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TROPSNYT
ARRANGEMENTER

NY VENDEPLADS

I kan altid se en oversigt over
kommende arrangementer
på hjemmesiden. I højre side
findes en kalender. Grøn er for
ulve, blå er for stifindere, rød
er for tropspejdere og gul er
arrangementer for alle.

I december måned fik vi doneret 5.000 kroner til etablering af ny vendeplads fra Team
Rotary Hillerød. Pengene blev
rejst ved at køre på cykel fra
Hillerød til Paris! Glæd jer til at
se resultatet snarest.

FORÆLDRERÅDSMØDE 14/1
Husk at komme til det årlige forældrerådsmøde (generalforsamling) søndag d. 14/1 klokken 12.00.
Det er vigtigt at vi får så mange forældre med som muligt, da
det sikrer et godt og stabilt grundlag for det gode
spejderarbejde vi driver for spejdernes bedste.
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FORMANDENS ORD
Kære alle
2018 - et nyt spejderår er begyndt, og vi glæder os! Foråret er
som sædvanligt spækket med spændende arrangementer for
alle - ulve, stifindere, spejdere og forældre. Det kan I læse mere
om under de forskellige grene.
Søndag d. 14. januar klokken 12 afholdes det årlige
forældrerådsmøde. Forældrerådsmødet bruges til at drøfte
det forgangne år og se nærmere på det nye. Invitationen er
sendt ud, så vi håber at se rigtig mange af jer forældre til et par
hyggelige timer i Bålhytten.
I 2018 skal vi have lavet den nye bålplads, som alle grene har
samlet penge ind til via rundskuehæfterne. I forbindelse med
den årlige affaldsindsamling (22. april) vil vi arbejde på pladsen, så husk at sætte kryds i kalenderen, så vi kan bygge og
samle affald ind sammen. Der er arbejdsopgaver af enhver art.
Med ønsket om et godt spejderår
På gruppestyrelsens vegne

Katja M. Nielsen
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FORÆLDRERÅDSMØDE
Søndag d. 14/1

Kære alle
Som udsendt på mail d. 13/12 følger her dagsordnen for forældrerådsmødet (generalforsamlingen) 2018. Vi håber at se alle forældre. Der vil
være kaffe og en lille kage.
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra Gruppestyrelsen og lederne
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Vedtagelse af budget - herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til gruppestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Gruppestyrelsens planer for det kommende år
9. Eventuelt.
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OPGAVESIDEN
FIND 5 FEJL!
Kan du finde de 5 fejl på billedet til højre? Hvis du har fundet dem,
så klip billedet ud, skriv navn på bagsiden og læg det i postkassen.
Vinderen offentliggøres i næste nummer af Nordpilen!
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JUNGLESIDEN
Kære ulve
Julen og nytåret er både kommet og gået igen. Vi håber at I
alle har haft en rigtig god jul, samt et godt nytår.
Det nye år kommer til at bringe mange nye spændende
oplevelser. Vi har og vil fortsætte med at øve knobmærket.
Der er mange nye i flokken, og de er klar til at lære alle de
gode ulvegerninger.
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
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ULVESIDERNE

ULVEPROGRAM

JANUAR
9/1
Ulvemøde
16/1
Ulvemøde
23/1
Ulvemøde
30/1
Ulvemøde
FEBRUAR
6/2
Ulvemøde
INTET MØDE I VINTERFERIEN 
20/2
Ulvemøde
27/2
Ulvemøde
MARTS
6/3
Ulvemøde
13/3
Ulvemøde
20/3
Ulvemøde
INTET MØDE I PÅSKEFERIEN 

ULVESIDERNE
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GÆVE STIFINDERE!
Vi har taget afsked med år 2017
og håber at alle er ankommet godt ind
i 2018. Sidste år var et skønt spejderår med
en masse spændende spejderaktiviteter, men vi kan se frem til
endnu et år poppet op med fede oplevelser!
Blandt andet skal vi på 30 km-tur, weekendtur og ikke mindst
årets store stifinderturnering i Gørløse.
Husk også at sætte kryds i kalenderen til affaldsindsamlingen i
april, så I kan gøre jer fortjent til miljømærket.
Vi glæder os til at komme ud i det fri og træne en masse
stifinderfærdigheder.
Med spejderhilsen fra stammens ældste

Christian og Ian
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STIFINDERSIDERNE

STAMMEPROGRAM

4/1
11/1
18/1
25/1
1/10
3-4/2
8/2
22/2
1/3
8/3
15/3
22/3
24/3

JANUAR
Opstart efter nytår
Morse i mørke
Verdenshjørner
Korttegning
FEBRUAR
Styr på skovens dyr
Stifindertur med overnatning
Vi går i skoven
INTET MØDE I VINTERFERIEN 
Byg en bro
MARTS
Vi laver fjerprydelser
Fjerprydelser laves færdige
Læderarbejde
Træarbejde
30 km-tur
INTET MØDE I PÅSKEFERIEN 

STIFINDERSIDERNE
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Billeder fra vores dejlige Juletur til Valhal.
~ Se flere på hjemmesiden! ~

KOMMENDE INDSAMLINGER
Vi samler ind og udfører diverse opgaver for Allerød Kommune.
På arrangementerne bidrager I forældre til, at vi kan betale vores
husleje, sommerlejre og mange andre ting. I 2018 er der følgende indsamlinger. Man er mere end velkommen til selv at byde
ind. De vagter som ikke bliver taget bliver fordelt mellem familier som ikke har taget en vagt:

Dato
5/1
8/1
13/1
13/1
14/1
28/2
7/3
10/3
21/3

Type
Slusetømning
Slusetømning
Indsamling
Slusetømning
Slusetømning
Slusetømning
Rengøring
Indsamling
Rengøring

Antal personer
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2
2-3
2

Status
Taget
Taget
Taget
Ledig
Ledig
Ledig
Ledig
Ledig
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/om-troppen/spildop-koersel/

WWW.KONGHARDEKNUDTROP.DK

11

DEPOTSIDEN

DEPOT!
K
S
I
S
Y
F
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
Disse opgaver skal I lave på jeres patruljemøder.
Prioriter at få dem lavet, I bliver kun dygtigere. Hvis I
laver alle månedsopgaver til tiden i denne omgang
bader Rasmus i mosen til det første møde i april.
Hermed motiveret!
JANUAR

I januar skal I færdiggøre alle de foregående
månedsopgaver, som I endnu ikke har lavet.
Dvs. patruljeritual og petroleumslampe.

FEBRUAR

Månedsopgaven i februar er morseapparatet, som
vi laver til Telegrafist-mærket. Vi gennemgår hvordan og hvorledes i februar.

MARTS

I marts skal I skrive troppens helt egen sang. Den
skal være på minimum 4 vers, i ordenligt sprog
og med nogle gode budskaber om det vi står for.

TROPSSIDERNE
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KVISTEN
Endnu engang er det tid til at se tilbage på
et godt spejderår. Det glæder mig utrolig meget at
se hvilken udvikling vi har været igennem, siden at jeg stod med
Ida og Freja som de to eneste på mit første møde i Hardeknud. Nu
tæller patruljen 5, og der rykker 2 (drenge, ad!) op til sommer. Selvom det er gået godt, må vi ikke lade det være en sovepude!
At sove har vi ikke megen tid til i de kommende måneder. Først kan
vi se frem til den store Gilwelltur til marts, hvor I skal afsted med
resten af de sjællandske troppe. Det bliver superskægt.
Derudover skal tre af jer på PL/PA-kursus. Mere herom tilgår til jer.
I slutningen af marts skal vi igen afsted på vandretur. De af jer som
ikke har gået 50 km endnu, får muligheden for at gå 60 km og
dermed tilegne sig en flot bælteplade.
Ellers kan vi forhåbentlig snart få et møde med stjerneklar himmel,
så vi kan færdiggøre Astronom. Vi skal også udnytte mørket til at
tage Telegrafist-mærket. Det er et svært duelighedstegn, så her skal
I gøre jer umage.			
				

Mod nye mål og oplevelser
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Rasmus, TL

TROPSSIDERNE

TROPSPROGRAM
JANUAR
4/1
Nytårs- og månedsopgaver
11/1
PL/PA planlægger
18/1
Astronom afsluttes
25/1
Storm P-kælketur m/u sne
FEBRUAR
1/2
Vi begynder på Telegrafist
8/2
Telegrafist - laver morseapparat
INTET MØDE I VINTERFERIEN 
22/2
PL/PA planlægger
23-25/2
Gilwellturen 2018
MARTS
1/3
Telegrafist - lydmorse
3-4/3
PL/PA-kursus (IM, Freja, Louise)
8/3
Telegrafist - test og afslutning
15/3
PL/PA planlægger
22/3
Kodeløb og moseekspedition
24/3
50 og 60 km-vandring
29/3
Påskeferie. I planlægger selv.
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
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

Sisimiut Rovere - Vindere af Roverturneringen 2017
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