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TROPSNYT

STIFINDERE SKIFTER MØDEDAG
Da vi er blevet for mange til at vi alle kan være i Bålhytten 
om tirsdagen, skifter stifinderne nu mødedag til torsdag. 

Nu kan de få bålhytten helt for sig selv, og sidde inde 
i varmen når nu vinteren er over os. Mødetid er stadig 

18.45-20.15

LYS PÅ GRUNDEN

Her efter nytår er der 
sket meget på Spejder-

grunden. Vi har fået lys! 8 
flotte vejlamper er blevet 
sat op, og snart kommer 
en stor lampe op i gav-

len. Nu kan vi endelig se 
hvad vi laver udenfor!

NYE TRÆER

Der er nu blevet plantet 
mange små, nye gran-

træer rundt om kring på 
grunden. Pas på dem, 

når I løber rundt og leger 
- de er skrøbelige!
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FORMANDENS SIDE

Her på tærsklen til det nye år, er det tid til at se lidt tilbage på 
året, der er gået. Også i 2015 er der sket meget i troppen.
I 2015 deltog både ulve, stifindere og spejdere i mange forskelli-
ge træf - sammen og hver for sig. Det er dejligt at opleve, at ulve, 
stifindere og spejdere hygger sig i hinandens selskab, når der 
afholdes fællesture, som f.eks. sommerlejr og juletur.

Ulveflokken er vokset støt i 2015. Hatten af for Louise for det store 
og krævende arbejde det er, at holde styr på en flok. Heldigivs 
har Louise fået hjælp af Dorthe, Britha og Natalie. I 2015 har ulve-
flokken fået mange mærker på uniformen, deltaget i Sct. Georgs-
løb, og mange har også fået en flot 20-km plade til bæltet. 
Stifinderne er også ved at blive en pæn stor flokunder kyndig 
vejledning af Poul og Ole. I 2015 har stifinderne opmuret ekstra 
bålpladser, har øvet sig i morsekode, lavet græskar og meget 
mere. Det er en fornøjelse at se den ildhu, der lægges for dagen, 
når konkurrencerne mellem de to kobler er igang.  
Endelig blev 2015 året hvor troppen fik sine 2 første spejdere, der 
styres med hård hånd af Rasmus og Ian. Et flot patruljerum er 
bygget, og spejderne har deltaget på bla. Wagadugoløb og LPT. 

I slutningen af året overtog jeg formandsposten fra Anders, som 
fortsætter som kasserer. Der er tale om en trop i rivende udvik-
ling, og det bliver spændende at få den til at vokse endnu mere!
Mange har også arbejdet på vedligeholdelse og opføring på 
grunden. Tak for indsatsen i 2015. 

Med ønsket om et god og sammentømret trop i 2016
 - Katja Munkholm Nielsen
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JUNGLESIDEN
 
Jeg håber at I alle har haft en god jul, og har fået fejret nytåret.  
Sidste vinter var vi kun 6 ulve - nu er vi 11! Det kan gå hurtigt i 
vores lille flok, og det glæder mig at se hvor gode kammerater 
I er for hinanden. Det nye år bringer en masse nye og spæn-
dende oplevelser med sig. Vi skal se på nogle af de fugle der 
bor i Danmark, og lære om forskellene på de kornsorter vi har 
i Danmark. Når foråret kommer, kan vi forhåbentlig genkende 
kornsorterne!  
Vi går igang med vores bandekonkurrence, og vi må se hvem 
der løber med sejren denne gang! 

De bedste ulvehilsner
Rikki

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

JANUAR
12/1 Hyggemøde
19/1 Vi går i gang med bandekonkurrencen
26/1 Danmarks fugle

FEBRUAR
2/2 Knobmøde - flagknobet
9/2 Kornsorter
16/2 Vinterferie
23/2 Knivbevis

MARTS
1/3 Knobmøde - råbåndsknob og slyngstik
8/3 Små konkurrenceopgaver
15/3 Kimslege
22/3 Påskeferie
29/3 Genopfriskning af førstehjælp



WWW.KONGHARDEKNUDTROP.DK6

OPGAVESIDEN

LODRET
1. Ulveleder
2. Hytte i Nødebo
3. Danmarks dron-
ning
4. Ulvenavn
6. Nordligste by
9. Pouls ulvenavn
10. Solen stiger op i 

VANDRET
1. Korpsmærkefarve
5. Bruges til at finde ret-
ning
6. Nationalfugl
7. Uniformsfarve
8. Vikingekonge
11. ”Vær ......”
12. Antal troppe i Nord-
sjælland

 Løs krydsordet og find løsningsordet! Nedenfor finder I ledetråde til det 
ord, som skal sættes ind i krydsordet. De røde felter markerer bogstaver, der 

er en del af den samlede løsning. Hvem kan først finde løsningen og sige den til 
grenlederen?
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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!

Et nyt år starter og lad det så blive et begivenhedsrigt år, med 
masser af aktivitet!  
Vi skifter mødedag fra tirsdag til torsdag - samme tid fra kl. 
18.45 til 20.15! Enkelte møder slutter dog først 20.30.
Det betyder, at vi har hele bålhytten for os selv. Det vil give 
mere ro på møderne, så I har mulighed for at få lidt gedigen 
spejdererfaring. 
 
Der er sket en masse på grunden rundt om bålhuset:
1. Der er kommet ny trappe op til 1. salen. 
2. Under denne er Poul ved at lave et lille køkken med gasblus.
3. Der er ved at blive sat beklædning på huset udvendigt. 
4. Der er plantet endnu flere grantræer, som hygger og ser 
pænt ud!
5. Der er sat vejlamper op ad S-vejen, og mon ikke lyset tæn-
der næste gang du kommer cyklene?

Vi glæder os til at se dig igen! 

Vores program dækker januar, februar og marts. I disse 3 må-
neder vil vi prøve at arbejde med 2 duelighedstegn, så I kan få 
nogle flere mærker på jeres uniform. 
Vel mødt den 14. januar klokken 18.45. 

De bedste stifinderhilsner fra 
Baloo og Darzee
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PROGRAM FOR STIFINDERE

JANUAR
14/1 Vi starter op med nyt duelighedstegn
21/1 Kobbelopgaver omkring duelighedstegnet
28/1 Vi afslutter mærket, og 20.15 får I det udleveret
Søndag 31/1 Vi mødes på Spejdergrunden klokken 10.

Vi kører sammen til Slusehuset i Tokkekøb Hegn, hvor vi laver 
ildgrydesejlads og opgaver rundt om søen. Vi slutter af med en 
stor spand kakao! Husk madpakke, drikkelse, varmt tøj og 50 ,- 
til leje af huset.  
Vi er hjemme igen på Spejdergrunden kl. 15. 

FEBRUAR
4/2 Vi mødes allerede 17.30. Vi spiser på grunden. Ternerne 
tænder op, Falkene forbereder middagen. Gennemgang og ved-
ligeholdelse af grej.
11/2 Vi starter op med duelighedstegn nr. 2
18/2 Intet møde pga. vinterferien
25/2 Bueskydning og opgaver omkring duelighedsteng.

MARTS
3/3 Kompasløb på grunden
10/3 Fortsætter med duelighedstegn nr. 2
17/3 Lejrsportsopgave
24/3 Intet møde pga. påskeferie
31/3 Afslutning af duelighedstegn, som I får udleveret. Vi slutter 
først 20.30. 
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BILLEDER FRA JULETUR 2015

- se alle billeder på hjemmesiden -
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Vi skal på

 SOMMERLEJR 2016
Alle ulve, stifindere og spejdere i Kong Hardeknud Trop, 
skal på sommerlejr i den sidste uge af skolernes som-
merferie. En uge med sjov, ballade, konkurrencer og 
meget mere afholder vi fra lørdag d. 30/7 til torsdag d. 
4/8 2016. 
Sidste år havde vi en fantastisk sommerlejr til Valhal ved 
Farum. I år skal vi til Højby, på en fabelagtig spejder-
grund, hvor vores venner fra Erik Klipping Trop normalt 
holder til. 

Vi mødes alle sammen på Spejdergrunden lørdag d. 
30/7 klokken 8.30.

Mere information følger, både i næste nummer af Nord-
pilen, på hjemmesiden samt i mails til forældre. 



WWW.KONGHARDEKNUDTROP.DK12

BERETNING FRA LPT 2015
Troppens 2 spejdere, Ida-Marie og Freja, var i efterårsferien på Landspatrulje-
turnering i Mårum med alle de andre gule tropsspejdere. De deltog i turnerin-
gen sammen med spejderne fra Kong Valdemars Trop. Her er deres beretning 
fra turneringen:
LPT 2015 var en fortryllende konkurrence. Det startede med, at vi 
ankom over 1 time for tidligt, hvor vi mødte Rasmus som lå og sov! 
Da han endelig stod op, skulle han absolut sætte os igang. Vi hentede et 
telt, hvor Freja og Rasmus vist nok tog det lidt større læs på skulderne 
end Ida-Marie... Da de andre spejdere fra Kong Valdemar endelig kom, 
gik turneringen igang. Vi gik i gang med at bygge lejren, og efter det 24 
timers lange lejrarbejde skulle vi på overnatningshike. Da vi var på vej 
sagde Freja det meget kendte citat: ”... drejen vejer”! På overnatnings-
pladsen byggede vi en bivuak, som vi dog ikke vidste hvad var. Dog fik 
vi det lært. Vi tog også på nat o-løb, hvor Mikkel styrede kortet - det gik 
bare derudaf.  
Dagen efter, da vi var kommet hjem fra hike, skulle vi igen på dagløb. 
Det var rigtig sjovt, selvom vi ikke kunne finde post 9. Lige pludselig 
var tiden gået, og vi måtte spurte tilbage til lejren, hvor vi afleverede i 
sidste øjeblik.  
Sidste dag, da vi brudte lejren, var der en mudret forhindringsbane. Da 
Ida-Marie skulle løbe blev der råbt over hele banen ”KOM SÅ SØLØ-
VE!”, hvilket fik os begge og især Freja til at grine hele vejen igennem.
En tovtrækningskonkurrence var der også, men der var vi ikke særlig 
gode. Tilgengæld fik vi snakket med de mange gode 
spejderkammerater efter at vi havde tabt, 
for nu skulle vi jo ikke trække!

Det var en rigtig sjov oplevelse og vi glæder 
os til at gøre det bedre næste år!

Med gul spejderhilsen
Ida-Marie (Sika) og Freja (Phao)



TROPSTUR TIL

GILLASTUGAN 2016

TUR FOR 
TROPSPEJDERE

Vinteren er over os og kalenderbladet siger ikke længere 2015. Til gengæld siger 
det snart februar 2016, hvilket kun kan betyde én ting! Traditionen tro, sætter 
tropsspejdere fra hele Nordsjælland kursen mod Sverige til hytten Gillastugan.
En fornøjelig weekendtur med strabadser, udfordringer og uforglemmelige 
oplevelser bliver afholdt d. 26-28/2 2016.

I år vil der deltagelse af spejdere fra ikke mindre end 4 troppe, så dette er en 
usædvanlig god mulighed for at møde dine spejderkammerater fra Frederiks-
borg Trop, Grib Skov Trop og Kong Valdemars Trop!

Afgang: Vi mødes på havnen i Helsingør ved indgangen for gående passagerer 
fredag d. 26/2 klokken 18.00.
Hjem: Vi er hjemme søndag d. 28/2 klokken xx.xx ved Scandlines terminalen.
Husk:  Varmt tøj, madpakke til fredag, pandelampe og alm. weekendudrustning. 
Husk også PAS, ellers kommer I ikke ind i Sverige.

Der må kun medbringes 1 pose slik og 1 sodavand pr. person. Yderligere vil 
blive inddraget.

Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 9/2 2016.

Vel mødt i de svenske skove
Ian og Rasmus
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KVISTEN
Her i efteråret er meget blevet sagt om 
spejderne fra Kong Hardeknud Trop. 
”Hold da op nogle seje tøser” og 
”sikke nogle gode spejdere, du har dig der” er blevet gentaget en del gange 
efterhånden. I har et fantastisk engagement, som I må gøre alt hvad I kan 
for at opretholde. 
De første måneder har budt på en masse oplevelser, som er blevet gået 
til med godt humør! Landspatruljeturneringen har for første gang haft 
deltagelse af spejdere fra Kong Hardeknud Trop - og hvilken deltagelse! 
Sammen med spejderene fra Kong Valdemars Trop fik spejderne hevet en 
førsteplads i den hemmelige opgave med hjem. Sejt gået.  
En sjov juletur med hike, kaffebrygningsdyst og orienteringsløb havde vi 
også i december. Hvis I øver jer, kan I gøre mor og far glade med en kop 
kaffe i ny og næ - men vi vil nu sige, at I skal øve jer en del!
Henover efteråret har vores lille patruljerum taget form. 
Målet var at sidde i tørvejr til vinterens møder - det kan 
vi, men der mangler stadig lige et par nap 
før vi er helt færdige. 

Her i februar venter endnu en stor oplevelse. I skal til Sverige 
med tropsspejderne fra Frederiksborg Trop, Grib Skov Trop 
og Kong Valdemars Trop. 
I kan læse mere om turen her i Nordpilen. 

Tiden er også kommet til, at Rasmus skal i Forsvaret og være værne-
pligtig indtil juni. Ian kommer og overtager midlertidigt, men Rasmus 
vender selvfølgelig tilbage til sommer. 

Vel mødt til nye stunder
Ian og Rasmus
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PROGRAM FOR SPEJDERE

JANUAR
6/1 Tropsmøde i Hillerød
12/1 Patruljemøde
19/1 Patruljemøde
26/1 Patruljemøde. Sidste møde med Rasmus, inden han 
skal i Forsvaret.

FEBRUAR
3/2 Tropsmøde i Gørløse
9/2 Patruljemøde
16/2 Patruljemøde
23/2 Patruljemøde
26/2 - 28/2 Tur til GIllastugan i Sverige med 3 andre trop-
pe. Husk pas!

MARTS
2/3 Tropsmøde i Hillerød
8/3 Patruljemøde
15/3 Patruljemøde
22/3 Patruljemøde
29/3 Patruljemøde

HUSK AT MELDE AFBUD I GOD TID, HVIS DU IKKE KAN KOMME
Tlf. Rasmus 22901402. Tlf. Ian 40738365
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GRUPPESTYRELSE
Formand Katja Nielsen
Kasserer Anders Tillebeck
Hyttevagt Henrik Trans
Hans Gabriel
Line Stenseng
Ulla Bengtsson

SPILDOPTURE
Anders Tillebeck

ULVELEDERE
Louise Wilcke (Rikki)
Natalie Lindebjerg (Tikki)

STIFINDERLEDERE
Ole Helweg (Baloo)
Poul Wilcke (Darzee)

SPEJDERLEDERE
Rasmus M. Bech (Thuu)
Alexander Ian Kenney

NORDPILEN
Rasmus Møller Bech

ADRESSE
Godthåbsvej 13B, Hillerød
Salpetermosevej 25, Hillerød
Lundholmvænget, Hillerød

Solengen 12, Hillerød
Kildedalen 109, Hillerød

Salpetermosevej 25, Hillerød

Larsensvej 1B, 1., Græsted
Pile Allé 23, Nødebo

Favrholmvænget 65 Hillerød
Kirkevej 10A, Græsted

Winthersvej 3, Nødebo
Slangerupgade 7, kl. Hillerød

Winthersvej 3, Nødebo

TELEFON
61 69 74 19
61 77 37 71
30 75 18 96

60 84 24 73
28 44 07 46

61 77 37 71

28 94 66 54
60 33 31 80

22 44 70 85
26 16 11 66

22 90 14 02
40 73 83 65

22 90 14 02

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

anders@tillebeck.dk

louisewilcke@hotmail.com
natalielindebjerg@gmail.com

nygaardbyg@hotmail.com
pw@tvis-kbh.dk

rasmusmbech@gmail.com
alex_kenney@hotmail.com

rasmusmbech@gmail.com

KONTAKT- OG ADRESSELISTE


