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Gæve Rovere ! !
En fantastisk rovertur planlægges i øjeblikket af Nicklas og Ian. I 50 året for den legendariske 
”Katangut”-roverekspedition til Grønland (se www.de-gule-spejderes-museum.dk/1317.html) vil de to 
eventyrere rejse i ekspeditionens fodspor. En fejldvandring fra Søndre Strømfjord til Holsteinsborg. 
Dette med spejderudrustning som man anvendte for 50 år siden. Dengang var der ingen letvægtstelte, 
som vi kender dem i dag. Hver deltager havde et halvt 2-mands bomuldstelt, der om aftenen parvis 
blev samlet til overnatningsplads, spændt ud mellem to opstillede rovertvejer. De Gule Spejderes 
museum har udlånt et sådant halvt telt til turen, den anden halvdel fremstiller de selv. De har anskaffet 
gamle rygsække med upolstrede lærredsremme fra tiden før hoftebæringsbælterne blev introduceret. 
Turen vandres efter gamle kort, og en af deltagerne fra ”Katangut”-ekspeditionen vil personligt sende 
de to vandrere af sted. Vi glæder os utroligt meget til at høre mere.!
Her i foråret arbejder roverklanen med istandsættelse af Gilwellhytten og planlægningen af 
Wagadugoløbet.  !!
Med løftet Tveje !!
Ole !
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Mandag 30/1, 19:30 i Bassebjerg 

95-årig modstandsmand vil berette om 
sandheden ved tyskernes minerydning efter 
krigen og kommentere kritikken af den nye 
film ”Under sandet”.

Mandag 27/2, 18:00 i Gilwellhytten 

Middag 
& 

Klanting

Mandag 27/3 i Spejdermuseet 

Der pakkes grej til Wagadugoløbet. Der gives 
en grundig orientering om løbet. De sidste 
instruktioner uddeles.

Weekend 28-30 april 
Wagadugoløbet 2017 

Nye spændende oplevelser venter i en 
efterhånden traditionsfyldt weekend.  
Det er 13. gang vi forsøger at fange Kaj Olsen

GRIB SKOV ROVERKLAN

Kære Rovere
Først og fremmest godt nytår til alle.
Det har været et spændende år med etableringen af Grib Skov Roverklan og vi er 
kommet godt fra start. Vi har haft nogle gode møder og har været afsted på en rigtig 
hyggelig tur til Stevnsfortet.

I 2017 fortsætter vi med møder, ture og arrangementer. Som noget nyt lader vi de første 30mi-
nutters aktivitet gå på skift mellem os. 
 
Vi tager på udflugt til Rold Skov d. 4. marts, 
hvor Rold Skov Gruppe holder 30års jubi-
læum, og hvor Kirsten takker af efter 30år 
som ulveleder. Vi overnatter deroppe og 
bruger søndag formiddag på lidt kulturelt. I 
maj planlægger vi en kanotur.

Herudover kommer vi i foråret til at arbejde 
med genetableringen af stifinderbålpladsen. 
Stammerne er skåret til, og metalrammerne 
er malet og klar til montering. Vi kalder ind til 
arbejdsdage i februar og marts.  

Program:
• Mandag d. 23/01 - Rovermøde: Fore-

drag ”På skovmandstur i EF”. Jens og Cecilie står for 30min 
aktivitet til start

• Mandag d. 20/02 - Rovermøde: Foredrag om Nødebos histo-
rie. Lars og Marianne står for 30min aktivitet

• Lørdag og søndag d. 4-5. marts - Tur til Rold Skov
• Mandag d. 20/03 - Rovermøde: Oplæg om Vandretræning, 

udstyr og pakning af rygsæk. Martin og Bernhart står for 
30min aktivitet.

• Tirsdag d. 18/04 - Rovermøde: Friluftsmad og snacks over 
bål og trangia.

• Lørdag og søndag d. 13-14 maj - Kanotur
(Møderne starter kl. 19.30.)
 
Bornholm Rundt – I pinsen d. 3. juni til 5. juni er der Bornholm 
Rundt. En smuk vandretur rundt om Bornholm. Taskerne bliver 
kørt og det er bare at vandre afsted med dagtursrygsæk. Under-
vejs er der forplejning. Sidste år deltog flere fra Frederiksborg 
Trop og fra Grøndal. Vi kunne også deltage, hvis der er et par 
stykker som er friske.
 
I 2017 har Grib Skov Trop også 30års jubilæum. I gruppestyrel-
sen er der talt om at fejre dette samtidig med bålaftenen. I må 
gerne tænke over om I har gode idéer til hvordan det kan fejres.
 
Godt nytår
 
Med spejderhilsen
 
Torben


