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TROPSNYT

GRUPPEN FYLDER 2 ÅR

Torsdag den 3. september 
var det præcis 2 år siden, at 
troppen startede op på en 
bar græsplæne.
Der er sket meget siden at 
Freja blev det første ind-
meldte medlem. Gruppen 
er vokset stabilt og et flot 
bålhus er snart færdigt.
Tak til alle der har bidraget i 
gruppens første par år!

 
NYT RUM TIL SPEJDERNE

Da troppen nu har fået 2 
tropsspejdere i Ida-Marie 
og Freja, bliver der bygget 
et patruljerum på 9 m2 , 
hvor der kan holdes patrul-
jemøder for den nye patrul-
je; Skovduer.

NY HJEMMESIDE

Gruppens hjemmeside er 
blevet opdateret. 
Her kan der nu læses en 
masse spændende om 
ulvestof, stifinderarbejde 
og spejderarbejdet. Der 
findes også et direkte link 
til korpsets depot.
På forsiden ligger der også 
en kalender, så forældre 
kan følge med i vore aktivi-
teter.
 

PARKERINGSINSTRUKS

Kun biler med særligt 
formål må køre ned til 
Spejdergrunden. Heldigvis 
er der en god parkerings-
plads ved Frederiksborg-
Centret med kort gåaf-
stand. Dette er både for at 
overholde lokalplan og af 
hensyn til naboer.
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æø   Formandens sIde

For ca. 2 år siden fik Lousie og Poul Wilcke samlet en lille håndfuld 
ulve/stifindere og deres forældre. Alle ulve og stifindere fik et tør-
klæde i lyseblå og hvide farver. Alle forældre fik en titel. Det foregik 
nogenlunde ved at Poul gik rundt: ”Line, du er kasserer. Henrik, du 
er revisor. Anders, du er formand. Ole, du skal være leder for stifin-
derne” osv. Det var mig, der stod som nummer 3 og blev formand.
 - Ok, det var måske ikke helt sådan, det foregik, men det var tæt på!
Det var en sumpet mose vokset til i pil og græsset var så langt, at 
man ikke kunne bevæge sig i det. Så fortalte Poul om grunden, om 
hvor heldige vi var. I et område fyldt med børn og alt det gode vi 
kunne gøre for dem. Hvordan ulve og stifindere ville tumle rundt på 
nyslået græs og både bålhytte og spejderhus ville ligge på grun-
dens bedste placeringer. På det tidspunkt var det meget meget 
svært, at forestille sig, at dette nogensinde skulle lade sig gøre. Selv 
havde jeg næsten ingen tro på, at den lille nye spejdertrop ville 
overleve den første våde og kolde vinter.

Heldigvis fik jeg uret, og Poul fik ret. Stort set alt er blevet, som Poul 
fortalte om på et af de første møder. Både bålhytten, den s-formede 
sti og grantræerne. Familien Wilckes gode humør og positive sind 
fortsætter med at smitte af. Det kan vi se på medlemstallet, som 
fortsætter med at stige.

Der er også kommet nye ledere til. Sammen med Ole, har Louise 
og Poul taget hånd om ulve og stifindere hver eneste tirsdag i to år. 
Undervejs i dette arbejde er Dorthe kommet til for at hjælpe med 
ulvene. Senest er Rasmus kommet til med friske idéer og fuld af 
energi. Det er 5 ledere i et stærkt team.  
Jeg føler, at rammerne er sat til mange år med gule spejdere i Hille-
rød syd.
     Mod nye mål  
      - Anders Tillebeck
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JUNGLESIDEN
Først og fremmest tak for et god Sct. Georgsløb, hvor Rød Bande 
flot blev nummer 3.  
I efteråret skal vi have nogle spændende møder! Vi skal også 
ud og se den smukke natur i Gribskov, når vi sammen med Grib 
Skov Trop skal ud og gå 20 km, så I kan få jeres 20 km-plade. Vi 
håber på sne i vintermånederne, så vi kan lave snelygter og lyse 
vores spejdergrund op.  
Så kommer juletiden, der skal vi lave nogle fine juleting og på 
juletur til Bassebjerg, hvor vi rigtig skal julehygge.  
Jeg håber I får en god jul, og glæder mig til at høre om jeres 
juleferie.  

De bedste ulvehilsner
Rikki og Bagheera

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

OKTOBER
6/10 Førstehjælp
20/10 Stjernemøde
25/10 20 km-tur. Mødes på Bassebjerg 9.45
27/10 Knivbevis og græskarlygter

NOVEMBER
3/11 Vi laver foderbræt
10/11 Knobmøde
17/11 Knobmøde
24/11 Samarbejde i bander

DECEMBER
1/12 Kimslege
5-6/12 Juletur på Bassebjerg
8/12 Julemøde med julehygge
15/12 Julemøde med julehygge

JANUAR
12/1 Vi starter igen med fugle i Danmark

Pga. efterårsferie og juleferie er der intet møde d. 13/10 eller i julen. 
Husk varmt tøj og lygte til vintermøderne. 
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PRISLISTE I DEPOTET 
ELLER KØB PÅ: WWW.GULSPEJDER.DK/SHOP.HTML 

Uniform 
Uniform 
Strømper 
Opslag 
Ulvehue
Stifinderkasket
Bælte
Sangbøger
Knapper

str. 6-12 år
str. XS-XXXL
Uanset størrelse
Uanset størrelse
Uanset størrelse
One size

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

325,00
375,00
60,00
40,00
80,00
130,00
200,00
45,00
2,00

Kontakt Glenn Helmuth: 23 38 80 88 / 48 48 12 20 
Sportsvej 24, Nødebo
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OPGAVESIDEN

 
MORSEALFABETET

Morsealfabetet er et signalsy-
stem, hvor hvert bogstav sam-
mensættes af prikker og streger. 
Ved siganalering med lyd eller 
lys, kan man lave prikker og stre-
ger. Mellem hvert bogstav er der 
en ”/” og mellem hvert ord er der 
et ”//”. Brug morsekoden her på 
siden til at løse koden! 

...-/../-.-/../-./--././.../-.-/../-...//

Den der først løser koden og siger 
den til Darzee vinder en præmie!

GÆT ET KNOB!
Dette knob bruges 
blandt andet til at 
binde tørklæder, og 
til at binde to toven-
der sammen.
Udfyld de manglen-
de bogstaver!_  _  _  Å  _  _  _  _  _  _  B
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TAPRE STIFINDERE!

Efter oprykningen er vi nu blevet 7 stifindere i 2 kobler. Derfor 
skal vi nu have en masse sjove konkurrencer på stifindermøder-
ne, glæd jer! 
Vi har også fået opmuret 2 nye bålsteder, så vi rigtig kan have 
nogle spændende båltændingskonkurrencer. 
Til oprykningen tog vi også afsked med de 2 første stifindere der 
rykkede op til spejdertroppen. Heldigivs fik vi 4 nye op fra ulvene, 
så vi vokser i antal!
Nu skal vi have taget Totemprøven, og de nye kobbelledere og 
-assistenter skal ind i rollen som ledere. 
Vi tager også på 30 km-tur med stifinderne fra Grib Skov Trop i 
slutningen af okotber - det bliver en hård tur, men til slut kan I få 
flotte bælteplader til jeres spejderbælter! Vi mødes klokken 9 og 
er hjemme 15-15.30 på Jagtstien 3, Nødebo.
Til jul er der juletur på flotte Bassebjerg i Nødebo, I kan godt 
glæde jer til en rigtig juletur med solidt stifinderarbejde! 

Husk det varme tøj i vintermånederne.

Med stifinderhilsner
Darzee og Baloo
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PROGRAM FOR STIFINDERE

OKTOBER
6/10 Totemprøven og morse
20/10 Vi arbejder med Øksesvinger
25/10 30 km-tur mødes på Bassebjerg kl. 9
27/10 Vi tjekker stifinderlommen

NOVEMBER
3/11 Vi arbejder med besnøringer
10/11 Bueskydningskonkurrence
17/11 Indianermøde, vi laver tøj
24/11 Indianermøde, vi laver tøj

DECEMBER
1/12 Årlig indianerlacrosse-kamp
5-6/12 Juletur på Bassebjerg klokken 11
8/12 Bueskydning med ildpile
15/12 Juleafslutning med julehygge

JANUAR
12/1 Vi laver slangebøsser
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EN PRÆSENTATION AF DEN NYE FORMAND

Inden længe skifter formandsposten i troppen sandsynlig-
vis hænder.  
Anders ønsker at varetage andre opgaver, hvorfor Katja 
bliver indstillet som ny formand, Her er den afgående for-
mands ord, om den nye:

Vi havde en fantastisk sommerlejr i Valhal, tæt ved Farum. 
Der var mange aktiviteter, bål, knob og spejderliv på græs-
set omkring hytten.  
Når vi nu tænker tilbage på de dejlige dage, så vil jeg sen-
de en ekstra stor tak til Katja, som styrede alt det praktiske i 
lejren fra sin førerbunker, køkkenet! 
Her blev måltider tilberedt, eller klargjort til bålet. Lange 
lister blev genereret hver dag forud for indkøb for at lejren 
ikke skulle mangle noget. Når alt var på plads for dagen, så 
blev der lige lavet en omgang boller eller en lækker kage. 
Det var også her, at der blev sat plaster på en ulv i ny og 
næ. 

Katja er mor til Gustav og Ida-Marie, som begge var med 
på lejren. 

Tusind tak for din store indsats i Valhal.
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JULETUR
5. - 6. december 2015

Nok engang træder vi ind i de kolde måneder, hvilket bety-
der at julen er nær. Det betyder samtidig, at der ikke er så 
længe til den årlige juletur!
De sidste par år har vi været medv Grib Skov Trop på tur - 
men i år bliver det anderledes. 
Vi skal have en fantastisk weekend i Bassebjerg Blokhus 
i Nødebo, som danner de hyggelige rammer der skal til, 
sammen med vore sommerlejr-kammerater fra Erik Klip-
ping Trop.

Turen er for alle ulve, stifindere og spejdere, som hver skal 
medbringe en lille gave til ca. 25 kroner - og hvis vi råber 
højt nok, kan det være julemanden kigger forbi! 

Mødetid og -sted for ulve og stifindere er på Bassebjerg på 
Jagtstien 3, Nødebo, 3480 Fredensborg klokken 11.00. Ulve 
og stifindere skal have madpakke med til lørdag. 
Mødetid- og sted for spejdere er ved Bålhuset klokken 
10.00.  
Vi slutter klokken 13.00 søndag. Vi håber at forældre vil 
komme klokken 10.00 søndag, hvor der arrangeres et for-
ældreløb. Herefter er der frokost, som koster 30 kroner pr. 
forælder. Prisen for hele turen er 125 kroner pr. barn. 
Tilmelding til din grenleder inklusiv antal forældre til frokost 
senest tirsdag d. 27/11.
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ANNONCE

KONG HARDEKNUDS BYGGEFOND
udlejer stor hævet grill til private fester

Grill med låg, stegetermometer og udskærer-bord udlejes 
for 500 kr., eller hvad man nu synes, man vil bidrage med 
hvis man er spejder. 

Indtægterne ved udlejningen går til bygning af Kong Har-
deknud Trops mødehytte. Inden forårets konfirmationer, 
bliver grillen forsynet med stativ til laksebrædder, så man 
kan imponere sine gæster med ”alaska-laks”. 

Lad beskeden gå videre til familie, venner og naboer!

FOR UDLEJNING RING  22 98 52 47
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SPEJDER! LÆS OG LÆR!
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KVISTEN
På oprykningsdagen blev den 
første patrulje i Kong Harde-
knud Trop dannet. Skovduer 
blev navnet, opkaldt efter Dar-
zees gamle succesrige patrulje.
Patruljefarven blev rød, som 
man kan se på Sika og Phao’s skulderstropper.

Både Sika og Phao stiller op til Landspatruljeturne-
ringen i efterårsferien, sammen med Isbjørne fra 
Kong Valdemars Trop. Det bliver en stor oplevelse, 
kan jeg godt love! I får en masse spændende ople-
velser, og vi skal snakke mere LPT efterhånden som 
vi kommer tættere på. 
Phao var med Isbjørne i svømmehallen for at tage 
duelighedstegnet frisvømmer. En god oplevelse og 
bare en af mange weekendture vi skal på de kom-
mende år. 
Inden vinteren er over os, får Skovduer deres eget 
lille patruljerum, med brændeovne og arbejdsborde. 
Det skal nok blive rigtig godt. 

På et møde i september var vi på 
Gladgården i Lynge. Her fik vi ind-
samlet lidt patruljegrej til billige 
penge. Snart er målet at få et helt 
sæt grej, og et nyt patruljetelt til 
Skovduer.

Vel mødt til gode stunder,
Rasmus (Thuu)
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PROGRAM FOR SPEJDERE

OKTOBER

7/10 Tropsmøde i Gørløse
10/10-13/10 LPT i Mårum
20/10 Patruljemøde 
27/10 Patruljemøde

NOVEMBER

4/11 Tropsmøde i Hillerød
10/11 Patruljemøde
17/11 Patruljemøde
24/11 Patruljemøde

DECEMBER

2/12 Tropsmøde i Gørløse
5-6/12 Juletur i Nødebo
8/12 Patruljemøde 
15/12 Juleafslutning

I programmet er tropsmø-
det for november i Gørlø-
se ONSDAG den 4/11. Der 
sørges for transport til og 
fra Gørløse. 
Da vi skiftes til at have 
tropsmøder med Kong 
Valdemars Trop, som har 
mødedag onsdag, skiftes 
vi også om ugedagen.
Ved tropsmøder i Gørløse 
er mødetid 18.30 - 21.15. 
Ved tropsmøder i Hillerød 
er mødetid 19.00-21.00.
Iht. kørsel til LPT i Mårum, 
vil det være behjælpeligt 
hvis der kunne arrangeres 
forældrekørsel til pladsen. 
Mødetid og -sted er 
Ny Mårumvej 233, 3200 
Helsinge , senest klokken 
12.00.
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Kontaktliste

GRUPPESTYRELSE
Anders Tillebeck formand
Line Stenseng, kasserer
Henrik Trans, hyttevagt
(Katja Nielsen)

SPILDOPTURE
Anders Tillebeck

ULVELEDERE
Louise Wilcke (Rikki)
Dorthe Petersen (Bag-
heera)

STIFINDERLEDERE
Ole Helweg (Baloo)
Poul Wilcke (Darzee)

SPEJDERLEDERE
Rasmus Bech (Thuu)
Alexander Ian Kenney

CEREMONIMESTER

DEPOTET
Glenn Helmuth

NORDPILEN
Rasmus Bech (Thuu)

TELEFON
61 77 37 71
60 84 24 73
30 75 18 96
61 69 74 19 
 
 
61 77 37 71

28 94 66 54 
50 59 10 53 
 
 
 
22 44 70 85 
26 16 11 66 
 
 
22 90 14 02 
40 73 83 65 
 
 
 
 
23 38 80 88 
 
 
22 90 14 02

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

louisewilcke@hotmail.com 
dorthe@tillebeck.dk 
 
 
 
nygaardbyg@hotmail.com 
pw@tvis-kbh.dk 
 
 
rasmusmbech@gmail.com 
alex_kenney@hotmail.com 
 
 
 
 
glenn@helmuth.nu 
 
 
rasmusmbech@gmail.com

ADRESSE 
Salpetermosevej 25, Hillerød 

Lundholmvænget, Hillerød
Godthåbsvej 13B, Hillerød

Salpetermosevej 25, Hillerød

Larsensvej 1B, 1., Græsted
Salpetermosevej 25, Hillerød

 
Favrholmvænget 65, Hillerød
Kirkevej 10A, Græsted

Winthersvej 3, Nødebo 
Slangerupgade 7, kl. Hillerød

Sportsvej 24, Nødebo

Winthersvej 3, Nødebo
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