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TROPSNYT
KORPSLEJR 2019

‘KOK’ HARDEKNUD TROP

Til næste år skal vi afsted
på korpslejr med alle gule
spejdere i Danmark. Det
bliver den første uge af
sommerfeiren. Sæt allerede
kryds i kalenderen! Denne
lejr afholdes kun hvert 5. år!

I starten af august stillede
vi op med grill, indgangsportal og diverse spejderopgaver til “Hillerød
Spiser Sammen”. Vi lavede
mad til over 300 mennesker. Tak til alle hjælpere!

BYGGENYT
Der er fuld gang i toiletbyggeriet. Vi har nu fået tilsluttet vand,
fået nedgravet samletank og gravet ud til husets fundament.
Nu påbegynder vi støbningen og sidenhen opbygning af
huset. Der vil være hårdt brug for forældrehjælp - så hold øje
med Facebook!
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FORMANDENS SIDE
Kære alle
Så er spejdersæsonen i gang efter sommerferien og sikke
en opstart. Flere nye ulve og en enkelt stifinder har fundet
vej til vores trop efter en fantastisk indsat i forbindelse med
fællesspisningen ved biblioteket. Det var rigtig god PR for
vores trop, men uden hjælp fra forældre og andre spejdere
var det ikke lykkes. Så tak for hjælpen!
Den årlige oprykning bød på flere oprykninger - fra ulv til
stifinder, fra stifinder til spejder og vores helt egen pionergren er nu en realitet med søskendeparret Maja og Bjørn.
Men husk, der er altid plads til én mere, så udbred gerne det
gode buskab om os - vi har foldere og andet reklamemateriale som kan bruges.
Og tænk jer - en sommerlejr med minimum af regn - i det
skønne Næstved. Der var god stemning hele vejen rundt.
Super seje ulve klarede at være væk fra deres forældre i 6
dage, selv vaske op, skrælle kartofler og meget andet.
Her i opstarten påbegynder vi etableringen af vores toiletbygning. Det er et større projekt for os fritidshåndværkere, så jeg håber at I forældre vil give et nap med! I hører
nærmere om datoer, opgaver mv.
Mange hilsner fra

Katja, formand

WWW.KONGHARDEKNUDTROP.DK

3

JULETUR 2018

1.2 december
Igen i år skal vi afsted på årets hyggeligste spejdertur!
Alle ulve, stifindere, spejdere og pionerer skal afsted på juletur til Valhal ved Farum, hvor vi også var på juletur sidste år.
Hvis I opfører jer pænt og husker en lille gave til en værdi af
max 25 kroner, så kan det være at julemanden kigger forbi.
Så husk det - og især gaven!
Vi mødes ved Valhal på Hestetangsvej 216, 3520 Farum klokken 11.00 lørdag formiddag. Husk at medbringe frokost, hvis
ikke I har spist hjemmefra.
Søndag er der et lille postløb for alle forældre, søskende,
venner og bekendte. Vi slutter med varm suppe klokken
13.00.
Tilmelding sker til grenlederen.

OPGAVESIDEN

1. Sommerlejrby 2018
2. Mødedag for ulve
3. Patruljenavn
4. Troldmand
5. Bakke ned og bakke ..?

6. Troppens adresse
7. Sommerlejr 2019
8. To grønne striber
9. Flokleder
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JUNGLESIDEN
Kære ulve
Så er vi startet på et nyt spejderår. Sommeren bød selvfølgelig på
sommerlejr, hvor I klarede jer super flot. Som en el af troldmandsskolen hjalp i Troldmanden Thomas med at bringe magien tilbage
og bekæmpe den onde Thyra. Udover leg, sjov og ballade, fik I også
trænet jeres lejrfærdigheder ved bl.a. at vaske sokker, skrælle kartofler og lave up-to-standard. Så nu er der ingen undskyldning for ikke
at hjælpe til derhjemme!
Da vi startede efter ferien havde vi glæden af at byde velkommen til
hele tre nye ulve i flokken. Mange gange velkommen til jer, I skal nok
få en dejlig tid som ulve i Kong Hardeknud Trop.
I efteråret skal vi på Sct. Georgsløb i oktober og Juletur i december.
Når nu vi har set hvor gode I var på sommerlejren, kan I sagtens klare
disse to rigtig sjove ture. Skynd jer at tilmelde jer!
Ulvehilsner

Darzee & Rikki
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ULVESIDERNE

ULVEPROGRAM
SEPTEMBER
4/9
Ulvemøde
11/9
Ulvemøde
18/9
Ulvemøde
25/9
Ulvemøde
OKTOBER
2/10
Ulvemøde
7/10
Sct. Georgsløb i Hillerød
9/10
Ulvemøde
INTET MØDE I EFTERÅRSFERIEN 
23/10
Ulvemøde
30/10
Ulvemøde
NOVEMBER
6/11
Ulvemøde
13/11
Ulvemøde
20/11
Ulvemøde
27/11
Ulvemøde - vi gør klar til jul
DECEMBER
1.-2/12 Juletur til Valhal i Farum
Husk at melde afbud, hvis du ikke kan
komme ved at ringe til Rikki på 2895 6654

ULVESIDERNE
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STIFINDERE
i cheyenne-stammen!
Endnu en spejdersæson er gået i gang, og vi har nu den udsægte
fornøjelse af at byde velkommen til vores tre nye stifindere.
Vi ser frem til at lære jer en masse spændende ting og til at byde jer
ordentlig velkommen i stifinderstammen.
Efteråret og vinteren kommer til at både på vildt mange fede aktiviteter. Vi skal have gang i båltænding, knob og gennemgang af
opbygningen af en rigtig indianer-lejråplads!
2 dejlige spejderture skal vi også på. Det
første er et endagsløb med alle de andre spejdere i Hillerød. Til jul skal vi selvfølgelig på
juletur med resten af Kong Hardeknud Trop - I
kan godt glæde jer!
Vi glæder os til et spændende år
med masser af aktiviteter.
UGH!

Maja, Christian & Ian
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STIFINDERSIDERNE

STAMMEPROGRAM
SEPTEMBER
6/9
Introduktion til økse og bål
13/9
Kniv og knob
20/9
Stifindersnigning i mosen
27/9
Øksesvinger-mærket
OKTOBER
4/10
Bålmøde
7/10
Sct. Georgsløb
11/10
Lejrbyg
INTET MØDE I EFTERÅRSFERIEN
25/10
Vi lærer om bålstedet
NOVEMBER
1/11
Knobmærket og knobtavle
8/11
Knobtavle fortsat
15/11
Morse i mørke
22/11
Indianer-lacrosse
29/11
Vi mobiliserer til juletid
DECEMBER
1.-2/12 Juletur til Valhal i Farum
Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme!
Ring til Ian på 4073 8563

STIFINDERSIDERNE
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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 8/9

1. Peter (Emilies far)
2. Emilie (tropspejder)
Lørdag 13/10 1. Katja (Gustavs mor)
Lørdag 10/11 1. Katrines (stifinder) familie
2. Natasjas (stifinder) familie
Skriv til Katja på katjamunkholm@hotmail.com for at byde ind på
en vagt. Vagter for resten af året kan ses på hjemmesiden 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

12

WWW.KONGHARDEKNUDTROP.DK

FOROPGAVE TIL LPT
I skal fremstille et etui til småværktøj som forberedelse til Landspatruljeturneringen. Dvs. at I senest
skal være færdige torsdag den 11/10.
I kan f.eks. lave det på nedenstående måde. I får
udleveret lidt forskelligt slags læder, som I kan sy,
male og skære til så I får den perfekte foropgave.
Gør jer umage! Nu tæller det!

TROPSSIDERNE
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KVISTEN
Nu er sommeren gået på hæld, og vi er
kommet på den anden side af en dejlig sommerlejr.
Vi havde en skøn tur med lejrbyggeri, kanosejlads, italiensk spejderspil og meget andet. I fik tilmed trænet både jeres færdigheder i
tovværk og orienteringsløb. Dette kan I drage god gavn af, når I skal
afsted på LPT i efterårsferien.
I de kommende måneder tager I for alvor fat på patruljearbejdet, efter at August og Bjørn nu er rykket op. Til jer vil jeg love en fantastisk
spejdertid med oplevelser i alverdens grad.
Udover LPT er der et par øvrige ting der er værd at nævne:
1/11 I skal tage frisvømmer i Hillerød Svømmehal. Mødetid er klokken 17.00. Har I et svømmekort, så tag det med.
29/11 I skal løbe orienteringsløb i Store Dyrehave. Mødetid klokken
18.00-20.30. Husk løbetøj.
1.-2/12 Juletur til Valhal. Mødested er på Hillerød St.
Husk god påklædning til de kommende måneder,
hvor vejret bliver koldere.
Med ønsket om et godt spejderår

Rasmus, TL
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TROPSSIDERNE

TROPSPROGRAM
SEPTEMBER
6/9
Optagelsesprøven
13/9
Optagelsesprøven og foropgave
20/9
PL planlægger (foropgave)
27/9
Øksesvinger og teltopslagning
OKTOBER
4/10
Lejrmærket (lejrindretning)
11/10
LPT-forberedelse af kasser mv.
13.-16./10 LPT i Sorø
INTET MØDE I EFTERÅRSFERIEN
25/10
PL planlægger
NOVEMBER
1/11
Frisvømmer - mødetid kl. 17.00!
8/11
PL planlægger
15/11
PL planlægger
22/11
PL planlægger
29/11
O-løb i Store Dyrehave
DECEMBER
1.-2./12
Juletur til Valhal
6/12
Det årlige julerace
Husk at melde afbud til PL
Ida: 29 70 74 19

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
TROPSLEDER
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
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