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Grib Skov Trop

NYT FRA TROPPEN

Besøg os på facebook:
www.facebook.com/
gribskovtrop

Knasten 
Maj-julil 2019

Kommende arrangementer:
• 17-19. maj - Kanotur Grib 

Skov Roverklan
• 24-26. maj. Ulveturnering
• 30-.05-1. juni - Stifinder-

turnering
• 16. juni. Kon-Tiki Cup
• 26.06-6. juli - Korpslejr

Kære allesammen

Vi har nu afholdt Korpsråds møde hos Frie Fugle i Søndersø. Posten som 
Spejderchef var på valg og vores egen Stinus Andersen blev valgt for den 
næste 2 årige periode. Samtidig blev Nicklas Borch, Klokkekilde Roverklan 
valgt som uniformeret korpsrådsmedlem. Stort tillykke herfra til vores to 
ildsjæle.

I vores grene er der stadig plads til flere nye medlemmer, og torsdag den 
2 maj kl 18:30 er der åben hus hos Ulvene hvor alle kan kigge forbi og se 
hvad det vil sige at være Ulveunge. Har I familie, venner og bekendte med 
børn og unge i Ulve-, Stifinder og Spejder alderen er I meget velkomne til at 
inviterer dem forbi, så skal vi nok stille op med nogen der kan give en intro-
duktion og rundvisning. 

Som bekendt er vores aktivitets niveau truet grundet nedgang i vores ind-
tægtskilder. Senest bortfald Kræmmermarkedet og på sigt er omlægningen 
af genbrugsindsamlingen i Allerød en faktor vi skal tage højde for. Vi har en 
mulighed for at deltage på arrangementet TimeWinder ved Hundested, men 
vi har måtte takke nej i år, grundet den korte frist. Vores indtægtsgivende 
arrangementer er meget afhængig af forældre engagement, og jeg vil gerne 
appelerer til at man engagerer sig i sine børns muligheder for spændende 
ture og oplevelser. Skal vi vedblive med det høje aktivitetsniveau for alle 
børn og unge, er det bydende nødvendigt at vi som forældre støtter op de 
praktiske ting der gør en forskel. Er man i tvivl om hvor man kan gøre en 
forskel, tager I blot fat i en leder eller undertegnede, så skal vi nok give jer 
en praktisk indføring. Just nu ser vi frem til Korpslejeren 29/6 ved Ålborg, et 
arrangement der igen kun er muligt i kraft af forældreinvolvering. Vi er sikre 
på at jeres børn nok skal komme hjem med en fantastisk oplevelse ligesom 
de forrige år. 

Vi havde en god arbejdsdag på Bassebjerg, og fik meget fra hånden. Det er 
et stort arbejde at vedligeholde blokhuset og grunden, så der er brug for alle 
hænder.

Der er desværre stadig mange, der vælger at parkerer på fortovet og ven-
depladsen på Jagtstien. Især torsdag aften, ved afhentning af Ulvene. Det 
medfører at beboerne kun vanskeligt kan passerer og komme ud fra deres 
grund, men endnu værre er den risiko vores børn løber, ved at skulle ud 
på kørebanen for at passerer. Jeg vil derfor igen appelerer til, at man kun 
holder på skovsiden og ellers benytter Baunevænget. De bedste ønsker om 
et rigtig godt spejder-forår til alle.

Med venlg hilsen

Lars Olsen
Formand
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FORORD
Med til enhver god korpslejr hører en foropgave. Så kan man rigtig gå og glæde sig til, at det 
bliver sommer, og vi skal afsted på lejr. I dette brev kan du læse mere om, hvilke foropgaver de 
enkelte grene skal give sig i kast med, så vores lejr kan blive en rigtig vikingeby.

- Korpslejrledelsen

Brudefesterne i vikingetiden var ofte en lang fest, der 
kunne vare op til flere uger, og der var ofte en sam-
menhæng mellem varigheden og den magt, slægterne, 
som brudefesten blev holdt til ære for, havde. De lange 
fester skyldtes også, at folk kom fra nær og fjern, og at 
rejsetid på denne tid – som i dag – var uberegnelig. 
Slægtskaber fra fjerne egne kunne have flere dages, ja 
ugers, rejsetid, hvis vejret var ugunstigt, og folk an-
kom derfor til brudefesten spredt ud over flere uger. 
For at komme, det gjorde man, når Konger og Jarl-
er skulle giftes, ellers kunne man komme i unåde for 
mangel på respekt.

For at festerne ikke skulle blive ren druk og slåskamp, 
arrangerede værterne en række vikingelege, hvor de 
unge kunne vise deres styrke og de gamle deres snilde. 
Vikingerne ville gerne vise deres værd for deres Jarl, 
så de kunne blive udvalgt til det næste togt til Venden, 
Vesterland eller Særkland. Så de brugte megen tid på 
at træne til disse lege.

Sådanne lege skal der naturligvis også være når, Stal-
lar Ulv Palnatoke og Jorun, datter af Jarl Skjalm Hvi-
delæder skal på brudefærd. Ulveunger i hele landet 
anbefales derfor at træne følgende lege med deres 
ledere:

AT KASTE THORSHAMMER
At kaste thorshammer var meget populært. Vikingen 
skulle kaste til måls efter nogle træfigurer. Han brugte 
en thorshammer eller en trækølle til at kaste med. 
Han skulle stå ca. 10 meter fra figurerne (Ulveunger 
kun 6 meter). Hver figur skulle være forskellig fra de 
andre, og de gav forskellige points, når de blev ramt. 
Hver hird (flok) skal fremstille 6 hamre til dysten. 
Der gives ikke point for udseende, men de skal kunne 

kastes med underhånd af en ulveunge. Øv legen mod 
nogle papfigurer i mandsstørrelse.

ODINS ØJE
Mange af vikingelegene var kamplege, der skulle vise 
råstyrke og snilde, således også Odins øje. To deltag-
ere tager opstilling ryg mod ryg med en træstok mel-
lem benene. Et stykke foran hver af deltagerne står en 
klods el. lign. På et givent signal starter kampen, og 
deltagerne skal trække til og forsøge at ramme/vælte 
klodsen foran sig – stikke Odins øje ud.

BLINDEBUK
Deltagerne danner kreds med front mod midten. 
Blindebukken stiller sig i midten, får bind for øjnene, 
forsynes evt. med et klæde el. lign, og snurres rundt 
tre gange. Det er nu tilladt at drille bukken ved at 
komme med tilråb, små (!) puf eller ved at kilde buk-
ken. Blindebukken forsvarer sig og prøver at fange en 
af de andre/ ramme nogen med klædet. Hvis nogen 
rammes eller fanges skal vedkommende stå stille, 
mens blindebukken forsøger at genkende vedkom-
mende. Blindebukken har tre gæt. Gættes der rigtigt, 
byttes der roller.

Denne leg blev ofte leget med stave i hånden i vikin-
getiden, og blev man ramt skulle man stå stille. Det 
var således også en form for kamptræning. Af hensyn 
til ulveungernes vel udelader vi brugen af stave. Det 
er en god måde for ulveungerne at lære hinanden at 
kende på, og det er vigtigt, at der bliver givet tid til at 
de ”ser hinanden an” og lærer hinandens navne, før 
legen begynder.

Anden udgivelse.indd   2 24/03/2019   22.13
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STIFINDERE
I vikingetiden havde man endnu ikke udviklet ring-
brynjer og rustninger i en sådan grad, at de kunne 
beskytte en mand mod en svingende økse eller et stik-
kende sværd. Skjoldet var således afgørende for, om 
vikingerne på slagmarken tog med skjoldmøerne til 
Valhal eller kunne drage hjem med ære, berømmelse 
og rigdom i vadsækken. Et godt skjold var lige så vig-
tigt som et skarpt sværd både i skjoldmuren, svine-
fylkingen og i åben kamp mand mod mand. 

Skjoldet var derfor en så vigtig del af de kæmpende 
vikingers liv, at de ofte i lighed med sværdet navngav 
det og dekorerede det med personlige mønstre og 
dyre- eller gudesymboler. Desuden raffinerede de det, 
så det passede til deres individuelle måde at kæmpe 
på, fx med former, der muliggjorde deres favorit-ud-
faldstaktik eller våbenvalg.

Hver stifinder skal bygge sit eget skjold. Det skal være 
50 cm i diameter og skal have indvendigt håndtag. De 
enkelte stammer har måske symboler eller farver der 
går igen, så de forskellige ”hære” kan kendes fra hi-
nanden, men ellers er der frit spil, hvad angår mønstre 
og symboler.

På hjemmesiden vil der løbende 
komme mere om foropgaver, ud-
klædning og historier om hvad gud-
erne og jætterne er i færd med.

Anden udgivelse.indd   3 24/03/2019   22.13
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SPEJDERE
TELTRAMMER TIL PATRULJE TELT 

Når vikingerne tog på togt eller besøgsrejser med-
bragte de ofte familie og trælle. På disse rejser bestod 
deres hjem af sejldug eller skind spændt ud over 
rammer af træ. Lige som i deres faste hjem blev disse 
teltrammer udsmykket med sagnvæsner, symboler, 
runeristninger eller gengivelser fra asatroens historier. 
Disse udsmykninger skulle beskytte vikingerne mod 
det onde og vise deres magt og rigdom.

Spejderne skal fremstille en teltramme til deres telt. 
Den består at to toprammer med drage/slangeho-
veder eller anden dekoration for enden, og en bun-
dramme. Det skal samles med dyvel/split og skal passe 
i størelsen til patruljens eget patruljetelt.

Anden udgivelse.indd   4 24/03/2019   22.13
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Stafet For Livet Nødebo 
 
Grib Skov Trop deltager igen i år i stafetten – Vi står sammen som gruppe og 
deltager som hold. Kom og støt op om den gode sag. 
 
Du kan tilmelde dig og din familie vores hold på: 
https://www.stafetforlivet.dk/stafet/noedebo/tilmeldte-hold/hold/11874/deltag 
 
Det koster 100 kr pr voksen og 50 kr pr barn (u. 18 år). Vi vil som gruppe sørge 
for at der vil være mulighed for at sove ude ved pladsen. Ellers vil vi sørge for at 
der vil blive lavet vagthold, så du ved i hvilket tidsrum du er ansvarlig for at 
gå/løbe ruten. Så vi hele tiden kan holde stafetten i gang.  
 
Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på kræftsagen. Og et døgn 
symboliserer, at du ligesom en kræftpatient kæmper 24 timer i døgnet – altså alle 
døgnets timer. 
Stafet For Livet er et døgn, hvor vi giver støtte og håb til Fighterne og deres 
pårørende. Fighter er tidligere og nuværende kræftpatienter. Som Fighter er du 
æresgæst til Stafet For Livet. 
Stafet For Livet er absolut ikke et motionsløb, men en stafet i eget tempo, man 
kan gå, kravle, hoppe, løbe m.m. og hvor alle kan være med uanset højde alder 
og fysik.  
Stafet for Livet er et helt særligt arrangement, fyldt med aktivitet, samvær, 
nærhed, følelser, underholdning og mindeværdige øjeblikke ved en lysceremoni. 
Derfor håber vi, at I har lyst til at stå sammen i kampen mod kræft og være med 
til at fejre livet og gøre denne stafet til et uforglemmeligt døgn! 
Stafet for Livet er baseret på en kæmpe indsats af de mange frivillige og 
deltagere, sponsor eller som del af et hold. 
Stafet for Livets formål er at fundraisere penge til forskning, forebyggelse og 
patientstøtte. 
 
Vi glæder os til vi igen i år kan støtte op om det gode formål. Det vil stå på 
dejlige timer med holdstafet, underholdning, lysceremoni, oplysning og en 
generel hyldest til livet!  
 



OH LYT ULVE
Så nærmer tiden sig hvor de kolde vinterdage bliver til lyse, var-
me sommerdage og den tid bringer os nærmere både ulveturne-
ringen og årets korpslejr!

I den kommende tid vil vi lægge vores fokus på at blive klar til 
ulveturneringen der ligger fra den 24.-26. maj. Op til ulveturnerin-
gen vil vi derfor lære om knob og om førstehjælp. 

På ulveturneringen kommer vi til at opleve en masse spændende 
og sjove opgaver. Ulvene skal hjælpe den lokale medicinmand 
med at kurere den sygdom, som har raseret den lille landsby ved 
baobabtræet. Vi håber, at så mange ulve som muligt har mod på 
at hjælpe medicinmanden. 

Efter ulveturneringen venter Korpslejren, hvor der i år er vikin-
getema! Vi skal afsted i uge 27 og glæder os utroligt meget til at 
bruge en uge i vikingernes tegn sammen med en masse friske og 
glade ulveunger. 

Med glade ulvehilsner 
Akela, Bagheera, Baloo og Kaa 
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HUSK at melde afbud til Akela hvis du ikke kommer på telefon 30 31 69 09

PROGRAM FOR ULVE
Møde hver torsdag
Fra kl. 18:30- 20:00

2. maj – ”hvervemøde” 
9. maj – atlet 
16. maj – knob  
23. maj – førstehjælp
24.-26. maj – ulveturnering 
30. maj – Kristi Himmelfart 
6. juni  - hobby (bestikposer) 
13. juni – sommerafslutning 
29. juni – 6. juli: Korpslejr 
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!! 
 
Dejligt at det nu er blevet sommertid hvor det er lyst igennem hele mødet om onsdagen. 
Det gør at vi er ude hele tiden på møderne. 
 
Vi nærmer os stifinderturneringen og korpslejren som jo er højdepunkter på årets 
stifinderarbejde. På stifinderturneringen mødes vi og dyster med stifinderkobler fra de 
andre gule spejdergrupper rundt om i landet. Det bliver hårdt men også hyggeligt. 
 
Maj måned bruger vi på en masse praktisk spejderarbejde som optakt til 
stifinderturneringen og vi har også vores træningslejr den anden weekend i maj. 
 
Den 15. maj laver vi et møde samme med de store spejdere hvor vi laver patruljer på tværs 
at stifindere og spejdere til et postløb på grunden. 
 
Efter Stifinderturneringen har vi kun 2 møder tilbage inden sommerferien og Korpslejren. Vi 
har flere muligheder for det næstsidste møde, men venter lige med at melde ud indtil 
senere. 
 
Korpslejren er jo kun hvert 5. år så det er en stor begivenhed. Vi glæder os til at se hvad de 
finder på denne gang, temaet er jo som bekendt Vikingetiden. 
 
Lige efter sommerferien er der igen Stafet for Livet på Nødebo sportsplads. Grib Skov Trop 
stiller et hold ligesom sidste år. Håber I har lyst til at være med. 
 
Med spejderhilsen  
 
Stifinderlederne 
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STIFINDERPROGRAM

 
 
Maj 
 

 

Onsdag 1. Forberedelse til stifinderturneringen. Vi bygger et brændeskjul 

Onsdag 8. Mere praktisk spejderarbejde som forberedelse til stifinderturneringen. 
Lørdag 11. – 
Søndag 12. 

Træningslejr til stifinderturneringen. Vi starter kl. 10. lørdag og slutter til 
frokost søndag.  

Onsdag 15. Stjerneløb med spejderne. Vi blander stifindere og spejdere i patruljer og 
dyster på stifinder og spejder færdigheder. 

Onsdag 22.  
 

Sidste møde inden stifinderturneringen. Vi pudser formen af og gør 
kobbelkasserne klar. 

Onsdag 29.  
 

Intet møde på grund af stifinderturneringen. 
 

Torsdag 30. maj - 
lørdag 1. juni. 
 

Stifinderturnering hos Gruppe Loke. Vi mødes på turneringspladsen ved 
Vindinge/Hedehusene torsdag kl. 12.00 og slutter samme sted lørdag 
kl. ca. 14.  Husk madpakke til frokost den første dag. Mere info følger. 

Juni 
 

 

Onsdag 5. Grundlovsdag, intet møde 
Onsdag 12. 
 

Plan for mødet følger senere. 

Onsdag 19. 
 

Sidste møde inden sommerferien. Vi leger og hygger omkring lejrbålet, 
hvor vi skal kåre vinderne af Ravnens Spyd. 

Søndag 29. juni - 
Fredag 5. juli 

Korpslejr for alle de gule spejdere i Danmark. 
Se mere på www.korpslejr2019.dk 

 
August 
 

 

Onsdag 14. Første møde efter sommerferien 
Lørdag 17. - 
søndag 18. 
 

Grib Skov Trop stiller et hold til Stafet for Livet på Sportspladsen i 
Nødebo ligesom sidste år. Flere detaljer senere. 
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PRISLISTE DEPOTET 
Grib Skov Trop

Skjorter  str. 8 år  kr. 325,00
Skjorter   str. XS-XXXL   kr. 375,00
Strømper   Uanset størrelse  kr.   60,00
Opslag   Uanset størrelse  kr.   40,00
Ulvehue   Uanset størrelse  kr.   80,00
Stifinderkasket  One size   kr. 130,00
Bælte       kr. 200,00
Tørklæder      kr.   40,00
Sangbøger      kr.   45,00
Knapper      Kr.    2,00

Depotet flytter ned i det nye ulve-aktivitetshus. Det bliver derfor nu muligt at købe 
uniformer om torsdagen kl. 20 efter ulvemøderne. 

Har du ikke mulighed for at komme ned i hytten på dette tidspunkt, kan du også 
købe alt hvad depotet har et byde på, på korpsets webshop:

http://gulspejder.dk/shop.html

Eventyrsport
Giver 10 % på alle ikke nedsatte varer, 
undtaget mad og GPS. 
Se www.eventyrsport.dk

Danish Outdoor
Danish Outdoor giver 10% rabat ved køb + 
5% bonus til den gruppen, man kommer fra. 
For at få rabatten skal du skrive at du kom-
mer fra De Gule Spejdere og fra hvilken 
gruppe du kommer. 
Ordre kan afgives i netbutikken eller på 
mail. 
Se www.danishoutdoor.dk

Jensen
Jensen giver 20 % rabat til De Gule Spej-
dere, på alle ikke nedsatte vare. Jensen har 
et bredt udvalg af friluftsudstyr til rimlige 
priser. 
www.jensen-globetrotter.dk

Spejdersport
Spejdersport giver 10% på alle ikke nedsatte 
vare. 
Se www.spejdersport.dk

Friluftsland
Friluftsland giver 10% rabat på alle ikke 
nedsatte varer.
Se www.friluftsland.dk

RABATAFTALER
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Hej Spejdere 

Foråret har budt på solskin, snevejr og en masse spej-
deroplevelser. Vi har været på sheltertur i Nyrup Hegn 
hvor der blev trænet en række spejderfærdigheder som 
orientering, madlavning og tovværk til den helt store 
guldmedalje. Vi har været til lejrsportsdag på Bassebjerg, 
hvor der blev lært fif og tricks i ”TV-køkkenet” til den bed-
ste og strammeste besnøring, øvet konstruktioner af overdækning, hygget, spist og grinet. Fire spejdere 
var på en ekstraordinær tur til Ree Safari Park, hvor de deltog i årets Ranger Challenge. De fik en impone-
rende 14. plads ud af 49 deltagende patruljer – Sejt! I skrivende stund venter vi i spænding på at skulle 
afsted på årets Wagadugoløb. Der er dog ingen tvivl om, at I igen i år kommer til at give gangsterbossen 
Kaj Olsen al tænkelig kamp til stregen! 

Vi vil også lige bruge pladsen her i Knasten til at sige: ”tak for jer”. Vi elsker den store gejst og det herlige 
fællesskab, vi har i troppen. Det er fantastisk at have jer med rundt i landet til de forskellige ture og ar-
rangementer, og se det gå-på-mod, den vilje og glæde I har til at lære nyt, kæmpe for troppen og jeres 
patrulje, og samtidig passe på jer selv og hinanden. Det gør os stolte, og når vi snart skriver d. 23. april – 
altså Skt. Georgsdag - og skal kåre årets spejder på det hemmelige mødested, er der virkelig mange flotte 
og store kandidater til at få trofæet med hjem! 

På Skt. Georgsdag bliver det ud over kåringen af årets spejder også afgjort, hvem der skal stå som vin-
dere af Wacamba 2019. I skrivende stund ligger Mår på førstepladsen med 781 point, men skarpt forfulgt 
af Hjorte med 750 point. Det bliver spændende, hvem der stikker af med sejren – der er stadig point at 
hente! 

Patruljeture d. 24-26. maj
I år har vi rystet posten godt og grundigt i forårets program. Det betyder, at patruljeturen er blevet til en 
forårstur. Alle patruljer skal nemlig afsted på hver deres tur – planlagt af PL/PA’erne. I kommer til at holde 
til på forskellige shelter/teltpladser rundt om i Nordsjælland – hvad I ellers skal lave af spejderaktiviteter 
vil variere fra patrulje til patrulje, men vi kan med sikkerhed love, at I alle får nogle virkelig hyggelige og 
gode ture. I tropsledelsen glæder vi os meget til at skulle ud at besøge jer. Patruljerne vil få invitationer 
ud i starten af maj måned med flere detaljer om tid og sted. 

Kontiki-Cup d. 16. juni
Traditionen tro byder juni måned på årets hyggeligste tur: Tømmeflådesejladsen! Grillede pølser og 
brød på flåden, imens vi flyder afsted – som vinden blæser – tværs over Esrum Sø. Vi mødes lørdag for at 
bygge flåderne op og mødes igen søndag til den store sejlads! Sidste år tog Kong Valdemar Trop og Kong 
Hardeknud Trop trofæet med sig hjem og kan i øjeblikket kalde sig mestrene af Esrum Sø. Det skal selv-
følgelig ikke gentage sig, så kom med og lad os få trofæet og titlen med tilbage til Bassebjerg! Se indby-
delse her i Knasten.

Korpslejren d. 29. juni til d. 6. juni
Korpslejren og sommeren (!) er lige rundt om hjørnet. Fra Grib Skov Trop skal vi 87 afsted - heraf 28 spej-
dere. Vi glæder os til en fantastisk uge med vikingedyst og godt spejderarbejde. Læs mere om lejren på 
www.korpslejr2019.dk 

Tropsledelsen 
Cecilie, Benjamin, Niels, Stinus, Martin, Anders og Pernille



 
 
 

 
 

 
   SPEJDERTROPPEN – PROGRAM 

MAJ – JUNI – JULI - AUGUST 
 

Patruljernes mødedage (i uger, hvor der ikke er tropsmøde) 
 
Mødedag 

  

   
Mår 19.00 til 21.00 Tirsdag 
Vildsvin 19.00 til 21.00 Tirsdag  
Hjorte 19.00 til 21.00 Onsdag 
Egern 
 

19.00 til 21.00 
 

Onsdag 

Maj    
Tirsdag d. 7. Kl. 18.00 til 19.00 Oxermøde (PL/PA’er) 

Tirsdag d. 7. 
 
Lørdag d. 11. 
 
Onsdag d. 15.  
 
Fredag d. 24- 
Søndag d. 26 

Kl. 19.00 til 21.00 
 
 
 
Kl. 19.00 til 21.00 

Tropsmøde  
 
Spildop-indsamling - Egern 
 
Fællesmøde med stifinderne 
 
Patruljeture 

   

Juni/Juli 
Tirsdag d. 4. 

 
Kl. 18.00 til 19.00 

 
Oxermøde (PL/PA’er) 

Tirsdag d. 4. 
 
Lørdag d. 15. 
Søndag d. 16. 
 
Lørdag d. 29.  
Lørdag d. 6. 
 
August 
Tirsdag d. 13.  
Tirsdag d. 13. 
 
Lørdag d. 17.  

Kl. 19.00 til 21.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kl. 18.00 til 19.00  
Kl. 19.00 til 21.00 

Tropsmøde 
 
Opbygning af flåder 
Kontiki-Cup 
 
Korpslejr 
 
 
 
Oxermøde  (PL/PA’er) 
Tropsmøde 
 
Stafet for livet - Nødebo 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Husk at melde afbud til din patruljeleder, 
hvis du ikke kommer til møde. 
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Spejdernes sheltertur - marts 2019
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KONTIKICUP 2019
d. 15. & 16. juni 

Som tradition foreskriver skal vi igen i år 
indtage Esrumsø på tømmerflåder. Igen i år 
får vi skarp konkurrence fra patruljerne fra 
Kong Valdemar Trop og Kong Hardeknud 
Trop, så det er om at få spændt sejlet og 
klargjort fiskestængerne, så Grib Skov Trop 
igen kan kalde sig mestrene af Esrum sø.

Lørdag d. 15. juni kl. 13 mødes vi ved
sejlklubben og klargør vores flåder.
Søndag d. 16. juni kl. 09.30 mødes vi
også ved sejlklubben og sejler afsted.
Alt efter vindretningen, kan mødestedet
lørdag ændres.

Frokosten tilberedes ombord på flåderne. 
Medbring: Redningsvest (hvis du har sådan 
én), solcreme, tøj efter vejret, fiskegrej. 
Tilmelding forgår via medlemsportalen se-
nest d. 13. juni. 

Vi glæder os til at sejle med jer!

Tropsledelsen



Hej Egern.
 
Vi håber i har haft nogle super gode, og hyggelige ture, de sene-
ste par måneder. Og er klar på nogle flere de næste par måneder.

Nu forlader vi helt de mørke måneder, og går måneder i møde, 
hvor det er lyst hele mødet.
Så nu skal vi udenfor, vi skal tage nogle forskellige naturmærker, 
så i for lært naturen, og dyrene der er i skoven, godt at kende.

Vi ser frem til en masse hyggelige møder de næste par måneder sammen 
med jer.
 
Egernhilsner – Bertram og Laura.

Hej Hjorte! 
Så er vinteren endelig færdig, og vi kommer ind I de varmere, og lysere, måneder! Vi har arbejdet en 
del med morse og koder,  hvordan man er på wagadugo og andre småting. Så ny hvor vi kan lave 
flere ting udenfor skal vi da selvfølgelig ud I skoven og lave en masse sjove aktiviteter. Til sommer 
skal vi selvfølgelig også til Nibe på korpslejr, og det skal vi også forberede os til.  

Der er et program over de næste måneder nedenunder. 

Mange hjortehilsner, Asbjørn (PL) og Katrine (PA) 

 

Maj Vi vil I den e måned få nydt forårsvejret 
med orientering I skoven. 

Juni Vi fortsætter på orientering I skoven, og 
arbejder på foropgave til korpslejren I 
Nibe. 

Juli Så er det sommerferie! Her kommer vi 
ikke til at have møder, men vi skal da 
selvfølgelig på korpslejr.  

 



 

Hej derude, Mår! 
Så er foråret skudt ordentligt i gang, og vi har været på en 

dejlig Wagadugo.  

Det er (heldigvis) begyndt at blive lidt lysere om aftenen, 

hvilket vi selvfølgelig skal udnytte. Dette kommer vi til at gøre 

ved at blandt andet at arbejde en del med orientering (måske 

med cykel) og så skal vi selvfølgelig også have lavet vores 

foropgave til den forestående vikinge-korpslejr i Nibe. 

Maj Juni Juli 

I denne måned arbejder vi med 

orientering og vi skal måske 

ud og cykle en lille tur.  

I juni arbejder vi med 

foropgaven til Korpslejren, da 

denne er ret stor og kræver 

meget arbejde.  

Der er sommerferie i denne 

måned men vi skal jo stadig på 

en dejlig korpslejr, i starten af 

måneden.  
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Kære Pionerer
Så lysner det for alvor derude. Nætterne bliver kortere og planterne tit-
ter frem. 

Mon ikke det også betyder at vi pionerer bør titte frem fra vore gemak-
ker og nyde sommerens komme? Det tror jeg nok det gør!
Det er tid til at trække i de korte bukser, lave mad over bål og lave en 
masse aktiviteter i det grønne.

Jeg påtænker at give vor shelterplads lidt opfriskning. Vi mangler stadig 
at gøre vores hegn færdigt og måske et lille køkkenbord ville tage sig 
godt ud. Hvis i har nogen idéer er de meget velkomne!

De næste par måneder er bliver fyldt med aktiviteter, både for os og for 
spejderne. I Maj får vi blandt andet brug for nogle hænder når vi skal 
bygge indgangsportal til Egelund Slot-løbet og i Juni tager vi på alleti-
ders kontikisejlads. Desuden må vi ikkeglemme årets Korpslejr hvor vi 
for alvor kan pionere og bygge fede ting sammen med korpsets andre 
pionerer. Det bliver fedt!

Jeg glæder mig til sommerens 
varme i bålets skær med jer!

Under åben himmel!
Martin



GRIB SKOV ROVERKLAN

Kære rovere

Så er vi godt inde i foråret.
Vi kan se frem til kanotur på Lagan - med stimulering af armmusklerne - Og med 
den sædvanlige hygge ved bålet om aftenen efter dagens gode oplevelser.

Der er en korpslejr at glæde sig til - Garanteret masser af arbejde, hyggeligt sam-
vær med spejderkammerater fra hele landet, samt masser af oplevelser sammen 
med ulve, stifindere og spejdere.

På mødet i maj bytter vi måske et besøg på Tegners museum ud med natur-
kendermærket.

Tegners museum er ikke interesserede i gæster om mandagen. Vi kan lave 
dette besøg kl. 14.00 en af søndagene 9/6 eller 16/6.

Vi ses i de lyse afstenstunder omkring lejrbålet

Med spejderhilsen
    Torben

PROGRAMMET hen over sommeren:
17. - 19. maj Kanotur på Lagan
20 maj:    Rovermøde, naturkendermærket
16 juni: 13.30  Bassebjerg - Besøg på Tegners museum eller
17. juni:   Tegners museum, skulpturparken.
19. august:  Et nyt roverår begynder - bl.a. med hygge
   omkring bålet
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Klokkekilde Roverklan

 
 
 
 

 
 
Gæve Rovere 
 
Trods en håndfuld roverne var spredt ud over kloden fra Bandholm til Arktis, samledes 23 rovere i 
Gilwellhytten til en højtidelig optagelsesceremoni for Pernille og Benjamin sidst i februar. Et stort 
velkommen i roverklanen. Chefkok Jens overraskede med et kødløst - men i øvrigt helt forrygende 
overdådigt egyptisk festmåltid. 
 
På seneste møde var i arbejdstøjet på Bassebjerg. Der blev fuget mellem nederste bjælkelag og soklen 
på hytten for at hindre musenes adagng denne vej. Et hængeparti fra selve hyttebyggeriet. Der blev 
ryddet op i Stalden, stablet brænde og ryddet underskov omkring gyngen. Frank gav en orientering om 
Wagadugoløbet og herefter var der rundvising i vores næste byggeprojekt: Den nyerhvervede, tidligere 
FDF hytte ved Kulsvierskolen.  
 
Ud over de faste møder har vi et spændende og aktivt program her i foråret: 
 
23. april: Sct. Georgs aftens middag i Gilwellhytten. Et sprudlende program for hele aftenen i 
  selskab med gamle spejdervenner. 
26-28. april: Wagadugoløbet. Nye eventyr. 
8.-10. juni: Time Winder 
  Vi fremstiller varmtrøget laks over bål. 
 
Med løftet tveje, Ole 
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Adresseliste 
Civile Gruppestyrelsesmedlemmer:
Lars Olsen (Formand) Kirkebakken 1 Nødebo 30518448 formand-gst@gribskovtrop.dk
Henrik Kaas Hansen Postmosen 40 Hillerød 20480652 Henrik.Kaas.Hansen@optimera.dk
Rikke Klockars-Jensen Kærvej 5 A Nødebo 23362696 rikkeline@firmaidraet.dk
Nicolaj Zørn (Kasserer) Holmemosen 4 Annisse 50868000 nicolaj@zoern.dk
Brian Debel Helsevej 21 Hillerød 29229491 b_debel@hotmail.com

Spildopper
Jan René Larsen Nødebo Skovvænge 4 Nødebo 48481676 jan@jrl.dk

Hyttevagter
Brian Hørup (Bassebjerg) Gyvelvej 18 Nødebo 41591076 bhpost@mail.dk

Basserne (Spisning den sidste fredag i måneden)
Jørgen Andersen Baunevænget 47 Nødebo 20929840 jand@andersen.mail.dk

Børne og ungdoms samrådet (BUS)
Stinus Andersen Storskoven 1 Annisse 23442659 stinus@tschentscher.dk

Ulveledere Ulve 7-10 år. Mødedag torsdag kl. 18.30
Louise Heidtmann (Akela) Vestre Teglgade 2L, 6tv København SV 30316909 louise.m.h@hotmail.com
Louise Bryrup Nærum Hovedgade 88 Nærum 30535868 louisekochen@gmail.com
Kristine Wedø Tinghusevej 76 Græsted 29218503 kristine.bergstein@gmail.com
Marcus (PD) Andersen Kirkevej 8 Nødebo 21535533
Katrine Heidtmann Bjergvænget 15, 2tv København NV 25794541 kathrine.m.h@outlook.com

Stifinderledere Stifindere 10-12 år. Mødedag onsdag kl. 18.45
Lars Hansen  (Stammeleder) Krobakken 2 Nødebo 48244742 stifinder-gst@gribskovtrop.dk
Leif Højvang Krobakken 1 Nødebo 22724910
Henrik Strøberg Kirkebakken 9 Nødebo 51990304 hjs@bwsc.dk
Jan Larsen Nødebo Skovvænge 4 Nødebo 48481676 jan@jrl.dk
Anders Trolle Farvergårdsvej 7B Helsinge 41727609 anders@trolle.dk

Spejderledere Spejdere 12-17 år.
Pernille Edelgaard (Tropsleder) Humlehaven 46 Hillerød 23314655 spejder-gst@gribskovtrop.dk
Stinus Andersen Storskoven 1 Annisse 23442659 stinus@tschentscher.dk
Anders Rønn-Nielsen Gudenåvej 24, 3tv Vanløse 30225515 arnielsen81@gmail.com
Jonas (Niels) Jensen Nordre Fasanvej 237 København N 25632009 Niels.jonas@hotmail.com
Martin Schwartz Tingbakken 5 Græsted 20642403 martin.h.schwartz@gmail.com
Cecilie Lindebjerg Pile Allé 23 Nødebo 26195432 cecilie.lindebjerg@hotmail.com
Benjamin Pedersen Nødebohave 102 Nødebo 24908587 benjamin.lind.pedersen@gmail.com

Patruljeledere Møde kl. 19-21.00
Asbjørn Dissing (PL, Hjorte) Råbjergvej 29 Helsinge 25398767 asbjorn@dissing.nu
Lærke Meldgaard Steen (PL, Mår) Baunevænget 58 Nødebo 22310081 laerkesteen@gmail.com
Bertram Jensen (PL, Egern) Grønneweys-åsen 6 Vejby 42953100
Andreas Gamborg, (PL, Vildsvin) Rugårdsvej 11 Hillerød 42482501 andreas.s.gamborg@gmail.com

Rovere    
Klokkekilde Roverklan Den sidste mandag i måneden
Ole Lumholt (Klanleder) Sportsvej 47 Nødebo 22985247 ole.lumholt@email.dk

Grib Skov Roverklan Den næstsidste mandag i måneden
Torben Petersen (klanleder) Baunevænget 3 Nødebo 21919695 ulve-torben@hotmail.com

Redaktionen på Knasten 
Stinus Andersen Storskoven 1 Annisse 23442659 stinus@tschentscher.dk


