April - Maj - Juni 2016
2. årgang

TROPSNYT

SPEJDERNE I SVERIGE
I slutningen af februar
var troppens 2 spejdere,
Ida-Marie og Freja, på tur
med 3 andre spejdertroppe
i Sverige. Turen gik til den
dejlige hytte Gillastugan i
den sydlige del af landet. Se
et billeder fra turen på hjemmesiden.

BYGGENYT
Bålhuset er nu beklædt med
flotte lærkebrædder, som
snart skal males. Der er
også kommet 2 flotte vinduer på 1. salen. Kom forbi
og se det flotte resultat ved
lejlighed!

FORÅRETS TURNERINGER
Her i foråret er der en masse på programmet for både
ulve, stifindere og spejdere. Ulvene skal på ulveturnering
på Fyn, stifindere på stifinderturnering her i Hillerød, og
spejderne skal på det spændende Wagadugoløb.
HUSK TILMELDING TIL DIN GRENLEDER!

2

WWW.KONGHARDEKNUDTROP.DK

FORMANDENS SIDE
Kong Hardeknud Trop går en spændende tid i møde. I foråret
deltager både ulve, stifindere og spejdere i forskelle turneringer held og lykke med det.
I styrelsesgruppen vil vi se om vi kan skaffe lidt flere medlemmer
og flere penge. Medlemmerne vil ske via mere reklame om vores
lille trop - f.eks. nye plakater ved grunden og i forbindelse med
vores affaldsindsamlingsarrangement d 17. april. I forældre spiller også en stor rolle, i at reklamere for vores lille trop.
Pengene vil vi forsøge at skaffe fra diverse fonde. Vi har allerede
været heldig at få 5.000 kr fra Novo Nordisk. Hvis der er nogen af
jer, som har kendskab til andre fonde, der støtter foreninger, må I
meget gerne henvende jer til os.
Forældremødet blev afholdt d 20. februar
og vi har netop udsendt referat
fra mødet.
Med ønsket om et godt forår
- Katja Munkholm Nielsen
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JUNGLESIDEN
Så er den kolde vinter forsvundet. Sneen
der lå er væk, og små påskeliljer er begyndt
at dukke op - foråret er ankommet!
I har været så seje, at klare vinteren så godt,
hvor vi kun har kunne varme os om et bål.
Vi skifter til sommertid, så næste gang er der lys
på vores møde!
Vi skal igang med at lære at samarbejde - for vi skal snart på
Ulveturnering! Her bliver der lagt meget vægt på dette.
Derudover skal vi også øve noget ulvestof, og så er vi selvfølgelig igang med vores bandekonkurrence...
løbet er tæt!
Nu må vi se, hvem der løber med
sejren denne gang.

De bedste hilsner fra
Rikki

Tilmelding til ture: louisewilcke@hotmail.com
28 94 66 54
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PROGRAM FOR ULVE

APRIL
5/4 Opgaver på grunden - Akelas prøve
12/4 Opgaver på grunden - Akelas prøve
17/4 Affaldsindsamling på grunden
19/4 Kimslege
26/4 Knobmøde - vi skal øve os!
MAJ
3/5 Genopfriskning af førstehjælp
10/5 Klar dig selv - møde
17/5 Samarbejdsøvelser
24/5 Vi laver foropgaven til Ulveturneringen
27/5 - 29/5 Årets store Ulveturnering! Vi mødes på Bassebjerg i Nødebo.
31/5 Småopgaver til bandekonkurrencen
JUNI
7/6 Vi arbejder med naturkender - øv dig her
i Nordpilen på side 12!
15/6 Sidste møde inden ferien. Knivbevis og
sommerhygge.
AUGUST
16/8 Første møde efter sommerferien
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ULVEtURNERING 2016
Alle ulve skal afsted på Ulveturnering på Fyn, hos Frie Fugle Trop i Søndersø!
Her vil vi tage tilbage i tiden, så vi hele weekenden befinder os i vikingetiden - lige noget for en ægte Hardeknud-spejder! Her skal vi leve og
træne sammen med de fynske vikinger, så vi sammen kan være klar til
fremtidige kampe.
Vi mødes fredag på Bassebjerg, hvor vi tager afsted med de andre troppe fra Nordsjælland. Nærmere mødetidspunkt bliver snart sendt ud på
mail.
Adressen er Jagtstien 3, 3480 Fredensborg.
Turneringen foregår på adressen Kirkevænget 7, 5471 Søndersø.
Vi skal være ude på hele turen, så pak en god rygsæk. HUSK at ulven
selv skal være med til at pakke - så ved man hvor ens ting ligger i tasken.
En god rygsæk indeholder bl.a. følgende:
- Fuld uniform
- Evt. sovedyr
- Sovepose		
- Evt. lille pude
- Liggeunderlag
- Ekstra undertøj
- Toiletsager		
- Ekstra sokker
- Lange bukser
- Regntøj
- Varmt nattøj - Spisegrej i pose
- Sweatshirt		
- Viskestykke
- Drikkedunk		
- Pakkelisten!
Tilmelding sker til louisewilcke@hotmail.com
Deltagerpris er 350 ,- pr. person, som indbetales ved tilmelding på gruppens konto 5476 4954308. Husk angivelse af navn og arrangement!

6

WWW.KONGHARDEKNUDTROP.DK

NYT FRA DEPOTET

Af praktiske hensyn, henviser vi til korpsets online depot på
WWW.GULSPEJDER.DK/SHOP.HTML
da det er billigere, nemmere og mere overskueligt end et fysisk depot.
Har man spørgsmål til størrelse o. lign., så kontakt grenlederne - så
finder vi en løsning.
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TAPRE STIFINDERE!
Sommertiden er over os og det er tid til
udendørsaktiviteter !
En lang vinter med manglende lys på pladsen
foran hytten - har bundet os til indendørs sysler,
men nu starter hvert stifindermøde igen med
udendørs båltænding og et efterfølgende
godt program!
Vi skal bl.a. tænke på hvordan vores indgangsportal til
Stifinderturneringen skal se ud, hvordan vi hurtig får lavet brændeskjul og bygget affalds- og materialestativer og gravet bålplads.
Alle pæle skal stå helt fast i jorden så vi må nok indkøbe en større
muggert.
Ole har bestilt duelighedstegnet gøgler og I får det lige så hurtigt
det ankommer!
Det næste mærke som vi skal tage er lejrmærket (lejrværktøj) og
vores førsteårsstifindere har allerede taget en del af dette mærke.
I vinterens løb har bålhuset gennemgået en større ombygning og
tiden nærmer sig til den store indvielse.
Her efter påske er alle 4 kortlamper oppe og det giver et ganske
særligt hyggeligt skær i hytten. Husk fælleskabet og at det også er
en del af DIN hytte…. Husk også at bidrage med dit positive væsen,
så venskabet kan udvikles.
På årets stifinderturnering i maj skal vi se hvor godt i samarbejder!
Årets sommerlejr går til Højby på Erik Klipping Trop dejlige lejrplads!
Lejren bliver fyldt op med spændende lejrsport og opgaver!
Med stifinderhilsen og venstre hånd…..
Poul og Ole.
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PROGRAM FOR STIFINDERE
BEMÆRK!
Alle møder varer nu fra kl. 18.30 - 20.15
APRIL
7/4 Vi arbejder med indgangsportal. Har du en ide til denne?
14/4 Arbejde med foropgave til Stifinderturnering
Søndag 17/4 Affaldsindsamling på Spejdergrunden
21/4 Vi gennemgår og maler vores grej
28/4 Sidste forberedelse af lejr til Stifindertunering
MAJ
5/5 - 7/5 Årets store stifinderturnering på Frydenborg i Hillerød!
12/5 Vi bygger sæbekassebil, for 29. maj skal vi på verdens største sæbekasseløb OAK CITY RALLY
19/5 Vi maler vores flotte vogn!
26/5 Vi tidskører vognen og lægger plan
Søndag 29/5 OAK CITY RALLY med start på Farum Station - der
deltager 250 sæbekassebiler med 5 på hver bil! Pris 100,JUNI
2/6 Vi mødes tidligere og laver mad på grunden
9/6 Vi bygger et pionertårn!
16/6 Sidste møde inden sommerlejren - har du husket at melde
dig til?
AUGUST
18/8 Første møde efter sommerferien
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STIFINDERTURNERING
MØD FREM HVER INDIANER,
MED HUDEN KOBBERRØD!
The Lone Ranger bringer hastende
nyt, og har bedt vores stamme
om hjælp! Hans makker og bror,
Tonto, er forsvundet. Tonkawa
kalder alle sine bedste krigere til
samling for at finde Tonto.
Sammen med The Lone Ranger, vil I stifindere
vise, at den røde mand intet frygter!
Tonkawa har hidkaldt jer, sine krigere, til samling på
Frydenborg i Hillerød, torsdag d. 5/5 til lørdag d. 7/5.
Tilmelding sker til Darzee og Baloo tidligst muligt!
Prisen pr. deltager er 280 kr., som indbetales på gruppens kontonr. ved tildmelding: 5479 4954308.
Husk angivelse af navn og arrangement.
Mødested og -tid er torsdag på Frydenborg, Frydenborgvej 21-23, 3400 Hillerød kl. 12.30.
Vi slutter samme sted kl. 14.00 lørdag.
Vi ses på samlingspladsen!
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Vi skal på

SOMMERLEJR 2016

Som alle gerne skulle have fået besked om,
TUR FOR ALLE
er sommerlejren rykket 1 dag ift. sidste nr. af
Nordpilen. Dette skyldes en bred
tilkendegivelse af, at det ville passe bedre ind i det overordnede
sommerferieprogram. Lejren kommer derfor til at foregå fra
søndag d. 31/7 2016 til fredag d. 5/8 2016
Vi mødes på Spejdergrunden søndag klokken 9:30, og er hjemme igen fredag klokken 15:45.
Prisen for hele herligeheden bliver 800 kroner, som bedes indbetales til troppens bankkonto ved tilmelding. Husk tydelig angivelse af navn og aldersgren.
DEN LILLE PAKKELISTE
Alle skal medbringe en madpakke til
- Sovepose
frokost søndag.
Af hensyn til planlægning skal vi bruge
jeres tilmelding senest tirsdag d.
7. juni.
Tilmelding sker via mail til enten Rikki,
Poul eller Rasmus (se mails på sidste side)
Vi ses til en fantastisk uge med gode
spejderoplevelser!
Adressen er Nygårdsvej 27 D, 4573 Højby

- Liggeunderlag
- Spisegrej
- Viskestykke
- Skiftetøj
- Regntøj
- Badetøj
- Håndklæde
- Drikkedunk
- Toiletsager
- Sovedyr
- Godt humør
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OPGAVESIDEN
Hvad er navnet på det træ, som bladet hører til? Løs alle opgaverne
og find kodeordet - den der først løser koden vinder en lille præmie.

__ __ __

__ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __ __ __ __ __
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AFFALDSINDSAMLING OG ARBEJDSDAG
SØNDAG D. 17. APRIL 2016
Søndag d. 17. april holder Danmarks Naturfredningsforening
den nationale affaldsindsamling.
Vi har valgt at slå forårets arbejdsdag
sammen med affaldsindsamlingen.
Så mens nogle samler affald sammen,
vil andre lave mindre opgaver på
spejdergrunden.
Indtil videre er følgende opgaver på dagsordnen:
- Beplantning af grunden
- Sidste hånd på belysning
- Maling af bålhytte, vindskeder og vinduer
- Påbegyndelse af skur til græsslåningsmaskinen
- Generel oprydning
Så tag din mor, far og søskende under armen og kom ned på
spejdergrunden kl. 10 søndag d 17. april!
Der vil være poser, handsken mv til rådighed for affaldsindsamlingen.
Efter affaldsindsamlingen vil der være frokost og hygge med
spejderkammeraterne.
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KVISTEN
Vinteren er ved at gå på hæld
og dagende er blevet længere.
Det betyder, at vi i den kommende
tid rykker møderne ud af bålhytten, så vi kan nyde de lange forårsaftener.
I løbet af foråret skal vi arbejde med duelighedstegn, men
vi skal også bruge lidt krudt på at få indarbejdet en masse
grundlæggende spejderfærdigheder. Når først vi har et
stærkt grundlag, er det nemt at bygge videre.
Efter en veloverstået Gillastugantur, kan vi nu se et par
måneder fyldt med spejderaktiviteter, bl.a. Wagadugo,
som er en af årets fedeste ture.
Tiden flyver afsted og før vi har set os om, skal vi afsted på
sommerlejr.
Tiden er svundet hurtigt og inden længe
kommer Rasmus tilbage, fra sin tid som
værnepligtig. Vi ser frem til, at han vender
hjem med en masse friske kræfter
og nye idéer.
Vel mødt til nye stunder

Rasmus og Ian
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PROGRAM FOR SPEJDERE
APRIL
6/4 Tropsmøde i Gørløse
12/4 Patruljemøde
17/4 Arbejdsdag og arbejdsindsamling på grunden
19/4 Patruljemøde
26/4 Patruljemøde
29/4 - 1/5 Wagadugoløb
MAJ
4/5 Tropsmøde i Hillerød
10/5 Patruljemøde
17/5 Patruljemøde
24/5 Patruljemøde
JUNI
1/6 Tropsmøde i Gørløse - Rasmus er tilbage
7/6 Patruljemøde. Vi slår vores nye telt op.
14/6 Patruljemøde. Vi maler patruljekasser
21/6 Patruljemøde. Sommerafslutning.
AUGUST
16/8 Patruljemøde, første efter sommerferien
HUSK AT MELDE AFBUD I GOD TID, HVIS DU IKKE KAN KOMME
Tlf. Rasmus 22901402. Tlf. Ian 40738365
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KONTAKT- OG ADRESSELISTE
ADRESSE
TELEFON
GRUPPESTYRELSE
Formand Katja Nielsen Godthåbsvej 13B, Hillerød 61 69 74 19
Kasserer Anders Tillebeck Salpetermosevej 25, Hillerød 61 77 37 71
Hyttevagt Henrik Trans Lundholmvænget, Hillerød 30 75 18 96
Hans Gabriel
Solengen 12, Hillerød
60 84 24 73
Line Stenseng
Kildedalen 109, Hillerød
28 44 07 46
Ulla Bengtsson
SPILDOPTURE
Anders Tillebeck

Salpetermosevej 25, Hillerød 61 77 37 71 anders@tillebeck.dk

ULVELEDERE
Larsensvej 1B, 1., Græsted
Louise Wilcke (Rikki)
Natalie Lindebjerg (Tikki) Pile Allé 23, Nødebo
STIFINDERLEDERE
Ole Helweg (Baloo)
Poul Wilcke (Darzee)

E-MAIL
katjamunkholm@hotmail.com
anders@tillebeck.dk
transhenrik@gmail.com
mail4hans@gmail.com
line.stenseng@gmail.com
bengtssonulla@gmail.com

28 94 66 54 louisewilcke@hotmail.com
60 33 31 80 natalielindebjerg@gmail.com

Favrholmvænget 65 Hillerød 22 44 70 85 nygaardbyg@hotmail.com
Kirkevej 10A, Græsted
26 16 11 66 pw@tvis-kbh.dk

SPEJDERLEDERE
22 90 14 02 rasmusmbech@gmail.com
Rasmus M. Bech (Thuu) Winthersvej 3, Nødebo
Alexander Ian Kenney
Slangerupgade 7, kl. Hillerød 40 73 83 65 alex_kenney@hotmail.com
NORDPILEN
Rasmus Møller Bech

Winthersvej 3, Nødebo

22 90 14 02 rasmusmbech@gmail.com
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