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Søndag d. 8. Oktober kl. 10.00 er der endnu en gang arbejdsdag på Bassebjerg.
Vi har en række små vedligeholdelsesopgaver som skal klares og har brug for hjælp, så vores 
fantastiske spejdergrund og hus fortsat kan bevares.

På arbejdsdagen serveres der en dejlig frokost og der er kaffe, kage og sodavand til alle.
Vi håber, at se mange til arbejdsdagen.

Der er opgaver for alle og også for ulve, stifindere og spejdere.

Vi har bl.a. følgende opgaver vi godt vil have klaret:
• Oprydning - fjerne grene, rive osv. 
• Maling af ulvehus
• Fjerne brombærkrat mm. omkring Laden og maling af laden
• Skifte bjælker ved siddepladserne i den store bålplads
• Afdækning af stern og vindskeder på ulvehus 
• Maling af Bassebjerg med linolie
• Rengøring indvendigt
• Pudse vinduer
• Reparere klinkegulv ved pejsen i stuen 

Vi slutter ca. kl. 16.00

Vi ses
 Hytteudvalget

ARBEJDSDAG PÅ BASSEBJERG
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OH LYT ULVE! 
Akela og  hendes assistenter glæder sig til at byde alle ulve velkommen tilbage efter en herlig 
sommerferie. 

En helt fantastik sommerlejr på Enebærodde blevet afsluttet og bød på store oplevelser både på 
land og til vands.  Torsken blev retfærdigt dømt, på trods af, at nogle mente, at det var Silden el-
ler Makrellen der var de skyldige. Men heldigvis kunne kvikke og dygtigt iagttagende Ulve finde 
den rigtige forræder. Desværre lykkes det Herr Oberst Von Blödenfeld at flygte i sidste sekund, 
ellers havde der ventet ham en hård straf.

Teltene er pakket ned, alle Ulve er rejst hjem, Enebærodde er igen helt stille og forladt, men 
hvem ved, måske kommer vi tilbage en anden gang, og genoptager jagten på Herr Oberst Von 
Blödenfeld.

Vi glæder os til at se Jer alle tilbage fra sommerferie, og hvem ved, hvad der skal ske på næste 
års sommerlejr. Vi har 3 møder inden vi skal mødes ved Den Gamle Eg. Der skal mange nye ulve 
optages i flokken på ”rådsklippen” ved Den Gamle Eg og have deres nøje udvalgte ulvenavn. 
Husk at ulvenavne kun bliver givet ved optagelse i Flokken denne ene gang om året. Vi skal også 
sige farvel til 3. års ulvene, hvor rigtig mange også i år 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 Akelas nye 
hjælpere.

Et spændende efterår står for døren, hvor der lægges ud med Hillerød Kræmmermarked, hvor 
alle forældre samt ulve kan hjælpe til. Der er masser at tage fat på, da der hele tiden skal ryddes 
borde og gøres klar til de næste i vores konditori. Rundskuehæfter er også en fast tradition hvor 
salget afsluttes ved vores bålaften på Bassebjerg. Og sidst og ikke mindst, skal vi naturligvis ud 
og gå 20 km. 

Vi ses i Ulvehulen torsdag d. 17. august kl 18:30. 

Med venlig ulve hilsen Akela, Mysa, Mang og 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. 17. august – Ulve møde 
 Torsdag d. 24. august -  Ømfodsmærket - Stjerne møde- 
Husk jeres ulve bøger
Torsdag d. 31. august - Ømfodsmærket - Stjerne møde . 
Husk jeres ulve bøger.
31. august - 3. september - Kræmmermarked i Hillerød – husk at tage en vagt, eller 
gerne flere. Tag gerne jeres børn med, så de kan hjælpe med at rydde borde af. Pengene 
går blandt andet til, at vi kan have et  sjovt og rigtig fedt spejderarbejde. 
Torsdag d. 7. september - Oprykning,  vi mødes på p-pladsen kl. 18 på Stenholtvej. Vi 
skal alle, ulve, stifinder og spejder, til den gamle EG, hvor flere skal optages i flokken og 
have deres ulvenavn og andre skal rykke op og være stifinder.  
Forældre er også velkomne.
Torsdag d. 14. september – Lege møde 
Torsdag d. 21. september – Rejsen. Hvor rejser vi mon hen?
Lørdag d. 23. september – GRIB SKOV TROP - 30 ÅRS JUBILÆUMSFEST                                                                           
se programmet  i bladet, husk at tilmelde jer,  det er for alle!
Torsdag d. 28. september – opgaver på grunden
Torsdag d. 5. oktober – Klar dig selv, Husk jeres ulve bøger
Torsdag d. 12. oktober - Klar dig selv, Husk jeres ulve bøger
Torsdag d. 19. oktober - fuldmånemøde
Torsdag d. 26. oktober – Vi gå en tur i skoven
Søndag d. 29. oktober – 20 KM tur
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Vi håber at I har nydt sommerferien og er klar til et nyt spejderår. Tak for en god sommerlejr med 
både godt og til sidst regnfuldt vejr.
 
Vi starter det nye stifinder-år med at koncentrere os om afkrydsning til Ørneprøven, så 2.års sti-
finderne kan nå at tage dette vigtige duelighedstegn inden oprykningen. Vi skal også have de af 
Jer der har mulighed for Svævende Ørn igennem det sidste der mangler.

Ved oprykningen skal vi tage afsked med 9 stifindere. Heldigvis kommer der cirka lige så mange 
nye stifindere op fra ulvene. Vi glæder os til både at se vores gamle stifindere hos spejderne og 
til at få nye stifindere fra ulvene.

Efter oprykningen skal de nye stifindere starte med at tage Totemprøven. Samtidig skal de gamle 
stifindere, som nu skal være kobbelledere og –assistenter, trænes til at være ledere. 

Første gang vi for alvor skal teste de nye kobler er den sidste weekend i september. Her skal vi 
på vores årlige tur til Klokkedam, hvor de nye stifindere skal bygge lejr, sove i tipi og lære at lave 
stifindergryde. Vi skal også på Sct. Georgsløb om søndagen så vi får travlt.

Sidste søndag i oktober skal vi gå 30 km, det giver en flot sølvplade og er også en del at ørne-
prøven og Svævende Ørn.

Med stifinderhilsen   
Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM!

!

August!

Onsdag 16. Første møde efter sommerferien. Vi starter med en båltændingskonkurrence. Derefter 
afkrydsning til Ørneprøven.!

Onsdag 23.! Vi fortsætter med afkrydsning til Ørneprøven. !

Onsdag 30. Sidste møde inden oprykningen. Vi leger og hygger omkring bålet. !
2. års stifinderne skal blive ½ time længere. Vi vil gerne høre jeres mening om, hvem der 
skal være kobbelledere og –assistenter til næste år.

Torsdag 31. 
august –!
Søndag 3. 
september

Hillerød Kræmmermarked. Kom og hjælp til i konditoriet – helst i uniform. Husk at tage de 
sidste rundskuehæfter med, så du kan få dem solgt.!

September!

Onsdag 6.! Intet møde. 

Torsdag 7.!! 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 cykellygter.

!!
Onsdag 13. Første møde i de nye kobler. Vi går i gang med Totemprøven. Vi skal bl.a. høre om 

båltyper, øve båltænding og høre om sikkerhedsreglerne for brug af sav og økse. !
2. års stifinderne skal blive ½ time længere.!

Onsdag 20. Vi checker stifinderlommen. Vi skal også høre om Sortfodstammens traditioner, om De 
Gule Spejdere og om andre spejderkorps.!

Lørdag 23. ! Bålaften. Mere herom andetsteds i bladet.

Onsdag 27. Vi fortsætter med og afslutter Totemprøven. Vi gennemgår principperne for indretning af 
en lejrplads og de vigtigste besnøringer, så I er godt forberedt inden turen den kommende 
weekend. Vi skal også lige have checket kobbelkasserne. Tilmelding til turen til 
Klokkedam/Sct Georgsløb.!

Lørdag 30. - 
Søndag 1.

Weekendtur til Klokkedam ved Buresø. Vi mødes ved Bassebjerg lørdag kl. 10.00. Derefter 
kører vi til Klokkedam, hvor vi skal lave lejrsport og bålmad. !
Søndag skal vi på Sct. Georgs løb ved GilWell hytten.!!
Vi har brug for forældre til at hjælpe med at køre til Klokkedam lørdag og fra Klokkedam 
til Sct. Georgsløb søndag og senere hjem derfra søndag. Mere herom senere.

Oktober!

Onsdag 4.! Vi starter på at bygge en båd

Søndag 8. Arbejdsdag på Bassebjerg for forældre.

Onsdag 11. Vi afslutter båd projektet.!

Onsdag 18. Efterårsferie. Intet møde. !

Onsdag 25. Vi går en rask aftentur i skoven. Tag det samme fodtøj på, som du skal gå i på 30-km 
turen på søndag. Mundtlig tilmelding til 30-km turen på søndag.!

Søndag 29. 30-km tur. Vi mødes ved hytten kl. 9.00 og regner med at være tilbage igen kl. 17.00. Husk 
stor madpakke og drikkevarer. Forældre er velkomne til at gå med.!
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spejdergrunden var allerede købt i 1989. Uden 
indtægterne fra Konditoriet var Bassebjerg nok 
ikke blevet bygget i sin nuværende størrelse. 

Et meget mindre fabriksfremstillet træhus 
havde så udgjort rammerne for Grib Skov Trop. 

Heldigvis blev det ikke sådan. Bassebjerg blev 
kåret til årets hus i Hillerød kommune i 2009 
Men vi hviler ikke på laurbærrene. Indtægterne 
fra Konditoriet er fortsat en 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 
Kræmmermarkedsudvalget og et stort arbejde 
af alle de spejdere, spejderledere, forældre og 
hjælpere der er med i løbet af de fire dage. 

Uden hjælp fra så mange hænder, kan  dette 
arrangement ikke lade sig gøre.

Tilmelding på GST hjemmeside 
www.gribskovtrop.dk til buffistvagt 
og bagning af kager

Grib Skov Trop har drevet konditori siden 1991 
på Hillerød kræmmermarked. Vi var 
novicer, helt uden erfaring i cafedrift, men med 
en god portion mod og nybyggerens 
etusiasme gik forældre, Poul Wilcke, Frank 
Juncker og nogle få spejdere i GST i gang 
med at opbygge Konditoriet. 

Allerede første år lejede vi det store runde 
jordbærtelt i Freerslev. Buffeten var første år 
gamle borde med blå stofduge.  
Køkkenet var nogle presenninger der blev 
slået op bagved teltet. Her vaskede vi op i en 
lille plastikbalje, og varmede vand på gasblus. 
Kager og lagkager tilberedte vi på vaklende 
arbejdsborde i en i  lejet skurvogn. Borde og 
stole lånte vi  på Kulsvierskolen. 

Det gik fantastisk godt i 1991. Heldigvis 
skinnede solen fra en skyfri himmel i samtlige 
kræmmerdage.  Vi tør slet ikke tænke på 
følgerne, hvis vejrguderne havde åbnet 
sluserne. Vi fik et stort overskud på 30.000 kr. 
Det var medvirkende til, at vi turde påbegynde 
byggeriet af Bassebjerg, 
Danmarks største spejderhytte. 

I 1992 blev nuværen-
de buffet designet og 
lavet af Frank Junker 
og i 2008 fik vi egen 
køkkenvogn 
(renoveret 2016 og 
nyt tag i 2017). I 2014 
købte vi en 
skibscontainer til 
opmagasinering af 
konditorinventar.
1991 var byggeriet 
på Bassebjerg ikke 
begyndt endnu, men 

Kræmmermarkedet 2017
Torsdag den 31. august til søndag den 3. september
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MORS CHOKOLADEKAGE 
75 gr.  Plantemargarine og  
300 gr.  Sukker røres godt. 
2 æg  tilsættes, ét ad gangen. 
300 gr.   Mel  50 gr. cacao 
3 dl. Kærnemælk  1 tskf. natron 
1 tskf. bagepulver   ½ tskf. vanillesukker. 
tilsættes og røres til en ensartet masse (må ikke piskes) 
 
OBS: Hvis man arbejder for meget med dejen efter at have puttet mel i, forsvinder luften og 
dermed kagens lethed - den bliver tung og klæg - derfor skal der røres mel i. Hældes i form 
og bages ved 200 grader: (30 x 20 cm form i ca. 30 min) 
VED DOBBELT PORTION FORLÆNGES BAGETIDEN TIL KAGEN ER GENNEMBAGT. 
  

GULERODSKAGE  
2 dl sukker  2 dl olie (plante) 
4 æg  275 gr. hvedemel (4½ dl) 
1 tsk. Vanillesukker 2 tsk bagepulver 
½ tsk salt  1 tsk natron 
2 tsk kanel  400 gr. revne gulerødder               (evt Squash) 
1 dl rosiner  1 dl hakkede hasselnøddekerner. (evt. solsikkekerner) 
 
Sukker og olie piskes godt sammen. Æggene tilsættes et ad gangen. Alt piskes sammen til 
det er let og skummende. Mel, vanillesukker, bagepulver, salt, natron og kanel blandes  og 
røres   (piskes ikke) forsigtigt i. De fint revne gulerødder, rosiner og hakkede nøddekerner 
røres i til sidst. Hældes i 2 smurte/eller bagepapirbeklædte springforme eller små 
bradepander (max 25 x 30 cm) og bages ved 175 grader i ca. 45 minutter. 
 

DRØMMEKAGE  
Kage:     Kokosmasse:  
4 æg  
350 g sukker    160 margarine  
70 g margarine    ½ dl mælk  
350 g mel     250 g mørkt farin  
3 tsk bagepulver    130 g kokos  
2 tsk vanillesukker  
2½ dl mælk  
 
Pisk æg og sukker godt sammen. Rør margarinen blød og rør den i æggemassen. Bland 
tørdelene og rør dem i dejen skiftevis med mælken.  
Kom dejen i en smurt bradepande og forbag kagen ved 200 grader i 20 min.  
Smelt imens fyldet sammen i en lille gryde. Kom det på den forbagte kage og bag den 
endnu ca. 20 min.  
 
De færdige, afkølede og ikke pyntede kager (pånær drømmekagen) puttes  i 
fryseposer  og nedfryses og afleveres hos: 
Jørgen Andersen,  Baunevænget 47, Nødebo – i garage     
 
NB!! For alle kagerne gælder at det er vigtigt at tjekke at kagerne er gennembagt 
(gøres nemmest ved anvendelse af en strikkepind).  
 

Kageopskrifter til kræmmermarkedet
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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 
Efter en forhåbentlig god sommer, er det endelig tid til, 
at vi skal i gang med spejderåret igen. Til alle jer, der var 
med på sommerlejren: Mange tak for en rigtig god uge 
fyldt med spejderoplevelser, hygge og højt humør. Det 
var en stor fornøjelse at være på lejr med jer, og det var 
virkelig dejligt at se, hvor gode I alle var til at hygge jer på tværs af patruljerne og også med ulve og 
stifindere. 
Som sædvanlig vil efteråret være tæt pakket med gode aktiviteter, der i år tæller: Kræmmermarked, 
oprykning, jubilæum, kanotur og ikke mindst Landspatruljeturneringen. !
Kræmmermarked 
I dagene 31. august til 3. september afholdes Hillerød Kræmmermarked, som sammen med 
spildopkørslen er en af troppens vigtigste indtægtskilder – og naturligvis skal vi spejdere yde vores del af 
indsatsen. 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 håber vi på at møde 
mange af jer som buffister, kagepyntere kaffebryggere og meget mere i vores kagetelt på markedet. 
Tilmeldingen til dette kan findes på http://www.jrl.dk/konditori/ . !
Oprykning 
Torsdag d. 7. september er det endnu en gang tid til en af årets vigtigste ceremonier: Oprykning ved Den 
Store Eg sammen med gruppens andre grene. Vi mødes kl. 18.00 på parkeringspladsen på Stenholtsvej, 
og går derfra sammen ud til den stemningsfulde plads i skoven, hvor vi skal tage afsked (og desperat 
prøve at holde tårerne tilbage) med de spejdere, der nu skal være pionerer, og hvor vi samtidigt skal tage 
godt imod de mange nye spejdere, der rykker op i troppen. !
30 års jubilæum og bålaften 
Lørdag d. 23. september bliver en helt særlig festdag og bør straks markeres med et kæmpe kryds i 
kalenderen. Denne dag fejrer Grib Skov Trop sit 30 års jubilæum med en storslået og særlig udgave af 
bålaftenen. Om aftenen vil der være festmiddag og musikalsk underholdning. Om eftermiddagen inden 
middagen vil der være en række aktiviteter og konkurrencer: Orienteringsløb, langbueskydning og 
meget andet. Bliver det mon i år, at I endelig får sat tropsledelsen til vægs i det årlige mesterskab i 
orienteringsløb? Forældre og søskende er meget velkomne til at deltage både om eftermiddagen og om 
aftenen.  !
Kanotur 
Årets septembertur er halvt en oktobertur, da den ligger fra lørdag d. 30. september til søndag d. 1. 
oktober. Planen er, at vi skal sejle i kano på Mølleåen lige nord for København. Vi starter i Raadvad – midt i 
Dyrehaven – lørdag morgen og sejler så via Lyngby og Lyngby Sø til Furesøen, hvor vi skal overnatte på 
en dejlig plads lige ned til søen. Søndag sejler vi tilbage til Frederiksdal, hvor vi slutter af. På turen 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 lidt færdigheder inden Landspatruljeturneringen (LPT i daglig tale). I kan 
finde invitation til turen her i bladet. !
Landspatruljeturnering 
I år skal vi ud på en lidt længere rejse for at komme til LPT, da den bliver afholdt af Bobbarækus Trop på 
Bornholm. Indbydelsen er lige på trapperne, men vi kan godt love allerede nu, at det bliver alletiders tur 
spækket med konkurrencer og klassiske spejderopgaver. Og ville det ikke være herligt, hvis vi endnu en 
gang kunne få en Gribskov-patrulje i top3? Eller måske endda øverst på sejrsskamlen? Vi vil i hvert fald 
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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

8. August - Tropsmøde

31. August- 3. September - Kræmmermarked

7. September - Oprykning

12. September - Tropsmøde

23. September - Bålaften

30. September- 1. oktober - Oprykningstur

3. Oktober - tropsmøde

14.17. Oktober - LPT

 bruge en del af efteråret på at forberede os. Det er jo nu, at dagbogen skal pyntes, besnøringsteknikken 
skal afpudses, teltet skal klargøres og løbeskoene skal snøres☺ 
  
Med opsmøgede ærmer og korte bukser, klar til et nyt spejderår! !
Tropsledelsen 
Cecilie, Pernille, Stinus, Ian, Martin og Anders
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PROGRAM FOR
SPEJDERNE

Årets lands patrulje turnering foregår i dagene d. 14-17. Oktober.
som altid i starten af efterårsferien. I år er det Bobbarækus Trop, 
der er vært og derfor skal vi på en lidt længere rejse til Bornholm. 

Af denne grund mødes vi allerede kl. 5.45, d. 14. oktober på 
Bassebjerg. Her tager vi en bus mod solskinsøen (man har vel lov 
at håbe) sammen med Frederiksborg trop, Kong Hardeknud Trop 
og Kong Valdemar Trop.

Efter 4 hårde men forhåbentlig succesfulde og dejlige dage på 
Bornholm, vender vi igen næsen mod Sjælland og regner med at 
være tilbage på Bassebjerg kl. 19.50, d. 17. Oktober.

Tilmelding skal ske senest d. 27/9 via den nye 
medlemsportal.

Deltager prisen vil være på 550 kr. pr spejder

LANDS PATRULJE TURNERING 

2017
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Til næste sommer skal vi endnu engang på udlandstur. 
Denne gang drager vi til England og deltager i Euro-
camp 2018. Her samles spejdere fra hele verden til en 
uge med spejderaktiviteter. Det er altid sjovt at være 
sammen med spejdere fra andre lande og lære om de-
res spejderaktiviteter og vise dem hvad vi kan.

Lejren afholdes ved byen Newbury i det sydlige Eng-
land og inden da tager vi nogle dages vandring op til 
lejren i det naturskønne Wales. 

I kan læse mere om program mm for Eurocamp 2018 på 
www.eurocamp18.com. I løbet af de næste måneder vil 
der være forhåndstilmelding og meget mere information, 
men I kan godt begynde at glæde jer. 

 Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen i 
uge 30 og 31!

SOMMERLEJR 2018 FOR SPEJDERE OG PIONERER

ENGLAND OG WALES
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Septembertur 
30. september - 1. oktober
Kanotur på Mølleåen
Årets septembertur er en kanotur på Mølleåen. 

Vi starter ved Rådvad og sejler ad Mølleåen, videre gennem Lyngby Sø 
og slutter ved en lejrplads, der ligger ved Furesøen. 

Weekenden formål er at få samlet troppen efter sommerferie og oprykning 
og få trænet lidt til årets LPT.
Undervejs på kanoturen vil der være lidt opgaver. Når vi kommer frem 
holder vi madlavningsskole og et par andre sjove ting. 
Søndag træner vi færdigheder i orienteringsløb, så I alle er helt skarpe 
inden LPT. 

Start:  Kl.10.00 Rådvad (Rådvad 50, 2800 Kgs. Lyngby)
Slut:  Søndag d. 1. oktober ved Frederiksdal (Nybrovej 520, 
 2800 Kgs. Lyngby)

Vi håber, at der vil være en række forældre der kan hjælpe med 
kørsel til og fra - I bedes angive dette ved tilmelding. 

Pak i en dagstursrygsæk og i en sportstaske. Pak vandtæt :-)
Medbring sovepose, liggeunderlag, spisegrej, viskestykke, drikkedunk, 
toiletgrej, løbesko, lommelygte, sangbog og tøj efter vejret. Dvs. vind og 
evt. vandtæt jakke, en varm trøje osv. 

Husk at medbringe madpakke til lørdag. 

Vi glæder os til at tage på kanotur med jer. 

Med spejderhilsen 

Tropsledelsen



Grib Skov Trop 
Kvalitet i spejderarbejdet

16

PATRULJESIDERNE

	
	

VILDSVIN VILDSVIN 

	
	
	
	

	

	 	
	
	
	

August September Oktober 
8. Tropsmøde 1-3: Kræmmermarked 3. Tropsmøde 
16. Opsamling af 
mærker 7. Oprykning ved den store eg 11. Patruljemøde 

18. LPT snak 12. Tropsmøde 14-17. LPT 
30. Vi hygger og 
snakker LPT 20. Patruljemøde 25. Patruljemøde 

 27. Patruljemøde  
 23. Bålaften  
 30-01. Septembertur  

Så	er	det	snart	vores	tur	til	at	takke	farvel	til	6	fantastiske	år	i	patruljen	vildsvin.	Det	er	sørgmodigt	men	også	
en	stolt	patruljeleder	og	patruljeassistent,	der	nu	kan	sige	farvel	og	på	gensyn	på	den	anden	side.	I	har	
kæmpet	hårdt	og	vi	er	så	stolte	af	jer.	Nu	skal	standeren	gives	videre	og	vi	glæder	os	til	at	se,	hvordan	
patruljen	vokser	i	jeres	hænder.	Sommerlejren	var	en	god	træningslejr	til	både	hikerapport,	lidt	madlavning	
og	lejr,	og	vi	fik	da	også	slappet	af	hist	og	her.	Nu	varer	det	ikke	længe	før,	en	ny	sæson	starter	og	med	LPT	
rundt	om	hjørnet,	bliver	der	helt	sikkert	noget	at	se	til.	For	os	er	der	jo	ikke	så	meget	at	sige,	andet	end	tak	
for	6	fantastiske	år	og	held	og	lykke	til	den	kommende	assistent	og	leder	i	fremtiden.	
Mgsh.	For	sidste	gang		
Caroline	og	Cecilie		
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Hej Pionerer
Jeg håber i alle har haft en dejlig sommer og har nydt det danske sommervejr. Når i læser dette 
indlæg er jeg draget til Bornholm, hvor jeg de næste 4 måneder vil aftjene min Værnepligt. I kom-
mer således ikke til at se mig så meget det næste stykke tid, men i vil altid kunne kontakte mig, 
så længe jeg ikke sidder i et mudderhul et sted. 

I mit fravær, vil vor kære Vicekalif Emma stå for den daglige 
ledelse. Da Emma selv har meget at se til i den kommende 
tid, vil hun meget gerne have jeres hjælp til at få arrangeret 
nogle gode møder og fede ture. I kan allerede nu skrive d. 
16-17 september i kalenderen, hvor vi har en oprykningstur i 
støbeskeen.

Ellers har jeg såmænd ikke så meget at sige ud over at jeg 
glæder mig til at se mange af jer på Bornholm til dette års Pio-
nerturnering (håber jeg da?). Hvis ikke, så ses vi til december!

Tag nu godt imod de nye til oprykningen d. 7 september, de skal helst holde et par år ;)

Fra et mudret skyttehul
Martin
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GRIB SKOV ROVERKLAN

Kære Rovere

Vi håber alle har haft en god sommer, har været ude og få ny inspiration og frisk luft. 
I løbet af sommeren har nogle rovere bygget videre på Stifinderbålpladserne, så de kan 
være klar til første stifindermøde d. 16. august. 

Tak for alle de gode stunder og ture vi har været på i roverklanens første år. Gode rovermø-
der og ture til Stevnsfortet og Ivösjön. Vores ønske er at fortsætte med en klantur forår og 
efterår - og der skal stadig være plads til impulsive indslag. 

I maj var 4 rovere fra klanen også på tur i Sverige - læs mere 
herom i Spejdersport.

Efteråret er fuld af aktiviteter for roverne og for Grib Skov Trop. 
I slutningen af august er der Hillerød Kræmmermarked, hvor 
der er behov for hænder. Derefter først oprykning og senere 
Grib Skov Trops 30års jubilæum, hvor vi i roverklanen også 
bliver involveret. 

Efterårstur - sæt kryds i kalenderen
Vi har planlagt rovertur d. 28-29. oktober, hvor vi tager på tur 
til Roskildeområdet og sover i shelter. Shelteren er booket i de 
“Sjællandske Alper” ved Lerbjerg og lørdagens aktiviteter er 
ved at tage form. Vi planlægger bl.a. en tur i Roskilde Dom-
kirke. 
Så sæt kryds i kalenderen denne weekend og kom med på en 
hyggelig rovertur. Mødetidspunkt og sted kommer senere.  

Program:
• Mandag d. 21/08   Rovermøde  
• Torsdag d. 31/08-03/09  Hillerød Kræmmermarked
• Torsdag d. 07/09   Oprykning ved Den Gamle Eg
• Mandag d. 18/09   Rovermøde
• Lørdag d. 23/09   Bålaften og 30års jubilæum for  
     Grib Skov Trop
• Lørdag d. 14/10 -17/10 LPT og Pioner- Roverturnering. 
• Mandag d. 23/10   Rovermøde 
• Lørdag d. 28/10-29/10 Rovertur til Roskilde og Skjold-  
     næsholm skovene 
• Mandag d. 20/11   Rovermøde
• Lørdag d. 25/11- 26/11 Juletur for Grib Skov Trop

Vi ses

Med spejderhilsen   
    Torben



Grib Skov Trop 
Kvalitet i spejderarbejdet

19

Klokkekilde Roverklan

Gæve Rovere !!!
Det var tre yderst succesfulde arrangementer, vi fik gennemført i forsommeren. Det viste 
sig at ”det nye veterantræf” Time Winder fik rigtig mange deltagere og vores laksebod 
vakte som vanligt stor interesse. Det blev i år til et pænt overskud. Tak til alle der deltog. I 
juni afholdt vi arbejdsdag og bålaften på Gilwellmarken. Solen skinnede til os, og vi fik en 
aktiv dag samt en herlig aften omkring bålet. Sent vil vi glemme Bents levende beretning 
om Holger Danskes legendariske sværd Curtana – ej heller historien om hvordan Bent 
hjembragte dette til roverklanen. Tredje arrangement var genindvielsen af Gilwellhytten. 

Det blev en mindeværdig begivenhed. 
Spejderchefen huggede snoren over 
efter en god tale. Der var mange 
gæster, taler og gaver fra nye og 
ældre spejdere. Bland andet mødte 
flere ”gamle Hellerup spejdere” frem. 
Blandt gaverne er en æske 
spejderklenodier fra 1. Verdenskrig 
samt flere effekter fra 

Verdensjamboreen på Ermelunden. En stor gipsbuste af rektor Hartvig Møller kan vi nu 
også fremvise i Gilwellhytten. Sluttelig vil jeg berette, at vore to eventyrere Nicklas og Ian, i 
godt behold, er vendt tilbage fra den imponenrede bedrift at gennemføre vandreruten 
mellem Sdr. Strømfjord og Holsteinsborg i Grønland med udrustning fra 1967. Vi håber på 
en udførlig beretning på førstkommende klanmøde. Velkommen i gang med et nyt 
spejderår!   !!

!
Med løftet Tveje ! 
Ole 

Mand 28/8 Rovermøde
Mand 28/8 Kræmmermarked i Hillerød
Mand 28/8 Oprykning ved den gamle eg
Lørd. 23/9 Bålaften på Bassebjerg – Grib Skov Trop 30 

år.
Mand 25/9 Rovermøde

Museumsvognen ankommer til Gilwellhytten med passende trækvogn
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Adresseliste 
Civile Gruppestyrelsesmedlemmer:
Lars Olsen (Formand) Kirkebakken 1 Nødebo 30757362 formand-gst@gribskovtrop.dk
Glenn Helmuth (Kasserer) Sportsvej 24 Nødebo 23388088 glenn@helmuth.nu
Lisbeth Steinmann Nobisvej 8 Græsted 61334106
Henrik Kaas Hansen Postmosen 40 Hillerød 20480652 henrik.hansen@wuerth.dk
Elisabeth Ljungmann Sportsvej 38 Neødebo 24257252 epedersen74@hotmail.com
Rikke Klockars-Jensen Kærvej 5 A Nødebo 23362696 rikkeline@firmaidraet.dk
Jesper Poulsen Ved Skoven 2 Nødebo 24491804 jesper@pilgaardpoulsen.dk

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) 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
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

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


