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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


