tilmelding. I skal indtaste jeres
kortoplysninger. Der bliver ikke trukket nogle penge fra
kortet, når faktura udsendes, I skal blot godkende den.
I modtager en mere detaljeret vejledning på e-mail. Vi
håber, at I tager godt imod det.
Som I nok har hørt om, så overgår vi også til en ny
spildop-ordning. I kan læse meget mere på hjemmesiden
under siden “Om Troppen”, hvor I også kan se hvem der
har kørt hidtige ture. Planen for den nærmeste fremtid:
DATO

AKTIVITET

BEMANDING 1

BEMANDING 2

14/10-17
11/11-17
13/1-18

Indsamling
Indsamling
Indsamling

Katrines familie
Bjørns familie
Mille/Emils familie

Emilies familie
Augusts familie
Saras familie

Ved spørgsmål til det medlemssystemet og spildopfordeling kan Katja svare på det meste. Det rent praktiske
omkring spildopkørsel, kan I spørge Rasmus om.
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DEPOTSIDEN

NU OGSÅ MED
F

YSISK DEPOT!

Følgende kan prøves, ses og købes i Bålhytten. Der kan betales
med kontanter (kun lige penge) eller med MobilePay.

Uniform (forskellige størrelser).....
Spejderbælte.........................................
T-shirt med korpslogo (S,M,L).......
Spejderstrømper, sæt ......................
- Strømper (op til str. 44) .................
- Opslag ...................................................
Sangbog .................................................
Kuglepen med korpslogo ..............
Notesblok med korpslogo .............
Uniformsknap ......................................

350,190,105,90,55,40,55,16,10,2,-

Hvis vi ikke ligger inde
med de rigtige størrelser,
kan I også købe online på:
www.shop.gulspejder.dk
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MÅNEDSOPGAVER
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!
SEPTEMBER
Månedsopgaven er foropgaven til LPT. I skal
fremstille en flagermuslygte (petroleumslampe).
Vi kigger på det på september-møderne.

OKTOBER
Som vi talte om til oprykningen, skal I finde på et
ritual der løbende viser, hvor mange spejdere vi
har været i troppen. Find på noget unikt - det skal
holde i mange, mange år.
NOVEMBER
I skal lave en birketræsramme til den nye opslagstavle, som kommer til at hænge i Bålhytten. Her
kommer I så til at læse om alle de spændende
ture vi skal på!

TROPSSIDERNE
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KVISTEN
Det går fantastisk! Det går både så
stærkt og godt, at gammelfar her næsten
ikke kan følge med. Nå, men det bliver jeg nødt til, for vi har
meget på programmet!
Bjørn er kommet med i troppen, og et stort ‘velkommen’ skal
lyde til ham. Med Bjørn har vi fået lidt tiltrængte muskler ind, så
mon ikke I kan stille egen patrulje på LPT? Jeg håber og tror på
det - I er nemlig ikke så dårlige som jeg går og beskylder jer for.
I baggrunden på denne side kan I se jeres nye patruljeskjold.
Det kommer til at hænge på jeres patruljehytte, som også
bliver lavet færdig i den kommende tid. Dog er det forudsat, at
I får malet den færdig indvendigt, hvilket I har forsømt i et godt
stykke tid. Når nu at stifinderstammen er blevet så stor, vil I nok
gerne have jeres eget stille sted - så se at komme i sving!
Husk også den dejlige juletur, der som altid ligger i den første
weekend i december. Vi skal alene afsted i år, og det ville da
være synd hvis Ida-Marie skulle sidde og lave konfekt helt
alene. Så skynd jer, at tilmelde jer hos mig!
Jeg ser frem til et begivenhedsrigt efterår i spejderhattens tegn.
Med venstre hånd,

Rasmus, TL
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TROPSPROGRAM
7/9
14/9
21/9
28/9
5/10
12/10
14-17/10
26/10
2/11
9/11
16/11
23/11
30/11
2-3/12

7/12

SEPTEMBER
Tovværk/Spejderprøve-test
Foropgave LPT
PL/PA planlægger
Foropgave LPT
OKTOBER
Postløb i lokalområdet
Klargøring til LPT
LPT på Bornholm
Frisvømmer (klokken 16.30)
NOVEMBER
Frisvømmer teoretisk
PL/PA planlægger
Goodturn og træplantning
Astronom (hvis klart vejr)
Astronom (hvis klart vejr)
DECEMBER
Juletur i Valhal
I planlægger måneden ud

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

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

Slangerupgade 7 kl, Hillerød 40 73 83 65 alex_kenney@hotmail.com
P. Mogensensvej 42, Hillerød 20 86 47 96 chr.slavensky@gmail.com
Vangemandsvej 5, Hillerød 60 77 32 23 maja@skat-tiedje.dk

SPEJDERLEDER
Rasmus Møller Bech

Godthåbsvej 156, Hillerød

22 90 14 02 rasmusmbech@gmail.com

NORDPILEN
Rasmus Møller Bech

Godthåbsvej 156, Hillerød

22 90 14 02 rasmusmbech@gmail.com

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

Her ses den legendariske tovtrækningvsduel mellem
Daniel og Tore fra sommerlejren 2017.
Den vil nok aldrig blive glemt!
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