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Tør du
skille dig
ud fra
flokken ?
Grand Danois har stor erfaring - både med hunde og
med effektiv kommunikation. Vi ved, hvordan vi kan
få din virksomhed frem i forreste række og skabe
resultater, der kan aflæses på bundlinien. Og vi vil
meget gerne dele ud af vores viden.

Giv os et ring, send os en fax eller drop os en mail,
hvis du er blevet sulten efter nye idéer til, hvordan
din virksomhed kan markedsføre sig. Vi stiller gerne
op med hundekiks og en frisk skål vand
.....og måske falder der også et kødben af.

Tlf. 48 22 00 90 • Fax 48 24 99 03
Slotsgade 20 • Søhuset • 3400 Hillerød

90 år med
drengespejdere i
Hillerød
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FORORD
Forord

90 år er lang tid at se tilbage. Tilblivelsen af dette jubilæumsskrift er sket med
hjælp fra en række ”gamle” C4-spejdere,
som har bidraget med fortællinger. Det
har suppleret C4-historien, som vi syntes
var godt beskrevet i tidligere jubilæumsskrifter, men det har også afsløret, at
mange facetter af C4-fortiden mangler
at blive fortalt eller blive registreret og
komme med i C4-arkivet.

Christian 4’s Gruppe
i Hillerød kan her
i år 2000 fejre sit
90 års jubilæum
som den ældste
drengespejdertrop
i Danmark.
Det synes vi skal markeres, dels med
udgivelsen af dette jubilæumsskrift, og
dels ved et stort jubilæumsarrangement
Lørdag den 28. oktober 2000
(- se programmet på side 35)
At vi er den første spejdergruppe, der fejrer sit 90 års jubilæum under Det Danske Spejderkorps, kan vi ikke prale med.

Ulveflokken 1980, til bålaften på Frydenborg.
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Men vi er med sikkerhed den ældste,
stadig eksisterende gruppe, der kun har
haft drenge som medlemmer - bortset
fra de mange kvindelige ulveførere og
spejderledere, vi har haft i tidens løb.

C4 er en aktiv gruppe med traditioner og fornyelse.

Det er vort håb, at gamle Hillerødspejdere - og deres efterkommere - vil
bidrage med fortællinger og historisk
materiale, som kan indgå i spejdergruppernes arkiv og samles på Hillerøds Lokalhistoriske Arkiv, så det ikke går tabt for
eftertiden. I C4 ser vi frem til mange
donationer af materiale fra gamle spejdere.
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C4 - som gruppen kaldes i daglig tale lever i bedste velgående og har i dag ca.
85 medlemmer. Vi har en god og stabil
lederkreds, som er grundlaget for kontinuiteten i gruppens spejderarbejde. Men
der er naturligvis altid behov for tilgang
af nye ledere for at gøre det muligt at
drive det daglige spejderarbejde, og der
er også behov for tilgang af nye medlemmer, så det til stadighed kan være
sjovt at være spejder i alle aldersgrupper.

På gruppens vegne
Finn Dalhoff

Gruppestyrelsesformand
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Frits Lønfeldt
Gruppeleder
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De første spejdere i Hillerød

Og senere i 1910 startede hun den første
pigespejdertrop i Danmark, 1. Hillerød
Pigespejdertrop. Den ophørte imidlertid
hurtigt igen, og først i 1936 kom pigespejderarbejdet i gang igen i Hillerød.

Spejderarbejdet i Hillerød startede officielt med oprettelsen af 1. Hillerød Trop
i oktober 1910 med daværende adjunkt
Bøggild fra Frederiksborg Statsskole
som den første tropsfører. Reelt startede
spejderarbejdet i Hillerød i efteråret
1909, hvor en elev på statsskolen, Sylvester Saxtorph, havde fået fat i BadenPowell’s bog ”Scouting for Boys”. Det
inspirerede Saxtorph og nogle kammerater til at danne en spejderpatrulje og
drage ud i skovene omkring Hillerød og
drive spejdersport. Det var nok også
inspireret af, at der ved Gl. Hellerup
Gymnasium var startet en spejdertrop i
1909, som i slutningen af dette år førte
til oprettelsen af Det Danske Spejderkorps.

I starten havde Hillerød-spejderne ikke
uniform, kun de uundværlige spejderstave. Uniformerne kom først til i 1911,
hvor man også gik i gang med at sy
telte og skaffe lejrudstyr. Blandt de
vigtige spejderbegivenheder i de første
år var øvelser mellem Hillerød- og
Hellerupspejderne i området omkring
Hillerød. Det var også i 1911, at man
stiftede Frederiksborg Amts Division.
Divisionen arrangerede lejre og i 1920
holdt man den første divisionsturnering.
Aktiviteterne gjorde propaganda for
spejderarbejdet i Hillerød, og det førte
til, at man i 1920 kunne oprette en
ulveflok i 1. Hillerød. Den første ulvefører blev J. Michael Hansen - også kaldet
Talle eller Den Gamle Ugle.

I foråret 1910 kom Hellerupspejderne
til Hillerød for at slå lejr på Trollesmindes marker. De havde både uniformer,
telte og kogegrej. Det gav en vældig
interesse blandt Hillerøds ungdom, og
snart var der spejdere nok til 3 patruljer.
Den stigende interesse for spejderarbejdet i Hillerød førte til oprettelsen af
endnu en trop, 2. Hillerød Trop, som
dog ikke kom til at eksistere længe, men
blev lagt sammen med 1. Hillerød Trop.

I 1923 - den 1. juni - skiftede troppen
navn fra 1. Hillerød til Chr. IV’s Trop,
og gruppen kom senere til at bære navnet Chr. IV’s Trop, Flok og Klan, i daglig tale C4.

Også pigerne i Hillerød fattede interesse
for spejderarbejdet, og der var allerede
i 1910 en pige, Eva Skyum Olsen, med i
spejderarbejdet sammen med drengene
i 1. Hillerød Trop.
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En gammel C4-spejder fortæller
En af de ældste nulevende C4-spejdere,
den 92-årige Arne Ramberg, fortæller
om sin spejdertid:
Jeg blev spejder i 1. Hillerød Trop i
begyndelsen af 1919 - selvom jeg knapt
var fyldt 11 år på det tidspunkt. Det var
Talle, der var patruljefører i min patrulje. Noget af det første jeg var med til,
var at vi tog ud til Sandholmlejren for at
besøge nogle engelske soldater, som opholdt sig der i en periode efter at have
været krigsfanger i Tyskland. Vi havde
cigaretter og andre ting med til dem for
at muntre dem op. De skulle ”fedes op”,
inden de kom hjem til England, hvor
tiderne ikke var så gunstige.

I starten havde jeg ikke uniform, fortæller Ramberg. Uniform var ikke noget,
man købte. Det var mødrene, der syede
dem, og for at sikre ensartetheden købte
vi noget bestemt stof i en manufakturforretning, hvor Talle var i lære. Vi havde
også hjemmelavede telte, der var lavet af
gamle lagner. De var ikke imprægnerede,
så det var om ikke at røre teltdugen, når
det var regnvejr. Kogegrej var aflagte
ting fra almindelige husholdninger.
I de første år, jeg var med, var der ikke
noget med sommerlejr, men en fast årlig
begivenhed var divisionens forårsturnering, hvor vi kæmpede mod de andre
troppe i divisionen. Det foregik på skift
forskellige steder i området, hvor jeg kan
huske, at vi bl.a. var ved Frederikssund
og ved Helsingør.
Ramberg fortæller videre om en patruljetur til Helsinge: Vi havde bygget en
kærre, som var forsynet med nogle
gamle cykelhjul. Den blev læsset med
vores weekendudrustning og vi vandrede
af sted. Men da vi nåede til ”Midtvejshuset” brød det ene hjul sammen. Mens
vi sad og diskuterede om vi skulle gå
videre til Helsinge uden kærre eller gå
tilbage til Hillerød - hvilket vi nok syntes ville have været lidt flovt - så kom
min far kørende i sin bil. Han var kørelærer, så derfor havde vi bil. Han havde
set kærren, inden vi startede, og havde
en fornemmelse af, at den ikke ville

Spejderbrevet fulgte spejderen gennem hele spejdertiden.
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Familiens økonomi var åbenbart bedre i
de efterfølgende år, hvor Arne Ramberg
var på lejr sammen med de andre C4spejdere. I 1926 var han således en af de
5 spejdere fra C4, der deltog på jamboree i Ungarn. Det var en spændende
oplevelse, fortæller Ramberg.
Lejrpladsen lå lige op til Donaufloden,
men man måtte flytte lidt på lejrpladsen, fordi Donau gik over sine bredder.

holde til Helsinge. Så vi blev kørt resten
af vejen. Da vi så skulle hjem igen, kom
vi forbi Helsinge Station, og vi lod os
friste til at tage toget hjem. Jeg husker,
at det var en togvogn med åben bagperron, hvor vi kunne sidde med benene ud
mellem tremmeværket.
På spørgsmålet om, hvad patruljen foretog sig, når man var på tur, fortæller
Ramberg: Der gik megen tid med at lave
havregrød og te på bål. Teen havde ofte
en meget røget smag. Og når vi brugte
grankvas som brænde, måtte vi af og til
fjerne grannåle fra teen, før den kunne
drikkes.

I 1927 deltog Ramberg sammen med
troppen i de svenske spejderes 15-års
jubilæumslejr ved Stockholm, og i 1929
var han med, da 20 Hillerød-spejdere
sammen med over 1500 andre danske
spejdere deltog i jamboreen i Arrow
Park i Birkenhead ved Liverpool.
Det blev en at de største spejderlejre, der
nogensinde er afholdt, med over 50.000
spejdere fra hele verden.
Arne Ramberg sluttede sin aktive spejdertid i C4 som roverspejder i 1929.

I 1924 afholdt man den 2. verdensjamboree på Ermelundssletten ved Jægersborg (den første jamboree blev holdt i
London i 1920 - men uden deltagelse fra
1. Hillerød). Der deltog 4000 spejdere i
lejren, heraf 1000 fra Danmark, og også
C4 var repræsenteret. Arne Ramberg
kunne dog ikke skaffe de penge, der
skulle til for at deltage officielt i lejren.
Men jeg var med alligevel, siger Ramberg. Sammen med en kammerat deltog
jeg alligevel på den måde, at vi slog
vores telt op lige indenfor hegnet og ved
siden af en KFUM-patrulje. Og så lod vi
som om, vi hørte til. Vi levede af suppe
på Maggiterninger og brød fra dagen før,
som vi kunne købe til halv pris. Vi fulgte med i alle aktiviteterne på jamboreen,
og vi fik da også set Baden-Powell.

Jamboree 1926. Donaus oversvømmelse flyttede lejrpladsen.

Jeg kan i øvrigt bevidne, at en anden af
C4-spejderne, ”lille q”, blev verdensmester i træklatring på denne jamboree.
Sejren kom i hus, fordi ”q” ikke klatrede
hele vejen ned igen, men derimod faldt
det sidste stykke ned. På den måde slog
han modstanderne og vist nok også sig
selv, men han kom dog ikke til skade.

Jamboree i Ungarn 1926, tv. ”q” og Arne Ramberg th.
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Stockholm 1927. De svenske spejderes jubilæumslejr.

Kort vej til kontanter
I vores pengeautomat,
Unikontanten, kan du
hæve penge på dankort og
VISA/-dankort samt på
MasterCard og Eurocard.
Hver dag fra 6 morgen til 2 nat.
Også i weekenden.

KULSVIERHYTT
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Kulsvierhytten
- og gruppens andre tilholdssteder

14 og igen i 1918-19. Hytten blev bygget allerede i 1909, dvs. før den formelle
opstart af 1. Hillerød Trop. Man afgav
hytten igen i 1915.
Senere blev tropslokalet indrettet i et
værelse i en villa ved en købmandsgård
i Slotsgade, og næste samlingssted for
gruppen var i nogle lokaler i ejendommen Slotsgade 71. Herudover benyttede
man forskellige hytter i byens omegn.
I 1928 blev den første Kulsvierhytte opført på en grund, som kommunen havde
stillet til rådighed ved vandtårnet på
Skansevej. Hytten var bygget af jernbanesveller, og det var spejderne selv, der
stod for byggeriet.
Kulsvierhytten på Poppelgangen. Ramme for tusind af spejdertimer hvert år.

Men sådan har det ikke altid været
Det første tropslokale var i en hytte i en
grusgrav ved Trollesminde. Det hang
sammen med, at en af spejderne boede
på Trollesminde-gården. Det var Erik C.
Hinrichsen, som var tropsfører i 1913-

Kulsvierhytten er navnet på C4’s nuværende spejderhytte og mødelokaler på
Poppelgangen i Hillerød. Hytten er på
ca. 160 m2 og blev indviet i 1972.
Halvdelen af arealet benyttes til pejsestue/samlingslokale, og i den anden
halvdel findes bl.a. 2 patruljelokaler.

Indvielse af den første Kulsvierhytte ved vandtårnet i 1928.

Hytten ligger på en stor, kuperet grund,
som er stillet til rådighed af Hillerød
Kommune. En ideel basis for godt spejderarbejde og beliggende tæt ved skov.

Man fik fremstillet nogle klistermærker
med teksten Kulsvierhytten. De blev
bl.a. brugt til at sætte på lejekontrakterne
ved udlejning af spejderhytten. Mærket
repræsenterede en lejeindtægt på 25 øre.

Den første hytte ved Trollesminde, ca. 1909.
Hytten lå i en grusgrav ved Trollesminde-gården.

Desværre holdt hytten kun til sommeren
1936, hvor den brændte ned.
8

Kulsvierhyttemærket.
Brugt til udlejning af hytten.

9

Jubiskrift 05/09/00 18:03 Side 10

Med tiden blev pladsen for trang i Kulsvierhytten fra 1936, og det blev besluttet at bygge den nuværende Kulsvierhytte, som har været gruppens faste tilholdssted siden 1972.

I slutningen af 90’erne opstod ønsket
om en hovedrenovering af hyttens invendige beklædning. Den var blevet slidt
og hytten fremstod ikke i den stand som
ledere og styrelse ønskede.

Også ved dette byggeri var der økonomiske trængsler, og der blev tegnet “tilskudsaktier”, hvor det bl.a. var anført, at
“der er fuld garanti for nul udbytte til
ejeren, men til gengæld fuldt udbytte til
nuværende og kommende generationers
spejdere af denne dejlige spejderhytte.”

Hytten genopføres i 1972. Finansieret af tilskudsaktier.

Endnu en gang trådte kommunen hjælpende til og stillede den nuværende
grund på Poppelgangen til rådighed, og
i november 1936 kunne man indvie en
ny Kulsvierhytte. Under besættelsen
beslaglagde tyskerne hytten, og den
var noget medtaget, da C4 fik rådighed
over den igen i 1945. Den blev sat i
stand og blev samlingssted, ikke blot for
C4, men også for Frederiksborg Trop,
der var dan-net i 1942 ved en deling af
C4. I 1947 dannedes yderligere en trop
og en flok, Herluf Trolles Trop og Flok,
som også benyttede Kulsvierhytten.
Med basis i Herluf Trolles og Frederiksborg Trop dannedes i 1962 Frederik den
2. Trop. De fandt senere andre lokaler,
men på et tidspunkt var der 3 troppe
og 3 flokke, der skulle deles om hytten.
Der var ingen patruljelokaler, så derfor
foregik det meste af patruljearbejdet
andre steder, f.eks. hjemme hos patruljemedlemmerne.

Til renoveringen af hytten blev der brugt 170 m2 brædder.

I starten af det nye årtusind, har gruppen påbegyndt renoveringen. Der bliver
opsat blokhusbrædder på alle indvendige
vægge og 5 af dørene bliver udskiftet.
Arbejdet, som er gjort udelukkende af
frivillige hænder, er færdigt til spejdergruppens 90 års jubilæum.

Gå med i

Hjælpetroppen
Hyttevedligeholdelse

Annoncetegning
Loppemarked
Julestue
Kræmmermarked

Tilskudsaktien RFP aktien.
RFP stod for ”Riget Fattes Penge”. Aktien lovede fuld garanti
for nul udbytte til ejeren og fuldt udbytte til spejderne i C4.
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Hjælpetroppen står for en række praktiske opgaver, som f.eks. syning af tørklæder og bålkapper.
En del af troppens aktiviteter er udskilt i underudvalg, der tager sig af konkrete aktiviteter:
Loppemarked, Kræmmermarked, Julestue, hyttevedligeholdelse og annoncetegning til gruppens
blad Trommen. Kontakt grenlederen for en folder.

VIGTIGSTE BEG
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Vigtigste
begivenheder i C4’s historie

1910

1. Hillerød Trop etableres i oktober
måned med adjunkt Bøggild som
tropsfører.

1928

Den første Kulsvierhytte indvies
på en grund ved vandtårnet på
Skansevej.

1911

Spejderne får uniformer og anskaffer sig lejrudstyr.

1934

Spejdernes og væbnernes frivillige
bloddonorkorps i Hillerød startedes
af spejderne med boghandler K.O.
Høyer Olsen som sekretær.

Frederiksborg Amts Division oprettes den 15. september.
1936
1912

1920

Kalø-lejren, den første større danske spejderlejr, afholdes med 600
danske og udenlandske deltagere.

1942
1923

Gruppen skifter navn til
Chr. IV’s Trop og Flok, C4.

1924

C4-spejderne deltager i verdensjamboreen på Ermelundssletten.

1925

Sct. Georgs Gildet i Hillerød blev
startet af Hillerød-spejderne.
Kulsvierhytten ved vandtårnet
brænder ned, og samme år indvies
en ny Kulsvierhytte på Poppelgangen.

Der oprettes en ulveflok med
J. Michael Hansen, Talle, som
den første ulvefører.

Med spejdere fra C4 som grundstamme oprettes en ny trop i
Hillerød, Frederiksborg Trop.

1940-45 Spejderne måtte ikke gå i uniform
under besættelsen, når de færdedes
udendørs. Mange spejdere deltog
i frihedskampen, og 4 C4-spejdere
måtte tilbringe en tid i tyske koncentrationslejre. Tropsrådsformand
J. Fleischer Michaelsen blev dræbt
af tyskerne i marts 1945. Tyskerne
okkuperede Kulsvierhytten under
besættelsen.

Korpsmærket - det karakteristiske
emaljeemblem - indføres og er i
brug til 1973.

C4 får en ny aldersgruppe med
juniorspejdere på 10-12 år. De får
navnet ”spirerne” og får Pia Schnorr
og Jesper Klinting som de første
ledere.

1956

Troppen deltog i Frederiksborg
divisions jamborette på Egedam.

1958

Talle, J. Michael Hansen, tildeles
korpsets højeste udmærkelse, Sølvulven.

C4 vælger at bevare betegnelsen
”ulve” for de 8-10-årige, selvom
korpset går over til betegnelsen
mini-spejdere.

Troppen 1945.

1969

Troppen deltog i Ny Hedeby-lejren
i Sønderjylland.

1970

C4 starter i samarbejde med Anne
Stuart Gruppe ”Spejdernes avis- og
flaskeplads”.

1977

C4 afholder loppemarked for at
samle penge ind til bygning af
ny hytte.

Seniorspejderklanerne fra C4 og
Birgitte Gjøes Gruppe blev lagt
sammen til Hilde Gurkas-klanen.

1980

C4 deltog med ulve, spirer og
spejdere i Lerchenborg-lejren ved
Kalundborg. Det var en del af den
landslejr, som blev afholdt 5 forskellige steder i landet. Der var en
meget regnfuld periode, hvor spejderne nærmest blev skyllet væk, og
lejren blev lukket nogle dage før
planlagt.

1971

1972

Gruppens nuværende Kulsvierhytte
indvies.

1973

Det Danske Spejderkorps og Det
Danske Pigespejderkorps sluttes
sammen. Drengene bevarer navnet
DDS, og uniformen får pigernes blå
farve. C4 fortsætter som en spejdergruppe kun for drenge.

Med den nye korpsstruktur indføres også begrebet ”gruppeleder”, og
Jens Hansen bliver den første gruppeleder i C4.

DINES JØRGENSEN & CO. A-S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I.

Troppen 1925.

1927-28 Den senere spejderchef, Thorkild
Glad, er tropsassistent i C4, mens
han var landbrugskandidat på
”Trollesminde”.

1959
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Troppen deltog i korpsets 50 års
jubilæumslejr ved Ebeltoft.

Byggeri og Anlæg
Miljø- og Jordbundsundersøgelser
KIRSEBÆRALLE` 9-11
3400 HILLERØD
TELF. 48 26 06 66
FAX 48 26 17 00

E-MAIL:
dj@dj-co.dk
INTERNET:
www.dj-co.dk

STORGADE 29B
4180 SORØ
TELF. 57 83 46 37
FAX 57 83 38 10

RØRVIGVEJ 221
4500 NYKØBING SJ.
TELF. 59 91 20 76
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Option ?
1981

C4 afholder sit andet loppemarked
for at samle penge ind til spejdernes sommerlejr i Lapland.

1985

C4 tager på gruppesommerlejr på
Gillastig i stedet for korpslejren
Blå Sommer.

1988

Klanen deltog i Tour d’Europa, 4
ugers seniorspejder-interrail med
lejre i Kandersteg i Schweiz og i
Bretagne.
I august samme år deltog klanen i
den årlige Mølleåsejlads med en
hjemmebygget kæmpebåd med 2
skrog og 2 skovlhjul. Båden kunne
bære 2 tons. Besætningen var på
12-16 personer med padler. Den
sejlede under navnet TAJTANIG
JUNJER - HILDE GURKAS.
Båden klarede lige tidsgrænsen på
trods af sine store vægt. Båden deltog også i de efterfølgende år - dog
i forbedret udgave og under navnet
ASK og URD.

Under ledelse af Ingeborg og Viggo
Kristensen etableredes Klan 2 med
6 udviklingshæmmede seniorspejdere. Klan 2 kom til at eksistere
i 1 1/2 år.

1991

Gruppen 1989.

1989

C4 afslutter sit mangeårige engagement i Avis- og flaskepladsen, som
har været fælles med Anne Stuart
gruppe. I stedet skal økonomien
styrkes ved afholdelse af loppemarked hvert år.
Grupperådet beslutter, at der hvert
år skal afsættes tilskud til, at spejdergrenen hvert 3. år kan få en international spejderoplevelse.
Hilde Gurkas-klanen er arrangør
af den årlige landsturnering for
seniorspejdere - Sværdkampen.
I terrænet ved Frydenborg deltager
over 100 seniorspejdere i det store
arrangement, som klanen får stor
og velfortjent ros for.

1992

1993

Gruppen holdt fælles gruppelejr
med Birgitte Gjøes Gruppe på Gillastig med 90 deltagere.
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Revisionsfirmaet Friis
Statsaut. Revisionsanpartsselskab
Helsingørsgade 21 • 3400 Hillerød
Tlf. 48267188 • Fax 48269430

Der etableredes en mikrogren for
6-8-årige spejdere med Morten
Batting som første mikroleder.
Spejderne var på kanosommerlejr på
Bolmen i Sverige, og ulve og spirer
var på sommerlejr i telt på Ærø.

Gruppen deltog i korpsets jubilæumslejr Blå Sommer ved Hostrup
Sø i Sønderjylland. Med gruppens
redaktør, Nete Tørngren, som
ansvarlig udgives et hæfte om C4’s
oplevelser på lejren.
1989 er også året, hvor C4 begynder
udgivelsen af en årsberetning over
aktiviteterne i gruppen og de enkelte grene. Årsberetningerne udsendes
i forbindelse med indkaldelsen til
de årlige grupperådsmøder.

1990

1994

Revisionsfirmaet Friis oversætter
de svære ord til almindeligt dansk
og giver professionel hjælp til dit
regnskab. Klart og enkelt.

Troppen var på cykelsommerlejr i
Sverige, mens resten af gruppen var
på lejr ved Hundested. På grund af
en meget varm og tør sommer var
der båltændingsforbud, men heldigvis kunne lejren med 2 dages
varsel flyttes, så der var en spejderhytte til rådighed til madlavning.
Der var gruppesommerlejr ved Tommerup på Fyn med 40 børn og 13
voksne som deltagere. Seniorerne
var på sommerlejr i Belgien sammen med andre seniorer fra divisionen og Københavnsområdet.

Ofte kan det være en lille ting,
der får din skærm til at gå i sort.

Gruppen 1994 sammen med Solberg gruppe fra
Norge. Troppen besøgte gruppen året efter.

C4 deltager i den hidtil største
danske spejderlejr, Blå Sommer,
ved Stevningshus med 23.000 deltagere. C4 er i den forbindelse vært
for en norske spejdergruppe fra Solberg.
De yngste seniorer skiller sig ud fra
Hilde Gurkas-klanen og etablerer
deres egen Klan Qochz.

Giv problembarnet til Service
Forum og lad os rådgive dig om
skærmen skal på pension eller
om printeren bare skal renses.
Service Forum ApS • Søborg Hovedgade 24 • 2860 Søborg
Tlf. 39 66 78 00 • Fax 39 66 78 08 • www.Service-Forum.dk
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Gruppen nyder godt af PR-værdien
af Blå Sommer og slutter året med
det største medlemstal i mands
minde: 93 medlemmer, heraf 18
ledere og 5 ”passive” støttemedlemmer.
1995

arrangement for spejdere fra Nordsjælland og Bornholm. Spirene var
på pinselejr sammen med 2000
juniorer ved Sletten ved Silkeborg.
Spejdergrenen var på lejr ved Stevninghus sammen med 3000 andre,
og endelig var 1000 seniorer samlet
ved Nyborg. Alle arrangementer
var en stor succes.

Troppen udnytter kontakterne fra
blå Sommer 1994 og tager på Sommerlejr i Norge.

Mikroer, ulve og spirer var på sommerlejr ved Frederikshavn, mens
troppen fulgte planen om en udlandstur hvert 3. år. Denne gang
gik sommerlejren til det internationale spejdercenter i Kandersteg i
Schweiz.

Resten af gruppen er på sommerlejr
på Fyn.

1999

Rampen bygges af elmaster og 12 mm tovværk.

Klanerne deltager i den årlige Mølleåsejlads på en ny måde: De har
fået en entreprise med bygning af
en rampe ved overgangen ved Lyngby Hovedgade - en opgave, som
klanerne har haft siden.
1996

C4 er på sommerlejr på Bornholm.

1997

Gruppen holder fælles sommerlejr
ved Karrebæksminde ved Næstved.

1998

Året var 25 års jubilæumsår for
sammenlægningen af drenge- og
pigespejderkorpsene, og det blev
fejret med grenvise ”begejstringsarrangementer”. For de yngste grene
var det mere lokalt: 350 mikroer
og 700 minier deltog i hver deres

Mikroer og ulve var på sommerlejr
i Helsinge med indlagt kærretur.
Ulvene var 3 dage på hike med
kærre.
Spirer, spejdere og seniorer deltog
i korpslejren Blå Sommer ved Hostrup Sø i Sønderjylland. Spirer og
spejdere havde bl.a. et pionerprojekt, hvor de byggede en kæmpetømmerflåde. Da den først kom i
søen, måtte de have motoriseret
hjælp for at få den på land igen.

2000

Det årlige loppemarked blev en
stor succes med et rekordoverskud
på ca. 50.000 kr.
Årets sommerlejr afholdes som
gruppelejr ved spejdercentret
Thurøbund.

Og så skal gruppens 90 års jubilæum
fejres i oktober måned.

16

CHRISTIAN 4’S
Jubiskrift 05/09/00 18:03 Side 18

Christian 4’s Gruppe i dag
Spejderarbejdet i C4 er her ved årtusindskiftet stadig opdelt i aldersgrupper eller
grene, som vi kalder dem. Men der er
kommet flere grene til i tidens løb.
Gruppen har valgt at holde fast i nogle
af de gamle traditioner fra før sammenlægningen af spejderkorpsene i 1973.
Det betyder blandt andet, at vi har holdt
fast i, at vi kun vil have drenge som
spejdere i gruppen, dog vil vi gerne have
nogle kvindelige ledere. Vi har også
valgt at benytte de gamle betegnelser
”ulve” og ”spirer” i stedet for de autoriserede betegnelser ”mini-spejdere” og
”junior-spejdere”.
Børn kan mere end
de selv tror, før de
har prøvet det. Og
de kan meget mere
end deres forældre
tror. I C4 har vi fravalgt klippe-klistreaktiviteterne til fordel for aktiviteter
som lejrsport og
naturoplevelser, og
selv de yngste kan
klare at være på sommerlejr og ligge i telt.
Aktiviteterne er naturligvis afpasset efter de
forskellige aldersgrupper, hvoraf vi
har følgende:

Hvad gør man, hvis man - eller
ens barn - kunne tænke sig at
blive spejder i C4?

MIKRO-grenen er for aldersgruppen
6-8 år. Her har vi 17 børn og 3 ledere.
I øjeblikket er vi i den specielle situation, at vi har venteliste i mikrogrenen.

Man henvender sig blot til en af
lederne:

ULVE-grenen er for aldergruppen
8-10 år. Her har vi 21 børn og 4 ledere.

Mikroleder
Niels-Erik Dohn (Niller)
tlf. 48 24 15 34

SPIRE-grenen er for aldergruppen
10-12 år. Her er børnetallet i øjeblikket
nede på 7, som skyldes tidligere års
mindre tilgang til mikro- og ulvegrenene. Spiregrenen har 3 ledere.

Ulveleder
Dorte Pedersen
tlf. 48 79 16 61

SPEJDER-grenen er for aldersgruppen
12-16 år. Her har vi 12 spejdere fordelt
i 2 patruljer, og vi har 3 ledere.

Spireleder
Kim Larsen
tlf. 48 25 20 63

I alt har C4 ca. 85 uniformerede medlemmer. Gruppen har også en række
ikke-uniformerede hjælpere - typisk forældre til nuværende og tidligere medlemmer - som indgår i
SENIOR-grenen er for aldersgruppen
16-23 år. Klan Qochz er fælles for C4 og
Birgitte Gjøe Gruppe og har i alt 18
medlemmer, heraf 12 drenge. En del af
seniorerne indgår samtidig som assistenter i de andre grene. Den hæderkronede
Hilde Gurkas-klan eksisterer stadig,
men medlemmerne har overskredet
aldersgrænsen på 23 år. De indgår som
ledere og hjælpere i grenene eller ved
forskellige projekter.

Tropsleder
Flemming Hansen
tlf. 33144909-409

HJÆLPETROPPEN, som er en videreførelse og udvidelse af ”Kaffetroppen”,
som gennem mange år har stået for en
række praktiske opgaver, som f.eks.
syning af tørklæder og bålkapper. En del
af Kaffetroppens aktiviteter er udskilt i
underudvalg, der tager sig af konkrete
aktiviteter: Loppemarked, Kræmmermarked, Julestue, hyttevedligeholdelse
og annoncetegning til gruppens blad
Trommen.

Gruppeleder
Frits Lønfeldt
tlf. 48 22 40 44
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Her finder du Christian 4’s Gruppe
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Tofte´s Kontorcenter A/S
ønsker tillykke med Jubilæet

Sct. Georgs Gilderne - noget for dig ?
Er du tidligere eller nuværende spejder, gruppestyrelsesmedlem
eller spejderforældre med varig interesse for spejderbevægelsen,
skulle du overveje, om det er noget for dig at blive gildebror.
Vi har tre gilder i Hillerød med i alt godt 120 medlemmer.
Personlig udvikling, kammeratligt samvær, kulturelle aktiviteter,
naturoplevelser og opgaver af humanitær karakter er nogle af de
ting vi arbejder med i gildebevægelsen.
Hvis du har lyst til at høre mere,
så ring til Else Curtis, Stadsgildemester
på telefon 48484443
Én gang spejder
- altid spejder

Sct. Georgs Gilderne - en dansk idé
- en intenational bevægelse

Carlsbergvej 32 . 3400 Hillerød · Tel 4824 2024 · Møbelafd. 4824 2042
Fax 4824 2824 · E-mail toftes@toftes.dk · www toftes.dk
Tofte´s Kontorcenter A/S og Lyngby Kontorcenter A/S er én virksomhed med ca. 50 ansatte og en samlet
omsætning på mere end 80 mio. Vi tilbyder et bredt sortiment inden for kontorartikler, kontormaskiner
og kontormøbler til erhverv og institutioner i Nordsjælland og Storkøbenhavn.
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Talle og ”q”

- 2 bemærkelsesværdige C4-medlemmer
C4 har i tidens løb haft mange medlemmer. Hvor mange er der ikke tal på.
To af medlemmerne skiller sig ud fra
mængden: Talle alias J. Michael Hansen
og ”q” alias Svend Christensen. Fra arkiverne har vi hentet følgende om dem:

Mange har sikkert tænkt eller spurgt,
hvorfra navnet ”q” stammer. Svaret er, at
”q” som nystartet spejder havde lidt problemer med at stave til Christensen, som
han mente skulle staves med ”Q”. Da
han havde en storebror, der også var
spejder i troppen, fik de således navnene
”Store Q” og ”lille q”.

Talle
Talle, der også fik tilnavnet Den Gamle Ugle,
blev spejder i 1. Hillerød
Trop i 1915, og i 1917
blev han patruljefører i
Uglepatruljen.

Kong Frederik hilser på DA Alfred Willerup fra Frederiksborg
Division. I mellem dem står DC Michael Hansen - Talle.

Talle sluttede sin aktive spejdertid som
distriktschef, og i 1958 blev han tildelt
korpsets højeste udmærkelse, Sølvulven.
Dette hæderstegn indgår nu i C4’s arkiv,
idet gruppen har arvet det i forbindelse
med Talles død i 1992.

Det var Talle, der i 1920 var med til at
oprette ulveflokken og blev den første
ulvefører i C4. I to perioder var han også
tropsfører i C4, dels i 1925-29 og igen
i 1935-37. Det var således i hans tropsførertid, at C4 byggede såvel den første
som den anden Kulsvierhytte i henholdsvis 1928 og 1936.

”q”
”q”, der udtales ”lille q”, blev spejder
i 1. Hillerød Trop i 1920, og han var
aktiv spejder i flere menneskealdre. Han
deltog i mere end et halvt hundrede lejre
og jamboreer. Blandt andet var han en
af de 5 C4-spejdere, der i 1926 deltog i
jamboreen i Ungarn, og ved denne lejlighed blev ”q” verdensmester i træklatring.

Det var ikke blot i C4, at Talle var aktiv
spejder. Også på divisions- og distriksplan udførte han et stort arbejde. Det
var således i hans tid som divisionschef,
at Frederiksborg Amts Division i 1946
kunne tage det nyerhvervede område
”Egedam” i brug, og han var også meget
ihærdig i arbejdet med at få etableret
den hytte på grunden, som kunne indvies i 1949.

Hele livet igennem havde ”q” en tæt
tilknytning til C4 og stod parat, når
der var behov for hjælp, og også han
figurerer på listen over C4-ledere, idet
han var tropsfører i 1957-58. Han var
en meget aktiv deltager og hjælper i
forbindelse med arrangementer i C4
såvel som på divisionsplan og på korpsplan. Ikke sjældent har ”q” optrådt i
en ”skurkerolle” på et spejder- eller
skovmandsløb.
I forbindelse med C4’s 70 års jubilæum
i 1980 kunne ”q” fejre sit 60 års spejderjubilæum, og ved den lejlighed blev
han tildelt korpsets hæderstegn.

”q” ydede også en stor indsats i C4’s
tropsråd såvel som i divisionsråd og
distriktsråd. Ved sin død i 1984 var ”q”
æresmedlem af Frederiksborg divisionsråd og C4’s gruppestyrelse.
Når alt andet er
glemt, vil ”q”
blive husket
for sit motto:

ÉN GANG
SPEJDER
- ALTID
SPEJDER

”q” på lejr i 1974.

• Fotos

• Tidsskrifter
• Journalistik
• Nyhedsbreve
• Pressemeddelelser
• Produktionsstyring
Gilwill patruljen ”Tyrene”, med ”q” som nr. 2 fra venstre.
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• Grafisk tilrettelæggelse

Scheuer
Kommunik@tion
Carsten Scheuer (DJ)
Postboks 23
DK-2920 Charlottenlund
Telefon 39 63 70 00
Telefax 39 63 77 86
e-mail
carsten@scheuer.dk

ApS

• Bøger

DUELIG
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Duelighedstegn - før og nu

Kærretur

Båltænder

Førstehjælp

Signalering

Lejrarbejde

Vandrer

Teltslagning

Fotograf

Ulvemærket

Venskab

Luksuslejren

De første duelighedstegn blev broderet af spejderne selv. I hytten hænger der eksemplarer af
disse duelighedstegn, syet af Vilhelm Rønnel.
Også idag ”belønnes” Spejderfærdighederne med
en række duelighedstegn, som placeres på spejderuniformens højre ærme. Duelighedstegnene
findes til ulve-, spirer- og spejdergrenen. Der er
fire sikkerhedstegn, der er fælles for grenene:
snitteren, øksesvinger, savfører og kaptajn.

Kraftfulde Firmagaver
Snitteren

Den rigtige vingave kan fortælle meget om giveren.
Alt lige fra indblik og interesse, til styrke og kompetance.
Vi er behjælpelige med vingaver, smukt indpakket og præcist levereret!
Der er også mulighed for at få påtrykt firmalogo på trækasserne.
Bendix vine a/s • slotsgade 10 • 3400 hillerød
tlf 4826 8200 • fax 4826 8204 • info@bendixvine.dk

Vækst

Teaterkassen

Sejler

Puslespillet

Øksesvinger

FLOTTE FARVEBILLEDER
12-24-36 billeder • 10x15 blank • incl. fremkaldelse

50.-

LYNGBY
Lyngby Storcenter
Tlf. 45 93 52 53

HILLERØD
Slotsarkaderne 23
Tlf. 48 26 23 24
Flyveturen

X-købing

Tankespind

Neptun

Savfører

www.foto-ole.dk
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Ka’ du huske…
Om Egern-patruljens stander
og den gamle C4-tromme

KA’ DU
Her bryder Jens Høyer Olsen ind og
fortæller, at trommen først er
kommet tilbage i hytten for et
par år siden, efter at den
har ligget gemt i hans
forældres kælder.

Ka’ du huske, da vi genoprettede
Egern-patruljen? Det er Ole Chr.
Petersen, der stiller spørgsmålet
til sin gamle patruljekammerat
Ove Andersen. Det var i 1948.
Det var med Axel Børsch som
patruljefører, Børge Martensen som patruljeassistent
og med Flemming Jensen og os som menige
medlemmer. Vi havde ikke
noget kogegrej, men vi kunne vinde et
grydesæt som præmie i en konkurrence.
Vi kæmpede hårdt, og vi vandt og fik
vores gryder.

De videre studier
af den gamle Egern-stander
afslører, at den ser noget medtaget
ud. Men det har en naturlig forklaring.
Nogen har nemlig engang efter 1951
glemt at få standeren med hjem fra en
spejdertur. Og på et tidspunkt i begyndelsen af 80’erne dukker den op, da man
skal fælde en hæk ved Helsinge Skole.
Standeren har overlevet i den frie natur,
og det står stadig tydeligt på skindet, at
det er Egern-patruljens fra C4.

Ole Chr. og Ove er sammen med nogle
gamle spejderkammerater på besøg i
Kulsvierhytten og kigger nærmere på
deres gamle patruljestander. Den har
sølvplader tilbage fra 30’erne med den
sidste fra 1938. Så lå patruljen stille, til
den blev genoprettet i 1948. Fra dette år
findes der også en sølvplade på standeren. Men derudover er der kun en læderlap fra Grenå-lejren i 1951. Det var der,
hvor jeg gik i spidsen for troppen og
spillede på tromme, siger Ove Andersen.
Det var den gamle C4-tromme, som
hænger der på væggen. Den har jeg ikke
set i mange år, men jeg er ret sikker på,
at jeg har trommestikkerne derhjemme
på loftet.

Da Polle stjal
en cykel på natløbet
Ka’ du huske, da du stjal en cykel på
natløbet, Polle? Polle - alias Poul Lykke
- bliver konfronteret med denne anklage
fra sin gamle skovmandskammerat, Jens
Høyer Olsen.
Jeg lånte den kun, og jeg satte den tilbage igen, siger Polle. Og så går snakken ellers om et skovmandsnatløb, der
fandt sted engang i 50’erne. Det foregik
26

Al væske kunne bruges, også det vand,
som svedskerne var lagt i blød i. Det var
jo også et fast led i sommerlejren, at
man på 3.-4.-dagen skulle have svedskegrød, så man kunne holde maverne i
orden.

i den nordlige ende af Grib Skov og
nordpå. Det var 15 graders frost, og man
skulle blandt andet over isen på Søborg
sø. Der var 2 C4-sjak, der fulgtes ad og
var foran de øvrige. Det var Jens Høyer
Olsen og Steen Hjelm Nielsen i det ene
sjak og Polle og Peter Christensen i det
andet. Der var en post ved Mårum Station, hvor der åbenbart var nogle informationer om de kommende poster, som
de ikke fik ordentlig fat i. Det blev de
klar over ved den næste post ved Esrumgård. Men der var 5 km tilbage til
Mårum Station, og det var lidt surt. Så
hvad gør man? Joh, Polle fandt en cykel
på Esrumgård og hentede de manglende
oplysninger, så man kunne komme
videre og gennemføre løbet.

Man fik en særlig svedskeduft i huden
og en svedskesmag i munden, når man
slikkede på huden efter sådan en tur i
saunaen, beretter Michael.

Egern-patruljens stander

Spilledåser
eksistrerer den dag
idag og kan ses i
og sauna med
Kulsvierhytten.
svedskesmag
Ka’ I huske, da vi lavede sauna, og vi
kom til at smage af svedsker? Det er
Michael Lapuchoff, der stiller spørgsmålet til Poul Licht og Henrik Bache, som
han var sammen med i troppen i 70’erne.
Troppen havde udviklet en tradition
med, at man på sommerlejrene lavede en
sauna af et raftestativ og nogle store presenninger. De var ikke altid helt tætte,
så der skulle bruges meget vand for at
holde temperaturen og dampen oppe.

“Den gamle C4 tromme” på tur med troppen.

Udover sauna var der også tradition for
at indrette et ”spilletelt”. Hver spejder
havde sin egen ”spilledåse” til småpenge,
som kunne bruges til indsatsen, når der
blev spillet mousel. Der gik en sport i at
have de flottest dekorerede spilledåser.
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Jubiskrift 05/09/00 18:04 Side 28

Flaskeplads og loppemarked

Men det var også et stort arbejde at
håndtere de mange flasker og aviser, og
der skulle være bemanding på hver weekend. Flaskepladsen gav en løbende indtægt, som dog kunne variere en del efter
indsatsen og de priser, der kunne opnås.

Det koster penge at drive spejderarbejde.
Som oftest koster det lidt mere end det,
der kan opkræves i kontingent og deltagerbetaling, hvis man vil undgå, at for
mange falder fra. Sådan er det også i C4.
Derfor har gruppen gennem mange år
haft nogle pengeskabende aktiviteter,
hvoraf 2 væsentlige bør nævnes: Indsamling af aviser og flasker og afholdelse af
loppemarked.

Da man skulle bygge den nuværende
Kulsvierhytte, skulle der bruges ekstraordinært mange penge - 150.000 kr. og derfor fandt man i 1971 på at afholde
et loppemarked. Det fandt sted i Bikubens gård nede i byen, og det indbragte
21.000 kr. som et flot tilskud til hyttebyggeriet.

Tilbage i 60’erne tog Sct. Georgsgilderne
i Hillerød initiativ til avisindsamling,
hvor alle byens uniformerede korps
kunne deltage og få del i fortjenesten.
Fra 1970 fortsatte dette i form af ”Spejdernes avis- og flaskeplads” - i daglig
tale ”Flaskepladsen”. Den blev drevet i
et fællesskab mellem C4 og Anne Stuart
Gruppe. I starten holdt man til på Godthåbsvej, hvor der nu ligger en daginstitution. Herefter lå flaskepladsen ved
Humlehaven bag biblioteket, indtil der
i 1984 skulle bygges boliger på grunden.
Siden da, har der været flaskeplads på
parkeringspladsen ved Teglgårdssøen.

I 1981 blev der igen holdt loppemarked.
Denne gang foregik det i og ved hytten
på Poppelgangen, og anledningen var, at
spejderne skulle på sommerlejr i Lapland
og manglede penge til turen. Dette loppemarked indbragte 12.000 kr.
I 1983 konstaterede den nyvalgte kasserer, Erik Folke Jørgensen, at der var hul
i bunden af gruppekassen. Der måtte
lånes penge i banken for at betale regningerne. Derfor blev der afholdt endnu
et loppemarked, og denne gang indførte
man entrebetaling - 2 kr. pr. voksen.
Det gik også godt og gav et overskud på
ca. 11.000 kr., og så var gælden ude af
verden.

Det er ikke småting, der i tidens løb er
samlet og bundtet af aviser og sorteret af
flasker. Et af de bedste år var 1989, hvor
der blev leveret 100 tons aviser til en
pris af 25.000 kr. Sammen med flasker
og glas gav det en samlet indtægt til de
2 grupper på ca. 43.000 kr.
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Loppemarkede i C4 er blevet et stort tilløbsstykke, med over 500 besogende i 2000.

Udgifter, indtægter og arbejdsindsats
ved at drive flaskeplads og afholde loppemarkeder blev sammenholdt, og C4
besluttede at trække sig ud af flaskepladsen og i stedet gå over til at afholde
loppemarked hvert år. Og det synes at
have været en fornuftig beslutning.

Hermed var der lagt en tradition for, at
C4 afholdt loppemarked hvert andet år,
og det holdt stik, bortset fra 1989, hvor
forældreopbakningen var for lille til at
gennemføre det, og det blev udskudt et
år.
Efter loppemarkedet i 1992 blev der
udarbejdet en drejebog for afholdelse af
C4-loppemarked, hvorefter tingene blev
sat i system og erfaringerne samlet op til
brug for næste loppemarked.

Det årlige C4-loppemarked er blevet en
”institution” med stor forældreopbakning og mange interesserede købere.
Bortset fra året 1995, hvor overskuddet
”kun” blev på 8.300 kr., så har der været
en stigende interesse og et stigende overskud, som kulminerede i 2000 med et
overskud på ca. 50.000 kr. Der var mere
end 500 besøgende, som hver betalte
10 kr. i entre og bidrog med ca. 100 kr.
hver til gruppens økonomi.

I 1994 blev der sat ild til flaskepladsen,
så den for anden gang brændte ned. Ved
den første brand havde materialerne til
genopbygningen kostet et beløb, der
svarede til et helt års indtægter.
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C4’s ledere gennem tiden

1956 - 1957 Niels Stender Christensen,
”Nisse”
1957 - 1958 Ove Sørensen
1957 - 1958 Svend Christensen , ”q”
1958 - 1961 Ole Chr. Petersen
1961 - 1962 Hans Ole Thomsen
1962 - 1970 Niels Stender Christensen,
”Nisse”
1970 - 1971 N. Chr. Petersen
1971 - 1974 Niels Stender Christensen,
”Nisse”
1974 - 1976 Henrik Bache
1976 - 1979 Per Klinting
1979 - 1980 Jørgen Christensen
1980 - 1983 Jesper Hansen
1983 - 1985 Jan Christensen
1986 - 1989 Jens Andersen
1989 - 1991 Niels Laursen
1991 - 1995 Carsten Mohr
1995 - 1998 Morten Batting
1998 - 2000 Niels Larsen
2000 Flemming Hansen

Tropsledere i 1. Hillerød
og Chr. IV’s Trop/Gruppe
1910 - 1911 Bøggild
1911 - 1912 Westergaard
1912 - 1913 Sylvester Saxtorph
1913 - 1914 Erik C. Hinrichsen
1914 - 1916 W. Frisch Jensen
1916 - 1918 Jørgen Wulff
1918 - 1919 Erik C. Hinrichsen
1919 - 1921 Knud Gedde
1921 - 1922 Ove Ahlmann Olsen

Troppen 1921.

1922 - 1923
1923 - 1924
1924 - 1925
1925 - 1929
1929 - 1932
1932 - 1933
1933 - 1935
1935 - 1937
1937 - 1938
1938 - 1940
1940 - 1943
1943 - 1944
1944 - 1947
1947 - 1948
1948 - 1953
1953 - 1955
1955 - 1956

P. Scmidt
Valdemar Albrechtsen
Henry Rosbæk
J. Michael Hansen, ”Talle”
Gustav Laursen
Tage Uhrskov
Knud Mogensen
J. Michael Hansen, ”Talle”
Bent Christoffersen
Helge Kjeldstrup
Poul Balsløw
Oscar Eddy
Erik Tofte
L.P. Helmer Jørgensen
Erik Tofte
Knud Mogensen
Hans Petersen

Spireledere i Chr. IV’s Gruppe
1973
Pia Schnorr
1973 - 1975 Jesper Klinting
1975 - 1976 Per Durup Jørgensen
1976 - 1977 Eva Due Hansen
1977
Birgit Akselsen
1977 - 1980 Poul Licht
1980 - 1982 Anette Dines Jørgensen
1982 - 1985 Hans Erik Jensen, ”Hanse”
1985 - 1986 Poul Licht
1986 - 1988 Mette Kristensen
1989 - 1990 Vibeke Holter
1990 - 1991 Carsten Mohr
1991 - 1993 Claus B. Petersen, ”B-P”
1993 - 1995 Erling Blumensaadt
1995 Kim Larsen
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Ulveledere
i Chr. IV’s Flok/ Gruppe
J. Michael Hansen, ”Talle”
Frk. Petersen
Josef Kowalsky
Anne Lise Ivert
Ella Topp Jensen
Anne Sofie Gedde
Axel Fobian
Wiggo Sylvest Jensen
Tove Gottlieb
Poul Balsløw
Julie Schacht Hansen
Sonja Malmdorff

SIKKERHED
ER NOGET MAN
VÆLGER

Advokatfirmaet Scheibel

Torvet 4 • 3400 Hillerød • Tlf. 4826 0150 • Fax. 4824 0355

Flokken 1948.

Ellinor Tornehøj, ”Pejk”
Lene Olsen
Kirsten Iversen
Lis Pakkenberg
Bente Clausen
Lis Olsen
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Ulveledere
1953 - 1960
1960 - 1963
1963 - 1972
1972 - 1976
1976 - 1980
1980 - 1982
1982 - 1982
1982 - 1983
1984 - 1986
1986 - 1989
1990 - 1991
1991 - 1994
1994 - 1995
1995 - 1999
1999 -

- fortsat
Lizzie Johansen, ”Vixen”
Betty Gram
Hanne Christensen
Elsebeth Klinting
Bent Møller Larsen
Jørgen Christensen
Ingeborg Kristensen
Klaus Friis
Jens Andersen
Niels Laursen
Per Klinting
Niels Laursen
Niels Erik Dohn, ”Niller”
Niels Laursen
Dorte Pedersen

Vi vrider de
sidste dråber ud

Jens Andersen ved oprykningen i 1995.

Mikroledere i Chr. IV’s Gruppe
1991 - 1995 Morten Batting
1995 Niels Erik Dohn, ”Niller”
Gruppeledere i Chr. IV’s Gruppe
1973 - 1977 Jens Hansen
1977 - 1980 Erik Lundsgård
1980 - 1989 Per Klinting
1989 - 1995 Jens Andersen
1995 - 1997 Michael Keldsen
1997 Frits Lønfeldt

Polygon/Munters er det professionelle
valg i forbindelse med fugt- og skadesbekæmpelse på ethvert niveau og i enhver
sammenhæng.
Vores medarbejdere bor i lokalområdet, så hasteopgaver og hurtig udrykning
er en smal sag. Ligsom lokalkendskabet
er i højsædet, når samarbejdsaftaler skal
etableres.
Total- eller delentreprise, analyse/
overvågning, udlejning, fra nord til syd...
Valget er Deres. Kontakt os for yderligere
information.

Allerød
Odense
Århus
Haderslev
Ålborg

48 14 05 55
65 96 12 50
86 286 8 99
74 52 50 65
98 19 16 00

Træt af dårligt overblik ?
PersonaleSystemet er det administrative
system der giver dig overblik over dine
medarbejderes kvalifikationer.
PersonaleSystemet er et edb-system til
håndtering af personaleoplysninger, m.v.
Kontakt os for et uforpligtende besøg og
lad os tage fat på dialogen allerede der.

DATAgruppen Danmark A/S
Åbenrå 5 • 1124 København K.
Telefon 33691733 • Telefax 33691734
E-mail: dd@datagruppen.dk
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INVITAT
Invitation

- Blade - Brochurer - Kataloger - Forretningstryksager - Manualer -

Speciale
4-farvetryk i små oplag
og spiralbøger

Prima har altid det store
kolde bord parat i delikatessen. Og når vinen
skal findes til konfirmationen, er vores vinmand
klar til at give gode råd.

Åbningstider:
Mandag-fredag
kl. 9.00-19.00
Lørdag
kl. 8.00-16.00

Det synes vi skal markeres ved et stort jubilæumsarrangement

Lørdag den 28. oktober 2000.
Byløb
Christian 4’s gruppe afholder byløb for alle spejdere og FDF’ere.
Vi starter på Torvet i Hillerød kl. 10 og farter gennem hele byen
for at løse alskens opgaver.
Kl. 13 samles vi på posen for at gå i optog med Allerød Tambur
Korps op til Christians 4’s hytte.

Prima er din købmand,
med det store udbud i
dagligvarer.
Prima har været leverandør til spejderne og hele
Hillerød by i mere end 30
år, altid med det samme
smil på læben og ønsket
om at være den nære
købmand.

Christian 4’s Gruppe i Hillerød kan her i år 2000 fejre sit
90 års jubilæum som den ældste drengespejdertrop i Danmark.

VI ØNSKER
CHRISTIAN 4’S GRUPPE
TILLYKKE MED
90 ÅRS JUBILÆET

Spejdertræf
Gamle spejdere mødes og mindes de dage, hvor korte bukser var
en del af uniformen. Alle “gamle” spejdere der har haft tilknytning til Christian 4’s Gruppe er velkommen i hytten fra kl. 12.

Reception
KØBMAND KARSTEN PEDERSEN HILLERØD A/S
FREDSKOVHELLET 1A • TELEFON 48 26 45 55

Kl. 14 starter Jubilæumsreceptionen, med indbudte fra Hillerøds
handelsliv, byråd og Det Danske Spejderkorps.

