
Kunne du tænke dig at være med, eller er du nysgerrig efter vide 
mere om at være spejder - så læs videre i denne lille folder.

Grib Skov Trop 
Bassebjerg Blokhus

 Jagtstien 3, Nødebo, 3480 Fredensborg

Kunne du tænke dig at blive 
spejder i Grib Skov Trop ?

www.gribskovtrop.dk



www.gribskovtrop.dk
Kontakt - Bente Wilcke - 48480128 - ulv@gribskovtrop.dk

Ulv 7 – 10 år

Når du er startet i første klasse, er du 
gammel nok til at blive optaget i 
ulvekoblet, som er den yngste gren 
hos De Gule Spejdere. 

Ulvenes idégrundlag er Kiplings 
junglebog.

Som ulv får du et ulvenavn, og du 
kommer med i en  ulvebande, sammen 
med nogle andre drenge og piger. 

Ulvene holder møder hver torsdag fra 
18.30 til 20.00. 

På møderne leger man, oplever 
naturen, tager duelighedstegn og 
laver grundlæggende  spejder-
arbejde.

Ulvene tager på forskellige ture i 
løbet af året sammen med andre 
spejdergrupper eller sammen med de 
andre grene fra Grib Skov Trop. 
 
Hvis du kunne tænke dig at prøve, om 
spejderlivet er noget for dig, så kom 
og vær med til et par møder.



www.gribskovtrop.dk
Kontakt - Leif Højvang - 48481270 - stifinder@gribskovtrop.dk

Stifinder 10 – 12 år

Når du starter i fjerde klasse, er du 
gammel nok til at blive stifinder. 

Vi er i øjeblikket 30 stifindere i alderen 
10-12 år, men vi kan sagtens være et  
par stykker til. Vi mødes hver onsdag 
kl. 18.45 – 20.30. 

Stifindernes idégrundlag er baseret 
på de nordamerikanske indianere. 
Grib Skov Trops stifindere hedder 
Sortfodsstammen. 

På onsdagsmøderne lærer vi blandt 
mange andre ting om naturen, kompas, 
førstehjælp, knob og ildslukning. 

Desuden dyrker vi en lang række 
traditioner, og vi laver forskellige 
lege, laver bål og hygger os.

Udover de ugentlige møder tager vi 
på forskellige ture i løbet af året, 
hvor vi bygger lejr, laver mad på bål 
og sover i tipier. 

Vi har det rigtig sjovt, og vi synes at 
du skulle komme til et par af vore 
møder for at se, om ikke spejderlivet 
skulle være noget for dig. Vi håber 
at se dig til et onsdagsmøde i nær 
fremtid.

Du er velkommen til at kontakte os 
for nærmere oplysninger.



www.gribskovtrop.dk
Kontakt - Stinus Andersen - 48480787 - spejder@gribskovtrop.dk

Spejder 12 - 18 år

Spejdergrenen er for de 12-18 årige 
spejdere. Spejdertroppen består af 
45 spejdere fordelt på seks patruljer. 
Partruljerne har individuelle møde-
dage og tidspunkter. 
Den første tirsdag i måneden afhol-
des tropsmøde arrangeret af Trops-
ledelsen.

Omdrejningspunktet i troppen er 
patruljerne. Der arbejdes efter 
princippet, at børn leder børn og 
at patruljerne skal have plads til at 
udvikle deres eget spejderarbejde. 
Patruljerne er ledet af en Patruljele-
der og en Patruljeassistent, der står 
for at planlægge patruljens møder 
indenfor de rammer, som er afstuk-
ket af tropsledelsen.

Vi arbejder efter, at man som spej-
der i troppen får gode oplevelser, 
oplever friluftslivet, opnår en for-
ståelse for spejderånd, lærer fælles-
skabsfølelse og opnår et teknisk højt 
niveau inden for spejderfærdigheder. 

Troppen har et meget højt aktivitets-
niveau med månedlige ture, arrange-
menter og sammenkomster. 
 
Troppen tager jævnligt på udlandstu-
re. I 1998 var vi på tømmerflåde sej-
lads i Sverige og på lejr i Grønland, 
2000 USA, 2003 Skotland. I 2007 skal 
vi til Canada.

Du er velkommen til at prøve at 
komme og være med til nogle pa-
truljemøder.



www.gribskovtrop.dk

Grib Skov Trop

Grib Skov Trop er en spejdergruppe un-
der De Gule Spejdere i Danmark.

Gruppen arbejder efter de idéer som 
lord Baden - Powell formulerede. Vi går 
ind for, at spejderarbejdet foregår i na-
turen og lægger vægt på de traditionel-
le spejderaktiviteter og de grundlæg-
gende idealer for spejderbevægelsen: 
Friluftsliv, kammeratskab, samarbejde 
og hjælpsomhed. Her lærer børn sam-
arbejde, ansvar, socialt samvær og godt 
kammeratskab.

Spejder er ikke noget man går til 
– det er noget man er 

Spejderarbejdets styrke er den mangfol-
dighed af emner, som det rummer, i mod-
sætning til f. eks. idræt, hvor det meste 
af tiden bruges til én enkelt sportsgren.

Hertil kommer, at der i spejderarbejdet 
ikke er en elite eller et førstehold, som 
pr. definition kun rummer et fåtal. I spej-
derarbejdet er indbygget holdninger som 
ærlighed, hjælpsomhed, hensyntagen, 
udholdenhed og villighed. Vi håber, at 
disse holdninger gennem spejderarbejdet 
bliver en del af den enkeltes bevidst-
hed og dermed bliver de værdier, som 
livet bygges på – også når man ikke er i 
uniform.

Grib Skov Trop ledes af en gruppestyrel-
se bestående af grenlederne og et fler-
tal af civile medlemmer valgt blandt 
forældrene på det årlige forældreråds-
møde. 

Det økonomiske grundlag for Grib Skov 
Trops arbejde stammer fra drift af et 
konditori i forbindelse med det år-
lige Hillerød Kræmmermarked, salg af 
rundskuehefter samt månedlige spild-
op-ture (Allerød Kommunes ordning for 
indsamling af genbrugsting). Desuden 
modtager gruppen driftstilskud fra Hil-
lerød Kommune.

Omdrejningspunktet for 
Grib Skov Trop må siges 
at være vores hytte 
Bassebjerg Blokhus. 
Det er en 350 m2 stor 
bjælkehytte bygget 
af ledere og frivillige. 
Hytten ligger i udkanten 
af Nødebo op til Grib 
Skov. En spejderhytte 
som Bassebjerg Blokhus 
er en fantastisk ramme 
omkring spejderarbej-
det. Hytten summer al-
tid af liv. Alle hverdags-
aftener er den i brug til 

patruljemøder, stifindermøder, ulvemøder og klanmøder, og i weekender og ferier er den ofte 
fuld af aktivitet. Udover hytten i Nødebo råder Grib Skov Trop over to hytter – Klokkedam ved 
Buresø, Slusehuset i Tokkekøb Hegn. Endelig har Klokkekilde Roverklan en hytte ved Farum, 
der hedder Valhal.

Pionerer og rovere
Udover de nævnte aldersgrene, er der 
også Pionerer for 18-21 årige og Rovere for 
”gamle” spejdere over 21 år. 

Praktiske oplysninger
Du kan hente folderen “værd at vide” på 
vores hjemmeside under “Nye medlem-
mer”.



Kontakt:
Terkel Tofte (formand) 48476703 
- formand@gribskovtrop.dk

Bente Wilcke (ulve) 48480128 
- ulv@gribskovtrop.dk

Leif Højvang (stifindere) 48481270 
- stifinder@gribskovtrop.dk

Stinus Andersen (spejdere) 48480787
- spejder@gribskovtrop.dk

Ole Lumholt (rovere) 48480747
- info@de-gule-spejderes-museum.dk

Jørgen Andersen (Basserne) 48485099
- jand@dadlnet.dk

www.gribskovtrop.dk

De Gule Spejdere i Danmark

De Gule Spejdere er et upolitisk og 
ikke-religiøst spejderkorps, som har 
til formål at udvikle børn og unge 
til vågne, selvstændige mennesker, 
der er villige til at påtage sig et 
medmenneskeligt ansvar i det danske 
samfund og ude i verden.

De Gule Spejdere dyrker det 
traditionelle spejderarbejde og 
lægger stor vægt på de grundlæggende 
idealer for spejderbevægelsen: 
Friluftsliv, kammeratskab, samarbejde 
og hjælpsomhed. 

Udover at bibringe børnene en lang 
række praktiske færdigheder skal 
spejderlivet hos De Gule Spejdere 
udvikle deres forståelse og ansvar for 
medmennesker, miljø og samfund. 

Det er ikke et mål i sig selv at alle 
teknisk skal være super-dygtige 

spejdere. Derimod er det et vigtigt 
mål at gruppen trives og fungerer, og 
at hver enkelt opøves i samarbejde 
og tolerance.

Spejderarbejdet er på alle alderstrin 
bygget op omkring grupper – bander, 
kobler, patruljer og sjak – hvor 
børnene trænes i at samarbejde og i 
at lede og blive ledet af hinanden. 

Denne vekselvirkning, hvor børnene 
over et længere tidsforløb skiftevis 
lærer at indpasse sig og tage 
lederansvar, er et godt fundament for 
senere at kunne indgå i et fællesskab, 
hvad enten det er i familielivet eller 
på en arbejdsplads. 

På de større alderstrin indgår 
konkurrence mellem grupperne 
som et væsentligt element. I denne 
sammenhæng fokuseres i høj grad 
på holdpræstationen og den enkeltes 
betydning for helheden.
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