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Kære Ulve, 
Ørnen kom lige forbi her i torsdags efter Ulvemødet. Han var lige ude og flyve hans aften 
runde.

Jeg skulle hilse alle Ulve rigtig mange gange fra Ørnen. Han var rigtig glad for den herlige 
fødselsdag, som vi afholdte for han. Specielt var han glad for, at vi var klar til, at tage en 
tørn og hjælpe ham med, at pynte op i hans hus.

Han kunne stolt fremvise de mange flotte fødselsdagskort han modtog på dagen. Han 
havde nogle stykker med i næbbet, som han stolt flyver rundt og viser til alle i skoven. 
Han håbede rigtig meget, at vi alle havde mulighed for, at komme til næste år, når han 
igen ville holde stor fødselsdag. Hanen og spætten havde allerede sagt, at de var klar, 
dog  håbede de, at de sammen med os, kunne få lidt tid, til at øve på fødselsdagssangen 
og melodien inden næste år fest, så de kunne synge så højt og smukt som os. 

Jeg tror vi kan glæde os en spændende fest til næste år i april måned, når Ørnen fylder 
51 år.

Baloo.
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HUSK at melde afbud til Akela hvis du ikke kommer på telefon 30 30 03 54

PROGRAM FOR ULVE
Torsdag d. 4. maj – Vores årlig møde hvor vi indbyder alle børn der vil være ulv for en 
dag, hvem mon er den hemmelig gæst i år? 

Torsdag d. 11. maj - Opgaver på grunden.

Torsdag den d. 18. maj -Bålaften er en hyggelig aften, hvor 
Spejdere, FDF’ere og Gildebrødre i Hillerød Kommune mødes 
til lejrbål, sange og spejderunderholdning. I år er DDS Fry-
denborg Gruppe vært for denne aften på spejdercentret Fry-
denborg, Frydenborgvej 19-25, 3400 Hillerød. Parkering langs 
Frydenborgvej, hvis der er fyldt på P-pladsen Traditionen tro 
bliver Hillerød Kommunes Spejderlederpris overrakt, og vi slut-
ter af med saft, kaffe og lidt mundgodt. Forældre, bedsteforældre og søskende er også 
velkommen! 

Den d. 19.-21. maj -Ulveturneringen hos Fugl Phønix. Vi mødes ved Bassebjerg kl. 16:30 
medbring personligt udstyr til en weekend (pakkeliste se hjemmesiden) husk liggeunder-
lag og en god sove pose. En madpakke og drikkevarer til fredag aften. Lidt godt til bustu-
ren er i orden. Vi forventer at være hjemme søndag kl. ca. 14.30.

Torsdag d. 25. maj – kr. himmelfartdag, intet møde.

Torsdag d. 1. juni – Lejrbål i ulvehulen – Forældre er velkommen kl. 19.30 for at opleve 
ulve der underholder.                                                      

Torsdag d. 8. juni – Fuld måne møde.  -  Sommerlejrmøde for forældre fra kl. 19:30 – 
20:00

Torsdag d. 15. juni – lege møde.

Torsdag d. 22. juni -  Vi laver bål - i med bringer pølser og brød. Alle er velkommen.
Sommerlejren er i uge 26 - information vil blive mailet ud.
Husk at holde jer orienteret på Facebook (gribskovtrop) når vi er på tur, om tidspunktet for 
hjemkomst vil blive ændret.

Første møde i august er den 17/8 - God sommer til alle.
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!

Så nærmer vi os stifinderturneringen og sommerlejren.  Disse to ture er højdepunkter på 
årets stifinderarbejde. På stifinderturneringen mødes vi og dyster med stifinderkobler fra 
de andre gule spejdergrupper rundt om i landet. Vi stiller med 3 kobler i år, så vi også er 
med i Stammekonkurrencen. Det er et par år siden at vi vandt sidst, men hvis vi er skarpe 
har vi en god chance for at gøre det igen i år.

Hvis Sortfodstammens kobbel vinder turneringen, lover lederne at give både is og fløde-
boller på sidste møde inden sommerferien. 

Med Stifinderturneringen overstået laver vi opsamling på mærker for alle og afkrydsning til 
Ørneprøven for 2. års stifinderne så der forhåbentlig er mange der ender med at få Svæ-
vende Ørn til oprykningen i August. Der vil også være aktiviteter for dem der ikke laver 
opsamling.

Vi bliver 19 stifindere på sommerlejren. Vi skal være sammen med både ulve og spejdere. 
Det bliver alle tiders tur, hvor stifinderne udover at lege, hygge og bade skal lære om na-
turen og tage duelighedstegnet ”Naturkender”. For mange af 2. års stifinderne er det det 
sidste mærke, de skal have for at få ”Svævende Ørn”.

Med spejderhilsen Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM
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STIFINDER MØDER I VINTERHALVÅRET
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Bålaften 2017 

Torsdag den 18. maj 2017 kl. 18.30-20.00 
 !!
!
!

Bålaften er en hyggelig aften, hvor Spejdere, FDF’ere og Gildebrødre i 
Hillerød Kommune mødes til lejrbål, sange og spejderunderholdning. 

!
Traditionen tro bliver Hillerød Kommunes Spejderlederpris overrakt, og 

vi slutter af med saft, kaffe og lidt mundgodt. 
!

Forældre, bedsteforældre og søskende er også velkomne! 
!

I år er DDS Frydenborg Gruppe vært for denne aften på spejdercentret 
Frydenborg, Frydenborgvej 19-25, 3400 Hillerød. 

- Parkering langs Frydenborgvej, hvis der er fyldt på P-pladsen 
!

Husk: Varmt tøj og noget at sidde på. 
!

Vi glæder os til at se jer! 
!

!
Tilmelding senest d. 13.05.17 til gl@spejderhat.dk 

!
!
!

      



 For at kunne give ulve, stifindere og spejdere den bedste sommerlejr har 
vi brug for nogle forældre til at hjælpe os ledere i løbet af ugen. 

Vi har brug for 3-6 forældre der kan være der enten hele ugen 
eller måske i den ene halvdel af ugen og købe mad ind til de 
tre grene. 

Alle grene vil udarbejde udførlige indkøbslister og mad-
plan til de enkelte dage, som der skal handles ud fra i 
nærmeste supermarked (Otterup). Udover at gøre en 
stor indsats, får du mulighed for at lære gruppens le-
dere og andre forældre i gruppen godt at kende. 

Vi håber meget at høre fra jer!  

Kontakt Pernille (tropsleder) på 
23 31 46 55 / spejder-gst@gribskovtrop.dk, 
hvis du har nogle spørgsmål eller mulighed for at 
hjælpe! 

OBS: Ændret dato på sommer-

lejr – Vi tager afsted søndag d. 25. 

juni til lørdag d. 1. juli! Husk rest-

betaling via Nemtilmeld senest d. 

1. juni!

 Sommerlejr 2017 
       - Vi har brug for hjælp!
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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 

Selvom der stadig er sne og hagl i luften af og til, er der ikke 
længere nogen tvivl om, at det er blevet forår: Skovbunden er 
fuld af anemoner, og de første bøgetræer er sprunget ud. Nu er 
det lyst så længe, at det først er omkring afslutningen på 
møderne kl. 21, at tusmørket så småt begynder. Så det er nu, vi 
for alvor kan skrue op for udendørsaktiviteterne.   

I februar var troppen på tur til Gillastugan i Sverige sammen med Frederiksborg, Valdemar og Hardeknud. Her blev vi 
alle sammen meget klogere (!) på geologi og runetydning, og vi fik også oplevet hvordan en flok ondsindede og 
bindegale jætter forsøgte at tage magten ved et dramatisk vikingeblot sent lørdag aften. Heldigvis endte det hele 
godt, og vi kunne tage hjem under fredelige forhold om søndagen. Hjorte løb af med sejren stærkt forfulgt af 
Vildsvin. Mange tak til pionererne for endnu en gang at have arrangeret et brag af en tur! Også en stor tak til 
vejrguderne (eller måske de onde jætter?) for at have sørget for det smukkeste frostklare vintervejr om lørdagen. 

I slutningen af marts deltog to Gribskov-patruljer for første i Ranger Challenge, der foregår i Ree Park på Djursland. 
Det blev en rigtig spændende weekend fyldt med spejdertekniske opgaver og hele tiden omgivet af eksotiske dyr. 
Der var blandt andet overnatning på plateauer ”sammen med” ulve og bjørne. 

Sct. Georgsdag 

På en solrig, men ret kølig aften mødtes spejdere og pionerer d. 23. april på det hemmelige sted ude i skoven for at 
fejre Sct. Georgsdag – en af de allervigtigste dage for os spejdere. Det er her, vi aflægger spejderløftet, og det er også 
på denne aften, at vinderpatruljen af Wacambaen kåres og årets spejder udnævnes. 

Efter at de sidste opgaver var blevet bedømt og de sidste point lagt sammen, stod det klart, at Vildsvin havde scoret 
hattrick ved på imponerende vis at vinde patruljekonkurrencen for tredje år i træk. Patruljen har formået at holde 
både arbejdsniveauet og humøret højt gennem hele konkurrencen, så det var fuldt fortjent, at de løb af med sejren. 
Dog må de nok regne med om muligt endnu hårdere kamp til næste år!  

Da Vildsvin var blevet fejret med et tjikkerlikker og havde fået genoverrakt vindertrofæet, var det tid til at udnævne 
årets spejder. Det blev Andreas, som kunne tage geviret med hjem som symbol på, at han skal bære den ærefulde 
titel det næste år. Han har gjort sig særligt positivt bemærket henover året: Han har bidraget med godt humør, stor 
entusiasme og har altid været frisk på at tage fat, når der var brug for det i patruljen.  

Kon-tiki cup 
Søndag d. 11. juni er det endnu en gang tid til en af de mest fasttømrede traditioner i troppen. Vi skal krydse Esrum 
Sø på tømmerflåder. Sejlretningen og start og slut kommer til at afhænge af vinden, men konkurrencen er fastlagt: 
Den patrulje, der først når frem til det udpegede mål, har vundet. Vi starter allerede lørdag med at samle flåderne, 
inden det for alvor går løs søndag. Undervejs på sejladsen griller vi som sædvanlig pølser over bål ombord på 
flåderne. Så sæt et kæmpe kryds i kalenderen og husk at melde jer til – det bliver som altid en rigtig hyggelig tur.  

Sommerlejr 
At det er blevet forår, betyder også, at der er kortere tid til sommer! Nu er der ikke længe til, at vi skal sidde omkring 
bålet i de lune sommeraftner. Årets sommerlejr ligger i den første uge af sommerferien og går til Enebærodde på det 
nordlige Fyn. Det er en meget smuk landtange bevokset med enebærbuske og fyrretræer, med vand på to sider og 
kilometervis af dejlige sandstrande. Planlægningen af lejren er gået i gang, og vi kan godt love, at der bliver tid til en 
masse badning og vandaktiviteter.  

Ud i den lyse tid, 

Tropsledelsen 

Cecilie, Pernille, Stinus, Ian, Martin 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
 

PROGRAM FOR
SPEJDERNE

2. maj - Tropsmøde

6. juni - Tropsmøde

10-11. juni - Kontikicup

24. juni - 1. juli - Sommerlejr til 
Enebærodde

1. August - Første Tropsmøde 
efter sommerferien



Grib Skov Trop 
Kvalitet i spejderarbejdet

12

PATRULJESIDERNE

EGERNS MÅNEDER! !
Hej Egern 
Tak for en god Wacamba og et godt stykke arbejde. Vi endte på en 
flot 2. plads. Stærkt gået. Og tillykke til Vildsvin. !

Nu ser vi frem til et 
forhåbentlig super 
Kontiki Cup og en 
fantastisk 
sommerlejr på 
Enebærodde i uge 26. Vi går mod varmere tider og 
mere udendørs arbejde. Vi skal have afsluttet de 
mærker vi er i gang med og begynde på nogle helt 
nye. Vi glæder os til nogle hyggelige sommermøder 
med jer alle. 
 
Egernhilsner Mads og Ditte

LEJRBÅL I CANADA 2017
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Pionerer!
Endelig er bøgen sprunget ud! 
Efter et lidt koldt og gråt forår, går vi snart sommeren i møde. 
Vi rykker så småt udendørs til pionerpladsen, der i øvrigt godt kunne trænge til en opfrisk-
ning ;)

På opfordring fra flere af klanens medlemmer vil et kommende projekt være fremstilling af 
en blide. En blide er et gammelt middelaldervåben, der blev brugt ved belejring af borge 

og har i lang tid været genstand for stor fascination i 
klanen. 
I første omgang kræver produktionen af bliden ind-
samling og forarbejdning af birkestammer. 

Lige som tidligere år tager vi til Græsted for at 
hjælpe roverne med at gøre klar til salget af laks og 
andet godt på Græsted veterantræf. Info følger.

I starten af Juni skal vi ud og sejle på tømmerflåde 
på Esrum sø med spejderne og senere skal vi med 
resten af troppen på sommerlejr til Enebærodde. 
Det bliver hyggeligt!

Under åben himmel
Martin
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GRIB SKOV ROVERKLAN

Kære Rovere

I det tidlige forår har vi været på tur til Rold Skov til deres 30års jubilæum og ”pensionering” af Kirsten 
og Henning. Det var en rigtig god og hyggelig tur. Der blev talt både spejderminder og fremtiden for 
Rold Skov til langt ud på aftenen. 

Vi har også netop været på Wagadugo løbet, hvor mange af klanens medlemmer har været 
medvirkende. Det var en flot weekend og der har været ros fra spejderne for der i år var en 
virkelig god rød tråd mellem historien, posternes indhold og omgivelserne. 

Foran os har vi vores kanotur til Sverige. Det bliver skønt at komme afsted på tur. Vi låner 
korpsets kanoer og kører til Ivösjön. Det bliver nogle hyggelige dage med både yngre og æl-
dre rovere på tur. 

Her i foråret og forsommeren skal vi fortsætte med projektet med at opbygge den nye stifin-
derbålplads. Vi har alle materialerne. 

Program:
• Mandag d. 22/05: Rovermøde - Vi bygger stifinderbålpladser. Afslutning om bålet med 

historier fra kanoturen. 
• Mandag d. 19/06: Rovermøde - Vi bygger stifinderbålpladser. Frank står for en lille aktivi-

tet til mødet og vi ønsker hinanden en god sommer. 
• Mandag d. 21/08: Rovermøde - første møde efter sommerferien. 

Vi ses

Med spejderhilsen   
    Torben
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Klokkekilde Roverklan

Gæve Rovere ! !
Tak for endnu en fantastisk og uforgelmmelig weekend med Wagadguløb. Knapt er rekvisitterne læsset af traileren ved 
lageret i Ringsted, før nye spændende arrangementer står i kø. !
Pinsens ”Alaksalaks og Long-horne Dinner” flytter i år på ”Grønnesgård” midt mellem Frederiksværk og Hundested - 
Amtsvejen 280, 3390 Hundested. Se mere på www.timewinder.dk. Placeringen på Grønnegård giver adgang til både havn 
og landingsplads til fly, hvorfor der vil være nye spændende veteranaktiviter at iagttage. Personer, der vil hjælpe os med 
madboden bedes kontakte Ian på email: alex_kenney@hotmail.com. Vi håber alle øvrige vil give os et besøg. !!

!  !!
Genindvielsen af den gennemrestaurerede ”Gilwellhytte” forgår søndag den 18. juni kl. 12-14. Der vi være åbent hus for 
alle interesserede, nabotroppe, naboer, ejere, gildebrødre, spejdervenner og andre interesserede. Spejderchefen vil forestå 
den officielle indvielse af hytten, der næppe har stået i bedre spejderstemning i mange årtier. Der er lavet nyt ulvelokale og 
lokale til pionersjak. Kom og bese det imponerende resultat. !!
Program 

!!
Med løftet Tveje ! 
Ole 

Mandag 29/5 
Kl. 19:15 
Bassebjerg

Rovermøde – forberedelse til Veterantræf 
Vi indleder opbygningen af pladsen. Fælles afgang fra Bassebjerg

Weekend 3-5/6 
Grønnesgård

Alaskalaks og Long Horn Dinner 
Der er brug for alle hænder.

Søndag 18/6 
Kl. 12:00 
Gilwellhytten

Genindvielse af Gilwellhytten 
Mulighed for at høre historier om hyttens tilblivelse, ulvehistorier og tur til Slusehuset
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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 anne_rasmussen_dk@yahoo.dk
Hasse Traberg-Andersen Krohaven 5 Nødebp 29728671 hasse@rubberduckco.dk
Lars Olsen Kirkebakken 1 Nødebo 30757362 lao@nnpharmaplan.com
Henrik Kaas Hansen Postmosen 40 Hillerød 20480652 henrik.hansen@wuerth.dk
Elisabeth Ljungmann Sportsvej 38 Neødebo 24257252 epedersen74@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)
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
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
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
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
Victor Holst Pedersen (PL, Hjorte) Pile Allé 21 Nødebo 24267036 viktorholst1303@gmail.com
Emma Werther (PL, Mår) Kildeportvej 7 Nødebo 30549146 emma.werther@gmail.com
Mads Kvisgaard (PL, Egern) Krobakken 2 Nødebo 40554742 mads@kvisgaard.info
Cecilie Lindebjerg (PL, Vildsvin) Pile Allé 23 Nødebo 26195432 cecilie.lindebjerg@hotmail.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 
Cecilie Helmuth Søndre Fasanvej 94A 2. 15. Valby 40404916 cecilie@helmuth.nu


