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GRIB SKOV TROP SIGER TAK FOR 
EN HELT FANTASTISK SOMMER!
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NYT FRA TROPPEN

Mød os på Facebook
Grib Skov Trops Facebook side har mere end  400 følgere – klik dig ind på siden, hvis du endnu 

ikke følger os. Her poster vi løbende nyt og billeder fra gruppen og de enkelte grene. 
Se: www.facebook.com/gribskovtrop

SPILDOPKØRSEL
Hver 2. lørdag i måneden er Grib Skov Trop med til Spild-
op indsamlingen i Allerød området. Vi tjener ca. 200.000 
kr. til troppen årligt og detter er en af troppens største 
indtjeningskilder. Pengene går til indkøb af udstyr, vedli-
geholdelse af hytten og grunden og som tilskud til diver-
se ture. Det er derfor vigtigt at der er nogle der hjælper 
med til disse ture. Både forældre, Spejdere, Stifinder og 
ulve (i følge med en forældre) er mere end velkommen til 
at tilmelde sig en tur. Læs mere på: www.jrl.dk/spildop

Ulve, stifindere, spejdere og pionerer optjener 100 kr. til 
årets sommerlejr, for hver Spildoptur de deltager på.

DELTAG PÅ SVAMPETUR

Med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland 
Lørdag den 1. oktober med  Flemming Rune
 
Se mødetidspunkt og sted på www.naturnord.dk
Kl. 14 bliver der udstilling af de fundne svampe på Bas-
sebjerg. Alle spejdere med familiemedlemmer er velkomne 
til at komme og se svampene og høre Flemming Rune 
fortælle. Programmet bliver sat på foreningens hjemmeside, hvor man kan læse om hele 
programmet.
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OH LYT ULVE
Sommer er gået og jeg tænker tilbage på vores fantastiske sommerlejr, med mange 
gode minder. Vi har 2 møder inden vi skal mødes ved Den Gamle Eg. De ulve der 
mangler at få taget de sidste mærker, Førstestjernen, Anden stjernen eller måske 
mangler i lige det sidste inden i kan få Springende Ulv, så er det de 2 møder I kan 
bruge på det. 

Mange nye ulve er kommet til og de skal optages i flokken på ”rådsklippen” ved Den 
Gamle Eg og have deres nøje udvalgte ulvenavne.  Husk at ulvenavne kun bliver 
givet ved optagelse i Flokken denne ene gang om året. Vi skal også sige farvel til 3. 
års Ulvene, som skal rykke op til Stifinderne og møde nye udfordringer og komme 
på nye eventyr.  Det er også her ved Den Gamle Eg, at de nye bander bliver dannet 
og at vi finder de nye bandeledere og bandeassistenter, som skal være Akela’s nye 
hjælpere.

Grib Skov Trop er som altid på kræmmermarkedet i uge 35. Her sælger vi kaffe og 
kager. Forældre søges til at stå i boden og-/eller bage en kage. Ulve kan hjælpe til 
i teltet med at rydde borde af. Det er altid hyggeligt og Akela vil være der det meste 
af tiden. Husk at tage dine rundskue hæfter med, der er god mulighed for at få dem 
solgt.

Bålaften er den 17. september hvor alle er velkommen, se indbydelse og program-
met andet sted i Knasten.

Program de kommende måneder: der skal vi løse opgaver f.eks. samarbejdsopga-
ver, fuldmåne møde hvor vi fortalt historie fra jungle bogen, stjernemøde.  Der er 
meget man skal have lært for at man kan få 1 eller 2 stjerne. Vi skal også gå 20 km 
op langs Esrum sø, forældre der har lyst til at tilbring en søndag sammen med os er 
meget velkommen.
 
Vi ses i vores Ulvehule.
Med Ulve hilsen Baloo, Rikki og Mvessua, Mysa og Akela
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HUSK at melde afbud til Akela hvis du ikke kommer på telefon 30 30 03 54

PROGRAM FOR ULVE
Torsdag 25. august  – Nogle begynder og andre afslutter  iagttager.

Torsdag 1. september  – Afslutning af mærker samt der bliver også tid til en leg.

Den 1-4. september  – Grib Skov Trop har igen i år det store konditoritelt på Hillerød Kræm 
mermarked. Ulve, der er brug for at i kommer ud og hjælper med at få ryddet borde af m.m., husk 
at møde op i uniform. Akela er der det meste af tiden på markedet.

Torsdag 8. september  – Oprykning vi mødes på Stenholtvejs P-plads kl. 18:00, ulve går ban-
devis til den gamle Eg, alle forældre og søskende er velkomne. Vi forventer at være færdige kl. 
20:00. Ulve hentes på P-pladsen.

Torsdag 15. september  – Samarbejdeopgaver på grunden.

Lørdag 17. september  - Bålaften på Bassebjerg .

Torsdag 22. september  -  Fuldmåne møde.

Torsdag 29. september  – REJSEN, hvor skal vi mon hen???

Søndag 2. oktober  - Sct. Georgs løbet. Det er et løb, hvor vi møder andre spejderkorps og 
løser opgaver. Mødested og tid kommer senere. Tilmeld på nem tilmelding. 

Torsdag 6. oktober  – Vi går en tur i skoven og lærer noget om træer og dyr.

Torsdag 13. oktober  – Stjerne møde.

Torsdag 20. oktober  – Efterårsferie.

Torsdag 27. oktober  – Stjerne møde.

Søndag 6. november  - Vi mødes på Bassebjerg kl. 10 og går 20km tur i gennem Gribskov. 
Medbring madpakke og drikkevarer. Lidt sødt kan være godt når man er træt. Midt i skoven vil der 
blive serveret pølser og kakao. Vi forventer at være tilbage på bassebjerg kl. ca 16:30.
Tilmeld dig på gribskovtrop.nemtilmeld.dk.
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Så starter vi igen efter sommerferien og sommerlejren. Vi har 3 møder inden opryk-
ningen ved den game eg. Det ene af møderne henlægger vi til skovskolen hvor vi 
skal prøve nogen af deres aktiviteter den 24. august.

August lægger grunden til gruppens økonomi for hele det næste år. Vi skal tjene 
penge ved at sælge rundskue-hæfter og i konditoriet på kræmmermarkedet. Stifin-
derne kan være med til det hele, så smøg ærmerne op så vi kan få penge til aktivi-
teterne i det kommende år. Du kan også sælge de sidste rundskuehæfter på Kræm-
mermarkedet. Husk at møde op i uniform, både når du sælger rundskuehæfter eller 
når du hjælper til i Konditoriet.

Torsdagen efter Kræmmermarkedet har vi oprykningen hvor vi (allerede) skal sige 
farvel til 2. års stifinderne. Vi får heldigvis også nye stifindere op fra Ulvene. Der er 
kun 4 der rykke op til spejderne, og vi får mere end 15 op fra ulvene så vi bliver en 
stor stamme efter oprykningen. Vi regner med at skulle have 5 kobler igen, der er 3 
år siden vi sidst havde så mange stifindere.

Efter oprykningen skal vi i gang med Totemprøven for de nye stifindere og i septem-
ber starter vi på Knobmærket. Selvom de fleste 2. års stifindere har taget knobmær-
ket kan de nok tåle en genopfriskning, og det er et af de vigtigste stifindermærker. Vi 
skal også på vores første tur med de nye kobler til Klokkedam. Her skal vi lave lejr-
arbejde, primimad, snigning og andre stifinder ting. Vi skal også i gang med kobbel-
konkurrencen om Ravnens Økse.

Og lige inde i november skal vi på 30-km tur, det bliver søndag den 6.

Et spændende Stifinder efterår venter os, vi glæder os.

Med spejderhilsen
Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM
 

August  
Onsdag 17. 
 

Første møde efter sommerferien. Vi starter med båltændings 
konkurrence og derefter afkrydsning til Ørneprøven. Udlevering af 
rundskuehæfter. 

Onsdag 24. 
 

Vi flytter mødet til Skovskolen. Vi mødes ved de 2 store klatre stammer, 
ved siden af skovlegepladsen. 

Onsdag 31. 
 

Sidste møde inden oprykningen. Vi fortsætter med Ørneprøven. 
Tropsledelsen kommer og taler med 2. års stifinderne om oprykning til 
spejderne. 
2.års stifinderne skal blive en halv time længere. Vi vil gerne 
høre Jeres mening om, hvem der skal være kobbelledere og –
assistenter til næste år.  

September  
Torsdag 1. – 
Søndag 4. 

Hillerød Kræmmermarked. Kom og hjælp til i konditoriet – husk 
uniformen. Tag de sidste rundskuehæfter med, så du kan få dem solgt. 

Onsdag 7. Intet møde. 
Torsdag 8. Oprykning. Vi mødes på parkeringspladsen ved Stenholt Mølle kl. 

18.00, hvorefter vi går ud i skoven til Den Store Eg. Vi tager afsked 
med de stifindere, som skal være spejdere, og vi tager imod de nye 
stifindere, som rykker op fra ulvene. Vi sammensætter også de nye 
kobler. Vi slutter ved 21-tiden.  
Forældre og søskende er velkomne. Hvis I cykler, så husk 
cykellygterne.  

Onsdag 14.  
 

Første møde i de nye kobler. Vi går i gang med Totemprøven. 
Båltænding og sikkerhedsregler for brug af sav og økse. 
2. års stifinderne skal blive en halv time længere.  

Lørdag 17. Bålaften. Mere om det andetsteds i bladet. Stifinderne mødes kl. 16 for 
at øve bålunderholdning. 

Onsdag 21. Vi fortsætter med Totemprøven. Vi skal bl.a. høre om Sortfodstammens 
traditioner, om de gule spejdere og om andre spejderkorps. 

Onsdag 28.  
 

Vi gennemgår principperne for indretning af en lejrplads og de vigtigste 
besnøringer, så I er forberedt til Klokkedams turen. Vi skal også lige 
have checket kobbelkasserne. 

Lørdag 24. – 
Søndag 25. 

Weekendtur til Klokkedam ved Burresø. Vi mødes ved Bassebjerg 
lørdag kl. 10.00. Vi kører så til Klokkedam, hvor vi skal lave lejrsport og 
bålmad. Vi vil meget gerne have nogle forældre til at hjælpe med 
transporten til og fra Klokkedam. Indbydelse udsendes pr. email. 
På turen tager vi mærket ”lejrværktøj” 

Oktober  
Søndag 2. Sct. Georgs løb – mere herom senere 
Onsdag 5. 
 

Vi starter på Knobmærket for de nye stifindere og genopfrisker for 2. år 
stifinderne. 

Onsdag 12. Vi arbejder videre med Knob mærket. 
Onsdag 19. Efterårsferie. Intet møde. 
Onsdag 26. Vi afslutter knobmærket. 
Onsdag 26. Allehelgenes aften. Vi laver græskarlanterner til oppyntning af hele 

spejdergrunden. 
November  
Søndag 6. 30-km tur. Vi mødes ved Bassebjerg kl. 9.00 og regner med at være 

tilbage igen kl. 16.00. Husk stor madpakke og drikkevarer. Forældre er 
velkomne til at gå med (hvis de kan klare det) 
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FORMANDEN BERETTER
Sikke en sommer spejderne har haft - 14 dage i Canada 

med fantastiske oplevelser i formidable landskaber - og med 
bjørne…!

Ulve og stifindere havde også en rigtig god lejr - ”en fed lejr - som altid!” 
lyder det herhjemmefra.

Har I ikke allerede set billederne, så vil jeg opfordre jer til at besøge Grib Skov 
Trops facebookside.

Som formand har jeg brugt en del energi på at få føling med mine og gruppestyrelsens rolle og 
opgaver. Der er en del arbejde i at være formand for denne fantastisk aktive gruppe og jeg for-
nemmer tydeligt, at det vil være til gavn for gruppen og til glæde for vores grenledere, hvis vi kan 
fastholde en vis kontinuitet i gruppestyrelsen - det er derfor mit håb, at jeg kan få lov at fortsætte 
som formand i mange år.

Der har i forsommeren været problemer med mailadresserne til Grib Skov Trop, oplever I at få be-
sked retur om at mails ikke modtages, må I endelig kontakte os på telefon, kontaktoplysninger står 
altid på sidste side i Knasten. Problemet skulle være løst nu.

Efteråret er på vej, og med det også de store forældrebegivenheder;
- Først og størst er Konditoriet på Hillerød kræmmermarked - jeg håber alle forældre vil melde 
sig som kagebagere og som sælgere på kræmmermarkedet - for her har vi på ganske få dage en 
enorm indtjening til gruppen. Dette er afgørende for at vi kan holde Bassebjerg flot, holde det høje 
aktivitetsniveau vi har - og holde kontingentet nede, så det er i alle forældres interesse at bruge et 
par timer herpå.

- Umiddelbart efter har vi oprykning, som er ulve, stifindere og spej-
deres store ceremoni, men hvor man som forældre (som en tyst og 
tilbagetrukket yderkreds) kan få lov at smage stemningen og se lyset i 
øjnene hos ulve, der får deres nye ulvenavne eller nye stifindere, der 
modtages i stammen. Det er meget stemningsfuldt og smukt.

- Derefter har vi Bålaften, og selvom det hedder Bålaften er der aktivi-
teter hele dagen og i år flere end de sidste par år. Jeg vil gerne opfor-
dre alle til at komme og være med hele dagen, det er både hyggeligt 
og spændende for børnene og alle kan være med. Tag naboer, familie 
med flere med og lad os holde en fest for Nødebo og Spejderne.

LIsbeth Steinmann
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Konditoriet gennem 25 år 
I 1991 var byggeriet på Bassebjerg endnu ikke begyndt, selvom spejdergrunden var købt allerede 
i 1989. Uden indtægterne fra Konditoriet var Bassebjerg nok ikke blevet bygget i sin nuværende 
form. Heldigvis var ambitionerne fra starten store og i 2009 blev Bassebjerg kåret til årets hus i Hil-
lerød kommune foruden at være de smukke rammer for vores trop. 

Det hele startede egentlig med en forespørgsel fra kræmmermarkedet i Hillerød til Jane Walter 
Hansen. Året var 1991 og uden nogen erfaring med cafedrift, med en god portion mod og nybyg-
gerentusiasme, gik forældre, Poul Wilcke og Frank Juncker i gang med at opbygge Konditoriet. 

Allerede første år lejede vi det store runde jordbærtelt i Freerslev, men indretningen var noget 
anderledes end i dag.  Gamle borde med blå stofduge blev brugt som buffet.  Kager og lagkager 
tilberedte vi på vaklende arbejdsborde under presenninger slået op bagved teltet. Der blev vasket 
op i en lille plastikbalje, og der blev varmet vand på gasblus. Forholdende var primitive, men netop 
den sommer skinnede solen fra en skyfri himmel i samtlige kræmmerdage. Tør slet ikke tænke på, 
hvis vejrguderne havde åbnet himlen. Overskuddet var på 30.000 kr., et svimlende stort beløb for 
den lille spejdergruppe, der kun bestod af én spejderpatrulje, der holdt til i en gammel skurvogn på 
grunden. Overskuddet fra Konditoriet var bla. medvirkende til, at vi turde påbegynde det enorme 
bjælkebyggeri af Danmarks største spejderhytte. 

Fra 1992 blev nuværende udseende af Konditoriet med den runde buffet, glasmontre, opslagstav-
ler og håndtegnede bordskånere designet af Frank Junker, udviklet. Konditoriet blev kendt som en 
fast bestanddel af kræmmermarkedet og gæster vidste, at de ved det runde blå-rød-og hvid stri-
bede telt kunne få en god kop kaffe, kakao og lagkage. Stedet voksede sig år for år større med to 
overdækkede side-udbygninger og deraf flere borde, køleskabe, kaffemaskiner, saftevandsmaski-
ner, elkedler og et større kageforbrug.  I mange år blev der lejet en skurvogn indtil gruppen i 2008 
købte egen mobil køkkenvogn, der i 2016 blev renoveret, så den kunne være med til at gøre ram-
merne endnu bedre under de fire dage.  I 2014 blev der købt en skibscontainer til opmagasinering 
af alt inventaret, for stille og roligt var Konditoriet vokset til et stort årligt arrangement med mange 
involverede og meget inventar.
 
Selvom Bassebjerg  står i dag, så hviler vi ikke på laurbærrene. Indtægterne fra Konditoriet er 
fortsat en kæmpe del af fundamentet for, at vore børn og voksne kan opholde sig i så fantastiske 
omgivelser som Bassebjerg udgør.

At få et arrangement at denne størrelse til at fungere, kræver et stort forarbejde af Kræmmermar-
kedsudvalget og et stort arbejde af alle de spejdere, spejderledere, forældre og hjælpere, der er 
med i løbet af de fire dage. En helt uvurderlig hjælp og uden hjælp fra så mange hænder, kunne 
dette arrangement ikke lade sig gøre. Tak til alle der har hjulpet og tak for hver kage der er bagt – 
de er bogstaveligt talt guld værd. 

Tilmelding på GST hjemmeside.
www.gribskovtrop.dk  

På vegne af kræmmermarkedsudvalget 
Jørgen Andersen 
jand@andersen.mail.dk
Mobil 20929840
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GRIB SKOV TROP - 17. SEPTEMBER 2016
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ULVETURNERING 2016
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ULVE- OG STIFINDER SOMMERLEJR 2016 - HØJBY
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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

Outshop.dk 
Brug rabatkoden ”degulespejdere” når du 
går til kurven og få 15% rabat - rabatkoden 
gælder også på i forvejen nedsatte varer!

RABATAFTALER
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Hej Spejdere 
Forhåbentlig har I haft en god sommer? Til alle jer, der 
var med på sommerlejren i Canada: Mange tak for en 
helt fantastisk tur fyldt med store oplevelser og gode 
minder.  Det var virkelig en fornøjelse at rejse med jer; 
alle havde højt humør og var klar til at tage fat, når der var brug for det. Også de canadiske ledere var 
meget imponerede over jer. Ikke mindst jeres evner for samarbejde og lejrsport fik meget ros.  
Efteråret kommer som sædvanlig til at byde på en masse aktiviteter: Kræmmermarked, oprykning, 
tropstur og ikke mindst Landspatruljeturneringen. 
 
Kræmmermarked 
I dagene 1.-4. september afholdes Hillerød Kræmmermarked, som sammen med spildopkørslen er en af 
troppens vigtigste indtægtskilder. De ældste spejdere står for nattevagterne torsdag-fredag, fredag-
lørdag og lørdag-søndag, og der er brug for 3-4 spejdere pr nat – tilmelding skal ske til tropsledelsen. 
Derudover er der brug for hjælp til buffistvagter, kagepyntning, kaffebrygning og meget mere. 
Tilmeldingen til dette kan findes på http://www.jrl.dk/konditori/ . 
 
Oprykning 
Torsdag d. 8. september er der oprykning ved Den Store Eg. Vi mødes kl. 18.00 på parkeringspladsen på 
Stenholtsvej, og går derfra sammen ud til den stemningsfulde ceremoni, hvor vi skal tage vemodig afsked 
med de spejdere, der nu skal være pionerer, og hvor vi samtidigt skal tage godt imod de 4 nye spejdere, 
der rykker op. 
 
Bålaften 
Lørdag d. 17. september er en stor dag i kalenderen. I løbet af dagen vil der være en række aktiviteter og 
konkurrencer: Orienteringsløb, langbueskydning, forhindringsbane og meget andet. Bemærk, at I har en 
enestående chance for at konkurrere mod tropsledelsen i det årlige mesterskab i orienteringsløb. 
Aktiviteterne starter kl. 12, og forældre og søskende er meget velkomne til at deltage.  
Senere er der bålaften, hvor hele Grib Skov Trop hygger med god mad og lejrbål – også her er jeres 
familier velkomne. Alle patruljer skal optræde med underholdning, og patruljen med den bedste 
underholdning vil få overrakt ”smilet”, som så kan pynte i patruljelokalet frem til forældrerådsmødet.  
 
Septembertur 
I weekenden d. 24.-25. september tager vi på tropstur til en af Naturstyrelsens pladser i Nordsjælland. Her 
får de nye patruljer mulighed for at lære hinanden at kende og at arbejde sammen, og der vil også være 
mulighed for, at I kan få trænet jeres færdigheder inden Landspatruljeturneringen (LPT i daglig tale).  I kan 
finde invitation til turen her i bladet. 
 
Landspatruljeturnering 
For anden gang i træk bliver LPT næsten afholdt i vores egen baghave. I år er det Frederiksborg Trop, der 
arrangerer turneringen, som kommer til at foregå på deres grund ved Sophienborg i det vestlige Hillerød. 
Indbydelsen er lige på trapperne. Bliver det mon en patrulje fra Grib Skov Trop, der løber med sejren i år? 
Det ville bestemt ikke gøre noget Efteråret kommer til at indeholde en masse LPT-forberedelse: Det er 
nu, at I skal pynte dagbogen og finpudse evnerne inden for lejrsport, teltopslagning og orienteringsløb. 
 
Med opsmøgede ærmer, klar til et nyt spejderår! 
Tropsledelsen 
Petra, Cecilie, Pernille, Stinus, Ian, Martin, Mathias og Anders 
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Patruljernes mødedage 
(i uger, hvor der ikke er tropsmøde)

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

August
Tirsdag d. 9 - Oxermøde og Tropsmøde
September
Torsdag d. 8 - Oprykning
Tirsdag d. 13 - Oxermøde og Tropsmøde
lørdag d. 24. - 25. - Oprykningstur
Oktober
Tirsdag d. 4 - Oxermøde og Tropsmøde
Lørdag d. 15 - 18 - Lands Patrulje Turnering

PROGRAM FOR SPEJDERNE
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Den første tur i spejderåret er som vanen tro en tur, hvor vi 
hygger os i patruljerne og byder de nye spejdere velkommen i 
kredsen. Sidste år gik turen til Møns klint, men i år bliver i lidt mere vandte 
omgivelser og inviterer til en tur der kommer til at byde på lidt af hvert! Det kommer til at 
stå på masser af aktiviteter og udfordringer på land og i vand. Derudover skal vi naturligvis lave 
lækker mad over bål 
og om aftenen synge 
spejdersange i bålets 
skær ( og de af jer der 
var med i Canada fik da 
øvet hele sangbogen et 
par gange eller tre, når 
vi kørte i skolebussen 
igennem bjergene!)
 
Weekenden kommer også til at stå på en del samarbejdsopgaver 
så vi får rystet troppen godt og grundigt sammen i de nye patruljer. 

Vi skal overnatte ved Graverhus lejrplads der ligger ud til Esrum sø. 

Vi mødes lørdag d. 24. september kl. 10 ved parkeringspladsen over for Skovskolen og slutter 
af søndag d. 25. september kl. 12. 

Du skal medbringe almindelig weekend udrust-
ning, madpakke og badetøj. 

Tilmelding kan ske på nemtilmeld: 
https://gribskovtrop.nemtilmeld.dk/54/ 

Turen er gratis og indgår som en del af kontin-
gentet.

Spejder hilsner 
Tropsledelsen

SEPTEMBERTUR
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Den 16 juli kl. 10.30 mødtes i alt 40 spejdere, 
pionerer, samt ledere i Københavns lufthavn, klar 
til 16 dages fantastiske oplevelser på årets som-
merlejr i Canada. Alle var forventningsfulde og 
klar til igen at rejse langt væk fra Danmark græn-
ser for at opleve spejderlivet og naturen udfolde 
sig i et andet kontinent. 
   Flyveturen mod Canada var lang, og vi skulle 
mellemlande i Toronto for så derefter at flyve 
videre til Calgary. De 12 timer vi tilbragte i fly 
var hårde, men vi udnyttede alle de indbyggede 
”ipads” til at se film og spille spil under flyveturen. 
   Vi landede i Calgary kl. 18.17 lokal tid, udmat-
tede og trætte efter den lange flyvetur. Allerede 
ved bagagebåndet mødte vi den Canadiske 
Scouter Ric, som sammen med sin kone Tammy, 
havde været med til planlægningen af hele vores 
tur incl. den første uges mini jamboree, hvor vi 
fra Grib Skov Trop deltog sammen med ca. 60 
Canadiske spejdere. 
   Ric havde lejet en orange skolebus, som vi 
skulle transporteres rundt i de kommende 14 
dage. Første stop gik mod et midlertidigt over-
natningssted i en spejderhytte i Calgary, inden vi 
om aftenen den 17. juli skulle ankomme til jam-
boreen.
   Spejderhytten lå næsten i midten af byen, 
og lignede udefra et helt almindeligt hus. Ind-
vendig var ”hytten” en blanding af spejderhytte 
og idrætshal, da ca. 1/3 af hytten bestod af en 
sportshal, hvor der både var klatrevæg og fod-
boldmål. 
Alle var meget trætte, men vi måtte holde ho-
vedet højt og se jetlaggen i øjnene. 

Lederne sørgede for hurtig aftensmad, imens 
vi fik gjort vores liggeunderlag og soveposer 
klar til natten. 
Vi var alle ekstremt trætte, men det lykkedes 
de fleste at holde sig vågne til kl. 21.00 lokal tid 
(05.00 dansk tid). 
   Efter at vi havde sovet en nat, stod vi op til en 
lækker skål havregrød med blåbær, hvorefter 
vi alle vandrede ned mod Calgary Stampede 
–Rodeo show. Calgary Stampede var en form 
for cowboy festival, som bestod af farverige 
madstande, forlystelser, en indianer by og det 
ekstremt populære rodeo show.  
Denne festival var på ingen måde dansklig-
nende, og man kunne virkelig fornemme, at 
man befandt sig i et andet land. 
   Rodeoshowet var meget bemærkelses-
værdigt. Det bestod først af et introshow med 
dansere, sangere og indianere. Efterfølgende 
gik rodeoshowet i gang, hvor forskellige finali-
ster skulle dyste i flere former for rodeo. Nogle 
skulle fange køer med lasso, hvor i mod an-
dre prøvede at fastholde sig på en arrig hest. 
Showet var langt og mange forlod showet efter 
1½ - 2 timer. De tilbageblivende af spejderne 
var så heldige at blive inviteret op i en suite 
med førsteklasses udsigt og snacks. 
   Om aftenen kørte Ric os de ca. 3 timer i sko-
lebussen til Jamboreen, som var beliggende i 
Golden, BC. 
   Selve jamboreen var opdelt i to afdelinger, i 
den ene ende var spejderhytten, samt patrul-
jernes selvbyggede køkkenborde, mens den 
anden side bestod af et soveområde hvor 

CANADA 2016
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teltene lå. Eftersom vi danske spejdere meget 
gerne ville fremstå fra vores bedste side, blev 
afstanden mellem teltene opmålt, så alle telte-
ne stod på en lige række, med perfekt afstand 
mellem hvert telt.
   I soveområdet, var det pga. vilde bjørne og 
rævelignende dyr, ikke tilladt at have slik, tand-
pasta, samt tandbørste liggende, da vi kunne 
risikere at få uventet besøg af disse dyr i telte-
ne om natten, hvis de kunne lugte søde ting. Vi 
overlevede heldigvis første nat uskadt og blev 
vækket kl. 7.30. næste morgen.  
I Danmark bliver vi normalt vækket til lyden af 
trompetmusik, men på denne lejr var trompe-
ten udskiftet med en motorsav, hvilket skræmte 
de fleste af os den første morgen. Selvom mo-
torsavslyden var et effektiv middel til at få væk-
ket lejren, tror jeg nu de fleste foretrak lyden fra 
en trompet. 
Efter en hurtig morgenmad, blev vi danske pa-
truljer, sat til at bygge køkkenborde, idet de ca-
nadiske spejdere allerede havde bygget deres 
inden vi kom. Jorden på pladsen var for hård 
at grave i, og vi kunne derfor ikke lave vores 
typiske køkkenborde, hvor rafterne er gravet 
ned i jorden, men måtte i stedet finde på en lidt 
anderledes konstruktion. 
   De canadiske spejdere var ikke vandt til at 
lave lejrarbejde, hvilket deres køkkenborde 
også bar præg af, så det var tydeligt at se, vi 
har en lidt anden tradition. 

Mange af de canadiske ledere var meget im-
ponerede over vores samarbejde og lejrarbej-

de, men vi må vel også indrømme, at vi gjorde 
vores bedste for, at det skulle fremstå så perfekt 
som muligt.
   Efter køkkenbordsbygningen var der general-
prøve på jamboreens åbningsceremoni, hvilket 
de fleste af os synes var en smule besynderligt, 
da vi i Danmark aldrig har oplevet at skulle have 
generalprøve.
   Senere på dagen blev den officielle åbnings-
ceremoni afholdt, hvor forskellige fra byen kom 
forbi og bød velkommen i deres taler. 
Området hvor Jamboreen lå, var på toppen af en 
stor bakke (under danske forhold ”svarende” til et 
bjerg), som vi efterfølgende begav os ned af, for 
at bade i en pool der var beliggende ca. 300m 
nede af bakken.
   Om aftenen lavede hver patrulje aftensmad 
over gasblus, hvilket var en udfordring for os 
danske patruljer.

   De efterfølgende dage stod på vandretur ved 
the Kicking Horse Mountain Resort samt padle i 
kano ned af Columbia River. 
Halvdelen af alle lejrens spejdere padlede den 
ene dag, mens resten vandrede og dagen efter 
byttede vi. Jeg havde selv regnet med, at van-
dreturen ville være hård og de fleste af os havde 
derfor taget vandrestøvler og tilhørende sokker 
på, samt massere af vand med. Da vi nåede til 
Kicking Horse Mountain, var der to forskellige 
lifte man kunne tage op af bjerget, så forventnin-
gen om en hel dags vandring blev hurtigt manet 
til jorden.
 Bjerget var i alt 2,347 km højt, så de fleste 
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patruljer startede med at tage den lille lift op, 
hvor man kunne se en grizzly bjørn i en ind-
hegning.
   De fleste endte dog med at tage turen hele 
vejen op til toppen til de smukkeste snebe-
klædte bjerge. Her var det muligt at hike på 
forskellige trails, og selvfølgelig besteg det 
meste af Grib Skov Trop den hårdeste trail: 
Terminater Ridge Hike. 
Luften blev tynder og tynder jo højere vi kom, 
og de fleste af os måtte stoppe hver 50. meter 
for at få luft. Udsigten fra toppen var fanta-
stisk, og på hver side af bjerget kunne man se 
Purcell- og Rocky Mountains, som strakte sig 
så langt øjet rakte. 
   Kanoturen var kort, men en fed oplevelse, vi 
sejlede i godt 1½ time og spiste vores med-
bragte frokost efter sejlturen. Turen var me-
get smuk og humøret var højt, så vi sang hele 
vejen ned af Columbia River. 
   Forplejningen i jamboreen bestod af mad 
der var meget sukkerholdig, og til morgenmad 
var der ofte hvidt brød og forskellige sukker-
holdige cornflakes produkter, til frokost en 
sandwich med hvidt fransbrød, kød og nogle 
gange lidt grønsager, og til aften en slags gry-
deret med pasta, ris eller nudler. Derudover 
fik vi udleveret bøtter med noget hvidt pulver, 
som vi efter at forhøre os hos vores canadiske 
nabo, fandt ud af var iste. 
 Om torsdagen pakkede vi vores dagtursryg-
sække, og drog afsted i skolebusserne. Før-
ste stop var ved det smukke vandfald Wapta 
Falls. Efterfølgende besøgte vi Columbia Ice 

Fields og Lake lousie, hvor vi spiste aftensmad. 
På vej i bussen til Columbia Ice Fields, så vi vo-
res første vilde sortbjørn, som sad i vejkanten og 
spiste bær, det var en ”vild” oplevelse!  
   Fredag var stor byttedag og næsten alle spej-
dere byttede gamle spejdermærker, tørklæder 
eller andet til canadiske beretter, mærker, tørklæ-
der eller lign.  
   Om eftermiddagen var der en konkurrence i 
byen om at tage forskellige skøre og sjove bil-
leder, f.eks. skulle patruljen sove på en bænk, 
danne et luft musikband på en bro, og meget 
meget mere. 
   Om aften efter aftensmaden var der lejrbål og 
alle patruljer havde forberedt forskellige sket-
ches. Den canadiske lejrbåls tradition var en 
smule anderledes fra den danske, men alligevel 
havde vi mange ens sange og kamp råb. 
  Lørdag var afslutningsdag på jamboreen, hvil-
ket betød, at alle patruljernes køkkener skulle 
nedtages og lejren skulle pakkes sammen.
Kl. 11.00 var der afslutningsceremoni. 
Jamboreen var afsluttet, og vi sagde farvel til vo-
res nye spejdervenner. Eftersom vi fra Grib Skov 
først skulle videre afsted dagen efter, udnyttede 
vi dagen til at besøge byen og supermarkedet, 
hvor de fleste købte forsyninger til den kommen-
de uge.  
   Fra søndag d. 24 juli til søndagen ugen ef-
ter, blev vi kørt rundt i den orange skolebus af 
Scouter Ric. Scouter Ric var vores buschauffør 
og hans kone Tammy, fulgte efter bussen i en bil 
med alle vores rygsække og grej.
 Derudover rejste Jake, en canadisk patrulje-
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leder, også med os. 
   Om søndagen besøgte vi Radium Hot 
springs og Fort Steel, Fort Steel er en gam-
mel 1800. tals museums provinsby, som er 
bygget med butikker, forskellige håndværk og 
lign. Vi ankom desværre da byen var lukket 
for besøgende, men vi var så heldige, at det 
var planlagt, vi skulle overnatte i byens barak-
ker. 
I barakkerne var der træsenge og halmma-
drasser, som vi skulle sove på, hvilke var en 
lidt sjov og anderledes oplevelse. 
Om morgenen skulle alt ryddes op og ned-
pakkes, inden byen åbnede for besøgende. 
Vi fik muligheden for at gå rundt i byen, og 
bagefter tog vi et gammelt tog rundt i områ-
det. 
   Efterfølgende kørte vi videre til Syringe Pro-
vincial Park, hvor vores næste overnatnings-
sted var. Teltene blev sat op, og der blev 
lavet lækker aftensmad. Vi skulle videre igen 
dagen efter, hvor vi skulle overnatte i Conkle 
Lake Provincial Park. Efter en havregrøds-
dyst over gasblus tog vi afsted. På vejen 

derhen stoppede vi i Gladstone Park, hvor vi 
vandrede en tre timer op af et bjerg. 

Bjerget var meget stejlt, og der var ekstremt 
varmt med meget høj luftfugtighed, hvilke gjorde, 
det var en lidt hård tur. Vores overnatningssted 
lå heldigvis ned til en sø, hvor vi kunne få vasket 
sveden af os. Ved denne sø skulle vi overnatte to 
nætter, og vi benyttede derfor den efterfølgende 
dag til at vandre i området omkring Kette River 
Rekreation. Turen var igen stejl, men det var 
heldigvis ikke så varmt. 
   I dette område var bjergene meget mindre 
spidse end dem vi ellers havde oplevet i Golden. 
   Om torsdagen var det sidste vandredag og vi 
kørte til Manning Park, hvor vi oplevede hvad jeg 
vil karakteriserer som en af de smukkeste na-
turoplevelser på turen. Om aften lavede vi læk-
ker gris med ris, og holdte et lille lejrbål, inden vi 
krøb i poserne. Dagen efter vandrede vi en god 
tur rundt om en af de nærliggende søer, inden vi 
kørte til det næste overnatningssted ved Rich-
mond nær Vancouver. 
   Vandreturen var mindre stejl end de forrige og 
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stierne mindede meget, om dem vi ser i skoven i 
Danmark. Turen i bus mod næste overnatnings-
sted tog ca. 6 timer, så det meste af sangbogens 
sange blev sunget under turen. 
   Vores overnatningssted i Richmond var uden 
rindende vand hvilke betød, at vi 
lavede aftensmad ved en strand, inden vi ankom til 
lejren. 
   På stranden fik vi fyldt drikkedunke og badet, 
inden vi kørte til overnatningsstedet. 
Dagen efter kørte vi mod Vancouver, hvor vi brugte 
det meste af den sidste dag på shopping og sight-
seeing. På vej til Vancouver stoppede vi dog ved 
Lynn Canyon Park, hvor vi fik 1½ time. I Lynn Can-
yon Park var en trail ved navn Baden Poul, hvilken 
de fleste af os selvfølgelig prioriterede at gå.
   I Vancouver blev vi sluppet løs i fem timer. De 
fleste benyttede tiden til at shoppe og mange be-
søgte også outdoorbutikken Mec. 
Om aftenen mødtes vi, og spiste aftensmad på 
McDonald’s, inden vi igen kørte tilbage til lejren.  
Dagen afsluttede vi med et sidste lejrbål inden 
vi krøb i poserne. Den aften syntes jeg virkelig, 
at man kunne mærke at turen havde givet os et 
bedre sammenhold i troppen, og vi glædede os 
over den fantastiske tur, som snart havde nået sin 
slutning.
Den 31. juli var turens sidste dag, og turen gik 
hjemad fra Vancouver lufthavn.  
   De 14 dage vi i alt tilbragte i Canada, var nogle 
af de mest fantastiske og oplevelsesrige dage. 
Selvom vi hver dag kørte meget i bus, synes jeg, 
at det var fantastisk, at vi fik mulighed for at be-
søge så mange forskellige steder og opleve så 
meget forskellige natur, når man tænker på hvor 
lidt af Canada vi rent faktisk så. Det at man kunne 
se ændringer i naturen og i bjergene bare inde for 
så relativ korte afstande, var virkelig fedt.
   Turen gav os ikke kun nogle fantastiske ople-
velser, men også troppen et tættere sammenhold. 
Jeg vil tænke tilbage på Canada, som en fanta-
stisk, oplevelsesrig og mindeværdig tur, som jeg 
håber kan blive efterfulgt af endnu flere fantastiske 
udlandsture med Grib Skov Trop. Tak for en super 

god tur og den fantastiske planlægning, der 
ligger bag, fra både tropsledelsen, Scouter 
Ric og hans kone Tammy. 

Mange spejderhilsner 
Cecilie Lindebjerg  

Se endnu flere billeder fra denne helt ufor-
glemmelige tur på vores hjemmeside www.
gribskovtrop.dk

Og hvis du ikke allerede har gjort det, så kan 
du også læse beretninger og se billeder fra 
turen på vores Facebookside, der blev opda-
teret løbende undervejs.



Grib Skov Trop 
Kvalitet i spejderarbejdet

24

PATRULJESIDERNE
Mår  
Kalenderen skriver sensommer, og det betyder 
vores tid sammen lakker mod enden. Det har været 
et helt vildt år med fart på læring, sjov og fede 
spejderoplevelser. Dette er vores sidste indlæg til 
jer og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke jer 
for det forgange år, der er gået stærkt, alt for 
stærkt! Benyt da også lejligheden til lige selv at 
tage et tilbageblik på spejderåret 2015-2016. Vi vil 
også tage et par linjer til at takke jer for 16 super 
fede dage i jeres selskab på den anden side af Atlanten. Der er ikke mere at sige herfra end tak 
for et fedt år og så håber vi selvfølgelig at se de gule uniformer med bordeux skulderstropper 
en gang i mellem når vi kommer uanmeldt på besøg.  
Spejderhilsner Anna og PD 
  

 
 

Tusind tak for en utrolig fed tur i Canada! Over to uger af 
sommerferien blev brugt, men helt bestemt ikke spildt. Alle 
de smukke omgivelser og fantastiske mennesker vi blev 
mødt, har helt klart taget del i at gøre denne tur utrolig. Men 
nu da vi er kommet hjem fra Canada, er der ikke lang tid til, 
skolen starter igen. Og med skolens start kommer alle 
patruljemøderne! Derfor skal vi udnytte det ”gode” danske 
sommervejr så meget som muligt, inden det bliver gråt og 
koldt igen.  
Derudover er der jo snart oprykning, så det bliver interessant at se, om der kommer et lille nyt 
vildsvin ind i patruljen. 
Vi glæder os til at se jer på de kommende møder :) 
 
Mange spejderhilsner Cecilie(PL) og Caroline(PA) 
 
August September Oktober 
9. Tropsmøde 8. Oprykning 4. Tropsmøde 
17.  Botaniker 13. Tropsmøde  11. Klargøring til LPT 
24. Afslutte botaniker 17. Bålaften 15-18. LPT 
31. Orientering 21. Træne lejrsport 26.  Opsamling på botaniker 
 24-25. September-tur  

 

EGERN 
 
Hej Egernbasser 
Velkommen hjem efter den mest fantastiske tur til 
Canada. 
Det var en super hyggelig og lærerig tur som alle sent 
vil glemme. 

 

Udendørsaktiviteterne vil fortsætte og vi vil prøve at få 
taget en masse mærker. 
Vi glæder os til en ny sæson med jer alle og måske en 
enkelt førsteårs som vi nok skal få opdraget på ægte 
egernmanér. 
 
Egern hilsner Mads (PL) og Ditte (PA) 
 

AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 

9. Tropsmøde 8. Oprykning 4. Tropsmøde 

17. Patruljemøde 13. Tropsmøde 12. Patruljemøde 

24. Patruljemøde 21. Patruljemøde 15.18. LPT 

31. Patruljemøde 24.25. Oprykningstur 26. Patruljemøde 

 31. Patruljemøde.  
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EGERN 
 
Hej Egernbasser 
Velkommen hjem efter den mest fantastiske tur til 
Canada. 
Det var en super hyggelig og lærerig tur som alle sent 
vil glemme. 

 

Udendørsaktiviteterne vil fortsætte og vi vil prøve at få 
taget en masse mærker. 
Vi glæder os til en ny sæson med jer alle og måske en 
enkelt førsteårs som vi nok skal få opdraget på ægte 
egernmanér. 
 
Egern hilsner Mads (PL) og Ditte (PA) 
 

AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 

9. Tropsmøde 8. Oprykning 4. Tropsmøde 

17. Patruljemøde 13. Tropsmøde 12. Patruljemøde 

24. Patruljemøde 21. Patruljemøde 15.18. LPT 

31. Patruljemøde 24.25. Oprykningstur 26. Patruljemøde 

 31. Patruljemøde.  

 
 

Hej Hjortebasser.  
 
Tusind tak for en fantastisk tur til Canada. Det 
var en fornøjelse, at være af sted med jer. Foran 
os venter spejderarbejdet, som vi kender det 
bedst, for inden længe står LPT for døren.  Inden 
da, er september måned også fyldt med løjerlige 
arrangementer. Her kan vi glæde os til både 
kræmmermarked og bålaften samt 
oprykningsturen. 
Vi glæder os til at se jer alle igen.  
Hjortehilsner fra jeres PL (Rie, tlf. 24 25 66 08) 
og PA (Simon, tlf. 51 98 50 00) 
 
August september oktober 
Tropsmøde 9. august Kræmmermarked 1.-4. 

september 
Tropsmøde 4. oktober 

 Oprykning 8. september  LPT 15.-18. oktober 
 Tropsmøde 13. september  
 Bålaften 17. september  
 Oprykningstur 24.-25. 

september 
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Martin

PIONERER!
Snart er sommeren forbi og med det følger efteråret og samtidig et nyt spejderår 
fyldt med spændende aktiviteter. Pionererne var som bekendt med på spejdernes 
tur til Canada – en fantastisk oplevelse der blev gjort endnu bedre af jeres selvskab. 
Jeg er vidst ikke ene om at være blevet overvældet over den utrolige natur, de åbne 
vidder og de sneklædte bjerge. En tur der sent vil blive glemt!

I den kommende tid venter det altid fede pionertræf hvor vi mødes med de andre 
pionerer i korpset og laver konkurrencer og snakker om pionerernes fremtid. 

I år afholdes træffet hos Frie Fugle i Søn-
dersø på Fyn, så vi finder lige ud af noget 
fælles transport.

Dernæst venter oprykningen hvor vi selv-
følgelig glæder os til at byde velkommen til 
de nye pionerer. Må de få en god tid, som 
en del af Danmarks største pionergren!

Med efteråret venter den årlige pionertur-
nering hvor deltagerne over 24 timer bliver 
testet i alle tænkelige og utænkelige spej-
derfærdigheder. Turneringen er for unge 
som gamle pionerer, så selv de nyopryk-
kede kan være med og stadig have en god 
chance for en topplacering (se selv sidste 
års resultat).
Glæd jer til et begivenhedsfuldt efterår, det 
gør jeg!

       Under åbne vidder!
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Her i forsommeren har roverklanen været godt i gang med at hjælpe Ravnetroppen med 
klargøring af spejdergrunden til besøget af amerikanske spejdere. Disse skal i 11 dage ligge 
på lejr i Gurre. På et aktivt rovermøde blev der tjæret sokkel, malet vinduer på spejderhytten.  
Raftestativet blev tømt og repareret, de 
sidste overkommelige rester fra det 
enorme træ, der blev lagt ned foran hytten 
for to år siden, blev skåret op og fragtet til 
brændeskuret. Der blev ryddet krat og 
klippet hæk. Endelig fragtede vi brædder 
til den halvfærdige bålhytte. Efterfølgende 
har enkelte arbejdssjak været i Gurre for 
yderligere tjæring af sokkel samt 
konstruktion af spær og taglægning på bålhytten. Museumsvognen er trukket til Gurre vi har 
været guide for amerikanernes tur til Bassebjerg og Hillerød. 
Et af sensommerens højdepunkter bliver Konditoriets 25 års jubilæum. Et jubilæum, der 
virkelig er værd at fejre med tak til det trofaste kræmmermarkedsudvalg for en helt 
enestående indsats. Mon ikke Jørgen som jubilæumsgave mest af alt ønsker lidt flere kager 
til fryseren – burde vi ikke kunne bidrage til det?  
 
Program 
Mandag 29/8 
Kl. 19:30 
Bassebjerg 

Tur til Valhal 
Vi har en del praktiske opgaver på Valhal, inden vi samles om den store pejs . 

Lørdag 
1-4/9 

Konditori, Hillerød Kræmmermarked 
Kræmmermarkedspladsen i Hillerød 

Lørdag 
13/9 

Bålaften 
på Bassebjerg 

Lør/søn 
15-16/10 

Roverturnering  
Ved Frederiksborg Trop 

Lør/søn 
12-13/11 

Ledertræf  
Hos Jens Langkniv 

 
 
Med løftet Tveje ! 
Ole 
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Adresseliste 
Civile Gruppestyrelsesmedlemmer:  
Lisbeth Steinmann (Formand) Nobisvej 8 Græsted 61334106 formand-gst@gribskovtrop.dk 
Glenn Helmuth (Kasserer) Sportsvej 24 Nødebo 23388088 glenn@helmuth.nu 
Anne Rasmussen Bolandsvang 25 Hillerød 40312114 
Hasse Traberg-Andersen Krohaven 5 Nødebp 29728671 
Lars Olsen Kirkebakken 1 Nødebo 30757362 
Henrik Kaas Hansen 
Elisabeth Ljungmann Sportsvej 38 Neødebo 24257252	  
	  

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

Hyttevagter  
Brian Hørup (Bassebjerg) Gyvelvej 18 Nødebo 41591076 bhpost@mail.dk 
Claus Dall-Hansen (Klokkedam) Ebbas Allé 14A Nødebo 48484880 cdh@combilent.com 
Ole Lumholt (Valhal) Sportsvej 47 Nødebo 22985247 ole.lumholt@email.dk 

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

Børne og ungdoms samrådet (BUS)  
Glenn Helmuth (Repræsentant) Sportsvej 24 Nødebo 23388088 glenn@helmuth.dk 
Stinus Andersen Storskoven 1  Annisse 23442659 stinus@tschentscher.dk 

Ulveledere Ulve 7-10 år. Mødedag torsdag kl. 18.30 
Bente Wilcke (30300354) Kirkevej 10 A Græsted 48480128 ulv-gst@gribskovtrop.dk 
Marianne Kvisgaard Krobakken 2 Nødebo 42363955 marianne@kvisgaard.info 
Louise Wilcke Larsensvej 1B, 1. Græsted 28946654 louisewilcke@hotmail.com 
Hans-Peter Folden Baunevænget 45 Nødebo 64823003 hrkaffe@gmail.com 
Louise Heidtmann Rebekkavej 7A, 2th Hellerup 30316909 louise.m.h@hotmail.com 

Stifinderledere Stifindere 10-12 år. Mødedag onsdag kl. 18.45 
Lars Hansen   Krobakken 2 Nødebo 48244742 stifinder-gst@gribskovtrop.dk 
Leif Højvang Krobakken 1 Nødebo 22724910  
Henrik Strøberg Kirkebakken 9 Nødebo 51990304 hjs@bwsc.dk 
Carina Dirchsen Gyvelvej 18 Nødebo 42428802 cahodi67@gmail.com 
Brian Hørup Gyvelvej 18 Nødebo 41591076 brianhoerup@gmail.com  
Jan Larsen Nødebo Skovvænge 4 Nødebo 48481676 jan@jrl.dk 

Spejderledere Spejdere 12-17 år. 
Pernille Edelgaard (Tropsleder) Gyngemose Parkvej 2E, 1. Th.  Søborg 23314655 spejder-gst@gribskovtrop.dk 
Stinus Andersen Storskoven 1  Annisse 23442659 stinus@tschentscher.dk 
Anders Rønn-Nielsen  Gudenåvej 24, 3tv  Vanløse 30225515 Anders.R@math.ku.dk 
Petra Munk Wolfhagen Gyngemose Parkvej 2E, 1. Th  Søborg 28181725 pmunkwolf@gmail.com 
Cecilie Helmuth Søndre Fasanvej 94A 2. 15. Valby 40404916 Cecilie@helmuth.nu 
Alexander Ian Kenney Slangerupgade 7, kld. Hillerød 40738365 alex_kenney@hotmail.com 
Martin Schwartz Tingbakken 5 Græsted 20642403 martin.h.schwartz@gmail.com 
Mathias Kvisgaard Krobakken 2 Nødebo 25582663 mathias@kvisgaard.info 

Patruljeledere Møde kl. 19-21.00 
Rie Meldgaard (PL, Hjorte) Kirstinehøj 21 Nødebo 22394900 rie.meldgaard@gmail.com 
Marcus Leander Andersen (PL, Mår) Kirkevej 8 Nødebo 21535533 ma4848@live.com 
Mads Kvigaard (PL, Egern) Krobakken 2 Nødebo 40554742 mads@kvisgaard.info 
Cecilie Lindebjerg (PL, Vildsvin)  Pile Allé 23 Nødebo 26195432 cecilie.lindebjerg@hotmail.com 

Rovere Den sidste mandag i måneden     
Ole Lumholt (Klanleder) Sportsvej 47 Nødebo 22985247 ole.lumholt@email.dk 
Poul Wilcke (Assistent) Kirkevej 10 A Græsted 26161166 pw@tvis-kbh.dk 

Redaktionen på Knasten  
Cecilie Helmuth Søndre Fasanvej 94A 2. 15. Valby 40404916 cecilie@helmuth.nu 


