WWW.KONGHARDEKNUDTROP.DK
April - Maj - Juni 2018
4. årgang

1

TROPSNYT
SNART VAND
Vi har har fået et større
afslag ift. det oprindelige
tilbud på vandtilslutning.
Derfor kan vi se frem til
snart at have både vand
og toilet!

SLIDTE SKOSÅLER
3 seje stifindere var den
24. marts afsted på 30
km-tur. Turen gik sydover
til Gilwellhytten og tilbage
mod Frederiksborg Slot
igennem St. Dyrehave.
Flot klaret!

SOMMERAFSLUTNING TIRSDAG 19/6
Hvert år afholder vi en fælles sommerafslutning for alle medlemmer og deres familier. I år er det tirsdag d. 19/6 klokken
ca. 17.00. Der vil blive serveret grillmad og være forberedt en
række sjove opgaver.
Vi glæder os til at se spejdere, forældre, søskende og venner!
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FORMANDENS SIDE
Kære alle
Måske er vi heldige, at det snart bliver forår og vejret bliver lunere. Det håber jeg. Vi skal jo have lavet vores nye udendørs bålplads, og vi skal have samlet affald ind den 22. april på den fælles
arbejds- og affaldsindsamlingsdag. Se invitation her i Nordpilen.
Der sker løbende små ændringer for vores trop. Spejdernes hus
tager form, stifindernes rum på 1. salen er ved at være færdiggindrettet, vi er ved at få etableret vand på grunden og vi skal også
finde en toiletløsning.
Derudover kører vores spilop-indsamling rigtig godt - tak til jer,
som har indsamlet indtil nu!
De næste par måneder står den på de årlige turneringer for ulvene og stifinderne. Spejderne skal på Wagadugo. God fornøjelse
til jer alle . Jeg er sikker på, at I klarer jer godt!
Vi har en appel til jer forældre om at udbrede kendskabet til
vores trop i jeres netværk - både arbejdspladser, skoler mv. Vi har
nogle plakater, som I meget gerne må sætte op. Bare henvend jer
til Rasmus. Hvis I har idéer til, hvordan vi får flere medlemmer både ulve, stifindere og spejdere - hører vi meget gerne om det.
Forårshilsner

Katja, formand
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ARBEJDSDAG
søndag 22. april

Vi håber at se en masse forældre, ulve, stifindere og spejdere til årets store
arbejdsdag og affaldsindsamling klokken 10.00 til ca. 15.30.
I samarbejde med Dansk Naturfredningsforening, samler ulve og stifindere affald ind i lokalområdet. Samtidig giver forældre og tropspejdere et
praktisk nap med på grunden.
Der er arbejde til alle - alt fra maler- til gravearbejde eller endda skruearbejde for den heldige.
Der serveres en let frokost, og selvfølgelig en masse kaffe.
På gensyn til en dejlig dag, søndag d. 22/4

Gruppestyrelsen

Hans, Line, Mette, Rasmus, Ian, Louise & Katja
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SOMMERLEJR 2018
5/8 - 10/8

Fuglesang, badeture, lejrbål og masser af solskin - det er sommerlejr!
Alle ulve, stifindere og spejdere skal afsted på årets sommerlejr. I år skal
vi til en helt fantastisk spejdergrund i skovkanten ved Næstved.
Lejren finder som altid sted i den sidste uge af skolernes sommerferie.
6 dages unikke og uundværlige spejderminder fåes til 850 kr.
Vi mødes på Hillerød Station søndag d. 5/8 klokken 8.45. Vi håber, at
forældre kan bistå med fællestransport hjem fra Næstved om fredagen
fra klokken 15.00.
Tilmelding sker til din grenleder, senest til sommerafslutningen 19/6.
Sommerhilsner fra

Lederne

JUNGLESIDEN
Kære ulve
Nu er foråret kommet, selvom sneen stadigvæk besøger os. Vi er i
fuldt gang med Akelas Prøve, og det bliver spændende hvem der
vinder. Der er tæt løb mellem rød og blå bande!
Vi skal fortsætte med at dygtiggøre os frem mod ulveturneringen,
som vi håber at I alle kommer med på. Det finder sted, hvor vi var
sommerlejr sidste år - nemlig Gilwellhytten ved Karlebo.
Husk, at alle er velkomne i flokken. Så spørg jeres venner og
klassekammerater, om de ikke kunne tænke sig at være med i
ulveflokken, få deres eget ulvenavn og lave en masse sjove ting i
Bålhytten.
Vi glæder os til at se jer gøre jeres bedste i de
kommende måneder.
God jagt, ulve!
De bedste hilsner

Darzee og Rikki

6

ULVESIDERNE

ULVEPROGRAM
APRIL
3/4
Ulvemøde
10/4
Ulvemøde
17/4
Ulvemøde
22/4
Affaldsindsamling + arbejdsdag
24/4
Ulvemøde
MAJ
1/5
Ulvemøde
8/5
Ulvemøde
15/5
Ulvemøde
22/5
Ulvemøde
25/5Ulveturnering i Gilwellhytten.
27/5
Information kommer på mail.
29/5
Ulvemøde
JUNI
5/6
Intet møde - Grundlovsdag
12/6
Ulvemøde
19/6
Den store sommerafslutning
AUGUST
5/8-10/8 SOMMERLEJR
14/8
Første møde efter ferien

ULVESIDERNE
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GÆVE STIFINDERE!
Efter en lang vinter, begynder vi så småt at kunne fornemme
foråret. Dagene er blevet længere og lysere, og vintergækkerne er
så småt begyndt at pible frem fra jorden - kan I finde en, og tage
med til næste møde?
Vi fik for nylig overstået vores 30 km-tur, og på trods af kedeligt vejr
og ømme fødder klarede alle sig på flot vis igennem.
Forårets program kommer til at stå i færdighedernes tegn, for vi
skal nemlig have gennemgåeet en masse duelighedstegn her i
løbet af foråret, og før vi ser os om skal vi på stifinderturnering! Det
bliver rigtig spændende, og vi er spændte på om vi skal give en tur
på McDonalds efterfølgende....
Vel mødt, stifindere!

Christian og Ian
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STIFINDERSIDERNE

STAMMEPROGRAM
5/4
12/4
19/4
22/4
26/4
3/5
10.12-/5

APRIL
Læderarbejde
Arbejde med skovens dyr
Foropgave
Affaldsindsamling + arbejdsdag
Forberedelse til Stifinderturnering
MAJ
Forberedelse til Stifinderturnering
Stifinderturnering i Gørløse

Invitation og information sendes
17/5
Blade, træer og buske
24/5
Giftige planter
31/5
Tur rundt i Hillerød
JUNI
7/6
Raftebyggeri og A-bukræs
14/6
Bålmøde
Tirs 19/6 Den store sommerafslutning
AUGUST
5.-10./8 Sommerlejr
16/8
Første møde efter ferien

STIFINDERSIDERNE
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OPGAVESIDEN
Kan du gætte kodeordet, ved at trække de rigtige steger mellem
grenmærkerne og lederne?
Meld kodeordet til din leder hurtigst muligt!

____
1
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KOMMENDE INDSAMLINGER
Vi samler i løbet af året aviser, pap, flasker og genbrugssager ind
for Allerød Kommune. Hermed får vi penge til husleje og en masse
sjove og gode spejderaktiviteter. Det forventes, at alle familier
bidrager til disse indsamlinger, så vi kan holde et lavt kontingent.
Derudover er det en super hyggelig dag.

Lørdag 5/5
Lørdag 16/6

Lørdag 8/9
Lørdag 13/10
Lørdag 10/11

1. Bjørns (stifinder) familie
2. Vitus’ (stifinder) familie
1. Lars (Frejas far)
2. Freja (tropspejder)
3. Louise (tropspejder)
1. Peter (Emilies far)
2. Emilie (tropspejder)
1. LEDIG
2. LEDIG
1. Katrines (ulv) familie
2. LEDIG

Skriv til Katja på katjamunkholm@hotmail.com for at byde ind på
en vagt. Vagter for resten af året kan ses på hjemmesiden under
“Om Troppen”, eller her
http://www.konghardeknudtrop.dk/spildop-koersel/
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DEPOTSIDEN

DEPOT!
K
S
I
S
Y
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D
E
-NU OGSÅ M
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
Fremover vil månedsopgaverne blive overladt helt til jer
selv. I kan lave dem på møder som PL planlægger, i weekenden eller hvornår I ellers har tid. I har nøgle til jeres
patruljerum, hvor I kan arbejde på opgaverne.
I må hælde isvand på Rasmus til sommerlejren, hvis I laver
alle opgaver nedenfor. Hermed motiveret.
APRIL
I skal fremstille foropgaven til Wagadugoløbet, som er en
diamantvægt. Arbejdstegning hænger i patruljeskuret

FOROPGAVE TIL SOMMERLEJREN
I skal sy et penalhus i læder til jeres patruljekasse. Dette
kan I så have med på hike, og bruge når I skriver dagbog.
Se denne video om at sy i læder:
https://www.youtube.com/watch?v=oHBeQfFpMao

TROPSSIDERNE
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KVISTEN
Så skete det! Vi havde endelig et stjerneklart
møde. Det fik I udnyttet i bedste vis til at tage
Astronom. Husk at holde det ved lige - det kræver
blot, at I stikker hovedet ud en gang om ugen inden sengetid.
En anden fordel ved mørket var, at I kunne arbejde med jeres signalfærdigheder. Tilmed fik I hygget jer med byggeri af morseapprat,
lavet remser til morsenøgler og meget andet. Det var dejligt at se jeres
engagement for Signalør-mærket - men husk ligesom ved
Astronom, at færdigheder skal holdes ved lige.
Det var en hård vinter, med temperaturer på spejdermøder ned til
-9 grader. Heldigvis er patruljeskuret
kommet op at køre, med dejlig brændeovn hertil. Det skal I helt sikkert få
masser af gavn og glæde af.
Vi ser frem mod et forår med masser af aktivitet.
I skalpå et af årets højdepunkter - det fantastiske Wagadugoløb. I skal stille op selv, og det skal I helt sikkert klare
super godt. Derudover kommer der besøg af en naturekspert fra Grib Skov, der skal hjælpe jer med Botaniker.
Husk også tilmelding til den sjove tømmerflådesejlads
i juni og sommerlejr i august.
Med skarp skygge og venstre hånd

Rasmus, TL
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TROPSPROGRAM
5/4
12/4
19/4
22/4
26/4
3/5
4.-6/5
10/5
17/5
24/5
31/5
7/6
10/6
14/6
Tir 19/6
5.-10./8
16/8

APRIL
De 5 besnøringsteknikker
PL planlægger (Tovværk/Waga.)
Foropgave til Wagadugoløbet
Affaldsindsamling + arbejdsdag
Foropgave til Wagadugoløbet
MAJ
TL lærer jer at splejse i tov
Det fantastiske Wagadugoløb
PL planlægger om Tovværk
Botaniker med besøg fra Grib Skov
Botaniker med besøg fra Grib Skov
”Sådan vedligeholder du din hat!”
JUNI
PL planlægger
Kon-tiki-cup på Esrum Sø
Vi bygger forhindringsbanen (PL)
Den store sommerafslutning
AUGUST
Sommerlejr
Første møde efter ferien
Husk at melde afbud til PL
Ida: 29 70 74 19

TROPSSIDERNE
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ADRESSELISTE
GRUPPESTYRELSEN ADRESSE
Formand Katja Nielsen Godthåbsvej 13B, Hillerød
Kasserer Line Stenseng Solengen 12, Hillerød
Hans Gabriel
Favrholmvænget 21, Hillerød
Mette Fehrmann
Favrholmvænget 88, Hillerød
ULVELEDERE
Louise Wilcke (Rikki)
Poul Wilcke (Darzee)
Natalie Lindebjerg

TELEFON
61 69 74 19
60 84 24 73
28 40 62 77
41 44 03 99

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

Rønneberg Allé 127, Helsingør 28 94 66 54 louisewilcke@hotmail.com
Kirkevej 10A, Græsted
26 16 11 66 pw@tvis-kbh.dk
Pile Allé 23, Nødebo
60 33 31 80 natalielindebjerg@gmail.com

STIFINDERLEDERE
Alexander Ian Kenney 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
Maja Skat Tiedje
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

3 seje stifindere på spejdertur i februarkulden
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