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TROPSNYT

SOMMERLEJR

SPILDOPTURE

NY STAMMELEDER

4 gange om året kører vi spildopkørsel for Allerød 
Kommune. Hver tur giver ca. 6.000 kroner til troppen, 

så vi kan betale husleje. Det er vigtigt at vi får be-
mandet alle ture, helst med forældre. Læs mere om 

spildopkørsel på hjemmesiden!

Vi var på en fantastisk 
sommerlejr i Gurre med 
deltagelse af 6 ulve, 2 
spejdere og 1 stifinder. 

Se billeder fra turen 
her i Nordpilen! Læs 
også mere om lejren 

på hjemmesiden under 
‘Galleri’!

Efter oprykningen har 
stifinderstammen fået 
en ny stammeleder for 
stammens 5 stifindere. 

Ian har således tag-
et over. Mødedag er 

stadig torsdag 18.30 - 
20.15 som altid. 
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FORMANDENS SIDE

Kære alle

Håber alle har haft en skøn sommerferien og nyder at 
spejdersæsonen er startet op igen. Der er sket et par æn-
dringer af spejderlederne hen over sommerferien. Poul 
hjælper indtil videre Louise med ulvene, Ian er tiltrådt som 
leder for stifinderne og Rasmus holder stadig styr på spej-
derne. 
Tirsdag d. 23. august var der oprykning og sikken et skønt 
vejr at fejre oprykningen i. Bjørn og August er nu rykket 
op til stifinderne, Louise er rykket op til spejderne. Her i 
efteråret skal vi have udvidet vores ulveflok. Husk at gøre 
opmærksom på vores lille trop i jeres omgangskreds. 
Børnene skal være 7 år eller gå i 1. klasse for at starte som 
ulve og piger er meget velkomne. 
 
I september mødes gruppestyrelsen og tilrettelægger 
aktiviteter for efteråret. Har I nogle gode ideer til aktivi-
teter eller muligheder for at søge sponsorater, er I meget 
velkomne til at give os et prej. I kan se medlemmerne af 
gruppestyrelsen på bagsiden af Nordpilen. Allerede nu 
kan jeg godt løfte sløret for, at der bliver planlagt en fælles 
arbejdsdag. 

På gruppestyrelsens vegne
Katja
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JUNGLESIDEN
Oh lyt oh ulve! 

En dejlig sommer er nu overstået, og vi har været på en fan-
tastisk sommerlejr. Udover at lege Pokemon, fik I her hjulpet 
Kong Louis med at finde hans stjålne guld tilbage. Det var 
godt at se at I samarbejdede på lejren, det håber vi fortsæt-
ter på de kommende møder og lejre. 
Til oprykningen fik vi en ny ulv iblandt os. Velkommen i ul-
veflokken til Jumbo (Katrine)! Derudover rykkede Bjørn og 
August op til stifinderstammen.  

Her i efteråret skal vi på nogle forskellige løb. Mere informa-
tion tilgår når vi nærmer os.  
 
God jagt ulve!

De bedste ulvehilsner fra  
Darzee og Rikki

Tilmelding til ture: 
louisewilcke@hotmail.com
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PROGRAM FOR ULVE

Pga. ferie er der intet møde i efterårs- eller 
juleferien.  

Husk varmt tøj og lygte på vintermøderne.

SEPTEMBER
6/9 Ømfodsprøven for nye ulve
13/9 Samarbejdsopgaver
20/9 Fuldmånemøde
27/9 Akelas prøve

OKTOBER
2/10 Sct. Georgsløb. Et løb med an-

dre Spejderkorps.
4/10 Rejsen! Hvor skal vi hen i år?
11/10 Stjernemøde

INTET MØDE I EFTERÅRSFERIEN
25/10 Knivbevis og græskarlygter

NOVEMBER
1/11 Kimslege
6/11 20 km-tur fra Bassebjerg kl. 

10
8/11 Førstehjælp
15/11 Akelas prøve
22/11 Stjernemøde
29/11 Julehyggemøde

DECEMBER
3-4/12 Juletur på Bassebjerg
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OPGAVESIDEN
Løs nedenstående suduko med ulv, stifinder, spejder og pi-
oner. Den der først løser sudukoen bliver nævnt i det næste 

Nordpilen her på opgavesiden!

I sidste nummer var kodeordet “KEGLE”



JULETUR 3.-4. DECEMBER
Inden længe er vinteren over os, og julen venter lige rundt 
om hjørnet!
Igen i år skal vi selvfølgelig på juletur! Ligesom sidste år, 
går turen til Bassebjerg Blokhus i Nødebo. Her skal vi afst-
ed sammen med vores gode venner fra Kong Valdemars 
Trop, spejderne i Gørløse. 

Turen er for alle ulve, stifindere og spejdere, som hver skal 
medbringe en lille gave til en værdi af maks 25 kroner. 
Hvis I råber højt nok, kan det være at julemanden kigger 
forbi?

Mødetid og -sted for ulve og stifindere er klokken 11.00 
ved Bassebjerg, Jagtstien 3, Nødebo, 3480 Fredensborg.
Ditto for spejderne er ved Bålhytten klokken 10.00.
Alle skal have madpakke med til lørdag.

Vi indbyder alle forældre til et forældreløb klokken 10.00 
om søndagen, hvor vi danner små patruljer af ulve, sti-
findere og forældre. Det er en hyggelig kort lille gåtur i 
den smukke nærvedliggende natur. Efter postløbet vil der 
være en overdådig frokost der serveres for 25 kroner pr. 
forælder/gæst. 

Hele juleturen koster 150 kroner pr. ulv/stifinder/spejder, 
som indbetales på 5479 4954308 ved tilmelding. 
Tilmelding til din grenleder senest på det sidste møde i 
november!

De bedste spejderhilsner fra  
Lederne
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GÆVE STIFINDERE!

Endnu et spejderår er gået i gang og vi er langt om 
længe kommet igang igen efter sommerferien!
Jeg vil gerne starte med at byde velkommen til vores 
to nye stifindere, Bjørn og August. Jeg ser frem til en 
masse spændende udfordringer og oplevelser sam-
men med jer. 

I den kommende tid kommer vi til at arbejde med no-
gle forskellige duelighedstegn, samt på at få indarbe-
jdet kobbelsystemet med Ronja som kobbelleder og 
Monika som assistent. 
Jeg forudser at vi går en spændende tid i møde i vores 
fantastiske bålhytte. 
 
Vel mødt stifindere!
     Stammens ældste
      Ian (Sambhur)



WWW.KONGHARDEKNUDTROP.DK 9

LEGENDEN OM  

HØVDING ‘LILLE ULV’

Som alle I stifindere jo ved, hedder vor stamme Chey-
enne-stammen. Vor stamme er opkaldt efter en vaskeægte 
indianerstamme, som idag stadig eksisterer på den an-
den side af atlanten ovre i Nordamerika! Stammens mest 
berømte og berygtede høvding var høvding ‘Lille Ulv’. 

‘‘Lille Ulv’blev født i 1820 i det, der idag er 
staten Montana i USA. Han var søn af stam-
mens medicinmand, og havde derfor et 
naturligt talent for medicingkunst.  Allerede 
fra en ung alder, blev stammens krige-
re opmærksomme på ‘‘Lille Ulv’s særlige 
egenskaber. Medicinmanden, ‘Lille Ulv’s far, 
lå alvorligt syg en dag, da stammens bed-
ste kriger ‘‘Sorte Krage’ vendte såret hjem 
fra jagt. Ude af stand til at hele ‘Sorte Krage’ 
måtte han betro sin søn, ‘Lille Ulv’, at tage 
af krigeren. På blot få dage, fik den dengang 12-årige ‘‘Lille Ulv’ 
helet krigeren på mirakuløs vis. Da medicinmanden døde 1 år 
senere, blev ‘Lille Ulv’ Cheyenne-stammens medicinmand som 
den yngste nogensinde!

LÆS MED I NÆSTE NUMMER AF NORDPILEN, 
HVOR LEGENDEN OM HØVDING ‘LILLE ULV’ 

FORTSÆTTER!

Stammens ældste 

fortæller....
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DEPOTET
Vi henviser til korpsets online depot på  

www.gulspejder.dk/shop.html 
da det er billigere og mere praktisk end et fysisk depot. 

Der findes også et link på vores egen hjemmesides 
forside. 
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FØLG MED PÅ

Henover sommeren har vi fået oprettet en lukket 
facebook-gruppe. Her kan forældre og bekendte 
følge med i spejderlivet i vores trop. På siden vil vi 

informationsdele, ligge billeder op osv.  
Søg efter “Kong Hardeknud Trop” i søgefeltet og 

anmod om at blive medlem af gruppen. Tilføj gerne 
andre, der ikke er med endnu!
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SOMMERLEJREN 2016
Billeder fra årets som-

merlejr ved Ravnetroppens 
hytte i Gurre. Se flere 

billeder på hjemmesiden!
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MÅNEDSOPGAVER FOR TROPPEN

Nu hvor Skovduer endelig har taget form, skal vi begy-
nde med månedsopgaverne. Det bliver nogle mindre 

opgaver her i starten, men brug nu god tid på at få lavet 
dem ordenligt! Hver opgave afleveres på det sidste 

møde i måneden.

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Som vi har talt om, skal I finde på et patruljeråb. 
Det skal være klar på det sidste møde i  

September! 

Omkring LPT får I udleveret en dagbog og jeres 
hikebog. Derudover får I noget læderskind. På 

det sidste møde i Oktober skal dagbogen være 
flot indbundet i skindet!

I skal indramme et billede af Baden-Powell, der 
skal hænge i vores patruljerum.

I får udleveret en BP-plakat, en plade og 4 
birkestokke.
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KVISTEN

Så skete det! Skovduer blev indviet som patrulje med en pa-
truljeleder, en patruljeassistent og et nyt medlem. Standeren 
har vi også fået - sikke en! Det må siges at være den flotteste 
stander i hele korpset.  
Mange gange velkommen i troppen til Louise, jeg vil gerne 
love dig en god tid heroppe.  
Nu venter snart landspatruljeturneringen, LPT. Årets høj-
depunkt, hvor I sammen med Isbjørne og Vædder fra Kong 
Valdemars Trop skal dyste  i 4 dage. Det bliver endnu en-
gang en spændende oplevelse. Vi er jo så heldige, at det er 
lige i vores baghave, da Frederiksborg Trop afholder turner-
ingen. 
Derudover skal vi også på juletur sammen med vores ven-
ner fra Gørløse. Turen går endnu engang til Bassebjerg, og 
hvad mon vi har fundet på af løjer denne gang? Hvem husk-
er ikke kaffebrygningsdysten sidste år?  I må vente 
og se, men I kan godt glæde jer!

Jeg glæder mig enormt meget til den 
kommende tid!

Vel mødt til nye spejderstunder

Rasmus, Tropsleder
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TROPSPROGRAM
ALLE PATRULJEMØDER ER TORSDAG 18.30-20.00 

TROPSMØDER ER ONSDAG 18.30-21.15
SEPTEMBER

7/9 Tropsmøde i Gørløse
15/9 Patruljemøde med Øksesvinger
22/9 Patruljemøde med Øksesvinger
29/9 Patruljemøde med Lejrmærket

OKTOBER
5/10 Tropsmøde i Gørløse
13/10 Patruljemøde, PL/PA planlægger
15-
18/10

LPT ved Frederiksborg Trop

27/10 Patruljemøde med Alt-mulig-mand
NOVEMBER

2/11 Tropsmøde i Gørløse
10/11 Patruljemøde med Alt-mulig-mand
17/11 Patruljemøde, PL/PA planlægger
24/11 Patruljemøde, vi begynder med Spejder-

prøven
DECEMBER

1/12 Patruljemøde med orientering i Store 
Dyrehave

3-4/12 Juletur på Bassebjerg
9/12 Patruljemøde med juleafslutning
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ADRESSELISTE
GRUPPESTYRELSEN
Formand Katja Nielsen 
Kasserer Line Stenseng 
Hans Gabriel 
Ulla Bengtsson

SPILDOPKØRSEL 
Anders Tillebeck

ULVELEDERE
Louise Wilcke (Rikki)
Poul Wilcke (Darzee)
Natalie Lindebjerg

STIFINDERLEDERE
Ian Kenney (Sambhur) 
Christian Slavensky

SPEJDERLEDER 
Rasmus Bech (Thuu)

NORDPILEN 
Rasmus Møller Bech

ADRESSE
Godthåbsvej 13B, Hillerød
Solengen 12, Hillerød 
Favrholmvænget 21, Hillerød 
Kildedalen 109, Hillerød

Salpetermosevej 25, Hillerød

Larsensvej 1B, 1., Græsted
Kirkevej 10A, Græsted
Pile Allé 23, Nødebo

Slangerupgade 7 kl, Hillerød
P. Mogensensvej 42, Hillerød 

Winthersvej 3, Nødebo

Winthersvej 3, Nødebo

TELEFON
61 69 74 19
60 84 24 73
28 40 62 77
28 44 07 46

61 77 37 71

28 94 66 54
26 16 11 66
60 33 31 80

40 73 83 65
20 86 47 96 

22 90 14 02

22 90 14 02

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

anders@tillebeck.dk

louisewilcke@hotmail.com
pw@tvis-kbh.dk
natalielindebjerg@gmail.com

alex_kenney@hotmail.com
chr.slavensky@gmail.com

rasmusmbech@gmail.com

rasmusmbech@gmail.com


