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NYT FRA TROPPEN

ULVE OG STIFINDER SOMMERLEJR 2013

Nyt fra Grib Skov Trop
Kommende arrangementer i troppen
• Kræmmermarked - 29. august - 1. septem-

ber
• Oprykning ved Den Store Eg - 5. september
• Bålaften - 7. september
• Tropstur for spejdere 21.-22. september
• Aktivitetsdag på Bassebjerg - 6. oktober
• Lands Patrulje Turnering (spejdere) - 12.-15. 

oktober

Sommerlejr 2014 – Korpslejr
Næste år skal alle Gule Spejdere på Korpslejr.
Lejren er i uge 32 - lørdag 2. august til lørdag 9. 
august.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Lejren er på Gurredam

Ledermiddag d. 8. november kl. 18.30
Alle ledere (+påhæng) inviteres til ledermid-
dag.
Ledermiddagen er først og fremmest hyggeligt
samvær, min vi skal også tale lidt om årets
ledertræf og planlægning af juleturen.
Det er spejderlederne og pionererne der laver
mad!

Vi glæder os til at se jer.
Ulvelederne

Billeder fra sommerlejre
På www.gribsskovtrop.dk ligger der billeder fra 
årets sommerlejre. Ulvene og stifindernes tur til 
Karrebækstorp og spejdernes Vildmarkslejr. 

75 års jubilæum for Spejderhytten 
Valhal
Den populære spejderturhytte Valhal på Hes-
tetangsvej ved Farum har 75 års jubilæum til 
august. Op til jubilæet har hytten gennemgået 
en større renovering, så den i dag står flot med 
helt nyt køkken, nyt lederrum og moderne wc. 
For at øge aktivitetsmulighederne har vi er-
hvervet nabogrunden, lagt stier gennem det 
spændende område og oprettet små samling-
spladser med bålsteder på området.

Som tidligere brugere af Valhal, vil vi invitere jer 
til hyttens jubilæum og vil benytte lejligheden 
til at vise områdets herligheder frem. Vi håber 
derfor, at I har lyst at komme og se hytten.

Kræmmermarkedet 2013 d. 29. au-
gust til 1. september – der er åbent for 
tilmelding
Tilmeldingen til buffister, kagebagere og andre 
opgaver i forbindelse med Kræmmermarkedet 
er nu åben. Lige som sidste år foregår tilmeld-
ingen på nettet, og det er muligt at følge med i 
hvornår der mangler hjælp. 

Kræmmermarkedet er fra d. 29 august  til d. 1. 
september. Grib Skov Trop har det store kondi-
toritelt, hvor vi sælger kaffe, kakao, saft, kage 
og brød på 23. år. Overskuddet går ubeskåret 
til aktiviteter i Grib Skov Trop.
 
Tilmelding til kagebagning og vagter på Kondi-
toriet sker på:
www.jrl.dk/konditori
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OH LYT ULVE
Håber alle har haft en dejlig sommer ferie. Årets sommerlejr var helt fantastisk, med flotte ulve 
lejrpladser, med flotte indretninger, der var feks. Stol  - bænk – bål sted – brændeskjul – 
tørrestativ –skraldespand stativ, meget fantasifuldt udført. Vi mødtes flere gange ude på Akela’s 
udkigstårn. Kan I huske bavianen, der havde en ”fok” finger og blødte meget fra flere sår/ bid, 
som den havde fået fra den nye tiger, som vi fangede til sidst. Akela sørgede for den kom ud til 
en ny jungle.

Vi holder et par stjernemøder, så de ulve der skal rykke op har mulighed for at tage 
springende ulv. Der er flere hvor det nu er tid til at blive stifinder, vi vil gerne takke for jeres tid 
som ulv, håber at vi vil se jer ind imellem. Husk at alle nye ulve skal komme med ud til den gamle 
eg hvor I skal have jeres ulvenavn og optages i flokken. Ved Den Gamle Eg vil der også bliv dan-
net nye bander. Der vil være nogle af jer der skal være bandeleder og andre der skal være ban-
deassistent, og i skal være Akelas nye hjælpere. HUSK alle ulve har et stort ansvar for at være 
med til at sikre de nye bander kommer til at fungere godt.
Grib Skov Trop er med på Hillerøds kræmmermarked med Konditoriet, hvor vi sælger kaffe og 
kager. Forældre og ulve; kom og være med, tag en vagt eller bag en kage.                      

Den 7. september  har vi bålaften, hvor alle er velkomne, der er mulighed for at købe et dejligt 
måltid mad, og ved lejrbålet får vi at vide hvor stort salget var på kræmmermarkedet og hvem der 
har solgt flest rundskuehæfter. 

Efteråret byder på 20 km tur, hvor vi går langs Esrum Sø og Halvvejs får vi kakao og pølser. Alle 
ulve der deltager får et fint 20km. mærke til bæltet. Vi skal også ud på en rejse og det bliver 
spændende hvor vi skal hen, der vil også være tid til leg. Samtidig håber vi at I vil lære de mange 
ting som en ulv har behov for at vide.
Vi ses i vores ulve hule torsdag den 15 august.

Med ulve Hilsen 
 Bagheera, Messua, Rikki og Akela
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ULVE PROGRAM

Hver torsdag fra kl. 18.30 -20.00
august – september – oktober

Torsdag 15 aug.    Samarbejde –  lege - bål – hygge.

Torsdag 22 aug.   Stjerne møde husk jeres ulvebøger.

Torsdag 29 aug.   Stjerne møde husk jeres ulvebøger.

29-30-31 aug.- 1 sept.   Kræmmermarkedet 2013, Husk ”ulve” at komme ud og hjælpe med  

    at rydde bordene i Konditoriet, der er stort brug for jer i weekenden.

Torsdag  5 sept.   Oprykning ved den gamle Eg kl. 18.00 – Vi mødes på P-pladsen på  

    Stentholtvej, forældre og søskende er velkommen til at være med. Vi  

    forventer at være færdige mellem kl. 20 – 20.15       

Søndag 7 Sept.   Bålaften : alle er velkomne se indbydelsen i bladet.                            

Torsdag 12 sept.   Rejsen.

Torsdag 19 sept.   Samarbejde opgaver på grunden. 

Mandag 23 sept.   Bandeleder og Bandeassistent møde fra kl 19 til 20.

Torsdag 26 sept.   Vi går tur i skoven, vi skal finde naturting, som vi skal bruge i vinterens  

    løb. 

Torsdag  3 okt.   Fuldmånemøde.

Søndag 6 okt.   Aktivitetsdag på Bassebjerg, alle er velkommen til at komme og give  

    en hånd med.

Torsdag 10 okt.   Lege møde.

Torsdag 17 okt.   Efterårs ferie

Torsdag 24 okt.   Vi tager duelighedstegn.

Søndag 27 okt   20 km tur, vi mødes på bassebjerg kl. 10. I skal have madpakke og  

    drikkevarer med, forældre er velkomne til at gå med. Vi forventer at  

    være hjemme kl. ca 16.30

Torsdag 31 okt.   Vi gør duelighedstegn færdig.

HUSK at melde afbud til 

Akela hvis du ikke kommer 

på telefon 30 30 03 54
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Vi håber at I nød sommerlejren lige så meget som vi ledere gjorde. Det var godt at I var så 
dygtige på rodeo-tyren. Det får I brug for på næste års sommerlejr, som er Korpslejren for 
alle De Gule spejdere i Danmark. Her skal vi nemlig en tur til Det Vilde Vesten.

Vi starter det nye stifinder-år med at koncentrere os om afkrydsning til Ørneprøven, så 
2.års stifinderne kan nå at tage dette vigtige duelighedstegn inden oprykningen.

Ved oprykningen skal vi tage afsked med 12 stifindere. Heldigvis kommer der lige så 
mange nye stifindere op fra ulvene, så vi kan fortsætte med 4 kobler.

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

nes i ledelse. 

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 stifin-
dere skal sove i tipi for allerførste gang og lære 
at lave stifindergryde. Om søndagen skal vi på 

Sct Georgsløb sammen med spejderne fra 
alle de andre spejdergrupper i Hillerød. Lad 
os se om vi ikke endnu engang kan vinde 
førstepræmien.

Fra oprykningen og et års tid frem vil Lars 
overtage tjansen som stammeleder, da Leif 
skal koncentrere sig om at planlægge Korp-
slejren i 2014. Leif vil dog stadig være med 
på turene og på de fleste møder.

Med stifinderhilsen   

Stifinderlederne
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August  
Onsdag 14. Første møde efter sommerferien. Vi starter med en båltændingskonkurrence. 

Derefter afkrydsning til Ørneprøven. 
Onsdag 21. Vi fortsætter med afkrydsning til Ørneprøven. 
Onsdag 28. Sidste møde inden oprykningen. Vi leger og hygger omkring bålet.  

2.  års st if inderne skal bl ive ½  t ime længere. Vi  v i l  gerne høre jeres 
mening om, hvem der skal være kobbelledere og –assistenter t i l  næste 
år.  

Torsdag 29. – 
Søndag 1. sep. 

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 4. Intet møde.  
Torsdag 5. 
 
 

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.  

 
Lørdag 7. Bålaften. Mere herom andetsteds i bladet. 
Onsdag 11. 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 st if inderne skal bl ive ½  t ime længere.  

Onsdag 18.  
 

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

Onsdag 25. 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. 
Ti lmelding t i l  turen t i l  Klokkedam/Sct.  Georgsløb. 

Lørdag 28. - 
Søndag 29. 

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 morgen 
kører vi til Frydenborg, hvor vi skal deltage i årets Sct. Georgsløb. Afslutning ved 
Frydenborg kl. 14.00.  Vi vil meget gerne have nogle forældre til at hjælpe med 
transporten til og fra Klokkedam. Se indbydelsen andetsteds i bladet. 

Oktober  
Onsdag 2. Vi skal lære at arbejde med personlige mål. 
Søndag 6. Arbejdsdag på Bassebjerg. Vi mødes kl. 10:00. Mens de voksne arbejder, skal 

stifinderne som en del af duelighedstegnet ’Natur og Miljø’ plante træer på grunden. 
Vi slutter med frokost ca. kl. 13:00. 

Onsdag 9. Alt om flaget.  
Onsdag 16. Efterårsferie. Intet møde.  
Onsdag 23. Vi går en rask aftentur i skoven. Tag det samme fodtøj på, som du skal gå i på 30-

km turen på søndag. Mundtl ig t i lmelding t i l  30-km turen på søndag. 
Søndag 27. 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. 
Onsdag 30. Vi skal på det aller-uhyggeligste Allehelgensløb i den mørke skov. Husk at tage 

skifte-underbukser med.  
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STIFINDERTUR TIL KLOKKEDAM OG SCT GEORGSLØB 
 

LØRDAG 28. - SØNDAG 29. SEPTEMBER 

 
 
Hej Stifindere. 
 
Den første stifindertur i den nye sæson går til vores hytte ”Klokkedam” tæt 
ved Buresø. Vi skal bygge lejr og lave bålmad. Vi skal snige i den mørke skov. 
Og vi skal selvfølgelig også hygge om aftenen omkring lejrbålet. 
 
Vi mødes:        Lørdag 28. september kl. 10.00 ved Bassebjerg.  
 
Pakkeliste:  
 
§ Tøj efter vejrudsigten (vi skal sove i tipierne) 
§ Liggeunderlag og sovepose 
§ Drikkekrus, bestik, tallerken og viskestykke 
§ Madpakke og drikkevarer til frokost om lørdagen 
§ Toiletgrej 
§ Lommelygte 
÷  Mobiltelefon, I-Pod o.l. 

 
Søndag morgen kører vi fra Klokkedam til Frydenborg i Hillerød, hvor vi skal 
deltage i årets Sct. Georgsløb med spejdere fra de andre korps i Hillerød. 
 
Afslutning og præmieoverrækkelse på Frydenborg søndag kl. 14.  
Familie og venner er meget velkomne til at overvære præmieoverrækkelsen. 
 
Tilmelding ved aflevering af nedenstående slip senest på mødet  
d. 25. September eller på e-mail til Lars. 
 
Vi skal bruge nogle biler til at hjælpe med transporten til og fra Klokkedam 
(tæt på Ganløse). Skriv jer på slippen nedenfor, hvis I kan hjælpe – gerne kun 
én af dagene. 
 
Med stifinderhilsen 

Stifinderlederne 
 

------------------------------------   klip   ------------------------------------------- 
 
TILMELDING TIL TUR TIL KLOKKEDAM/SCT GEORGSLØB 28. – 29. SEPTEMBER 

 

Turen er gratis, da den dækkes af års-kontingentet 
 
NAVN: ….…..…………………………………………………………… 
 

VI KAN HJÆLPE MED KØRSEL OM LØRDAGEN   �             OM SØNDAGEN     �    
 

AFLEVERES SENEST ONSDAG 25. SEPTEMBER ELLER PR E-MAIL TIL LARS 
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Endnu en sommer med masser af lejraktiviteter, faktisk den 25. i Gribskov Trop´s historie.
Masser af aktive ledere og hjælpere var med til at sikre og skabe en helt fantastisk tur til Kar-
rebæksminde, hvor 46 ulve og stifindere havde en sjov, oplevelsesrig lejr, med rodeoridning, 
Ti-kamp, havregrødsdyst, lejrplads opbygning, falske tigre, vilde bavianer, masser af mudder og 
tæveøvelse og ikke mindst fantastisk mad over bål. Alt i alt igen en rigtig god sommerlejr med 
godt humør og kammeratskab. Godt sammenhold og kammeratskab blev kendetegnet for denne 
tur. 

Vores spejdertrop havde en uforglemmelig tur i den svenske vildmark, og alle er kommet hele 
og brune hjem med mange muskler af at ro i de svenske søer.  Alle vi forældre havde under hele 
turen ingen kontakt med vores børn, men en daglig opdatering på Grib Skov Trops hjemmeside, 
var dog med til, at holde os opdateret.  En stor tak til Tropsledelsen for en flot gennemført som-
meroplevelse for i alt 55 spejdere, pionerer og ledere.

Det er utroligt at se hvor meget både store som små vokser når de har været væk fra vante omgi-
velser i længere tid, og her tænker jeg jo naturligvis på de gode sommerlejrer der har været her i 
2013.  At se hvordan de på selve lejren udvikler sig og pludselig kan en hel masse selv og vokser 
kolossalt i deres selvtillid. 

En ny sæson står for døren, vanen tro starter vi ud med kræmmermarked og jeg glæder mig til at 
se alle til vores fælles bålaften d. 7. September. 
Må alle få en god start, og gøre brug af de fornyede kræfter. 

Med kærlig hilsen 

  
   Formanden
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Rabataftaler
De Gule Spejdere i Danmark har en række rabataftaler, som 
du kan benytte dig af. 
For at dokumentere medlemsskabet i butikkerne skal du 
bruge et medlemskort. 
Hvis ikke du har fået det udleveret, så kan du få det af din 
grenleder eller kasseren. 

Eventyrsport
Giver 20 % på alle ikke nedsatte varer, undtaget mad og GPS. 
Eventyrsport findes i følgende byer: Silkeborg, Aalborg, Århus, Ros-
kilde, København, Hillerød 
Se www.eventyrsport.dk

Danish Outdoor
Danish Outdoor giver 10% rabat ved køb + 5% bonus til den gruppen, man kommer fra. 
Dvs. hvis du kommer fra F.eks. Fugl Phønix og køber for 1.000 kr. får du 100 kr. i rabat, og der 
spares 50 kr. op, som Fugl Phønix kan bruge på grej.
For at få rabatten skal du skrive at du kommer 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 Spejdere, 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. 
Spejdersport findes i følgende byer: 
Hillerød, Næstved, København, Lyngby, Roskilde, Rødovre, Tåstrup, 
Odense, Herning, Kolding, Aalborg, Århus 
Se www.spejdersport.dk

Friluftsland
Friluftsland giver 10% rabat på alle ikke nedsatte varer
Friluftsland findes i følgende byer: København, Århus, Roskilde, Aal-
borg, Odense, Malmø. Se www.friluftsland.dk

Outshop.dk – 15%
Outshop.dk har Danmarks største udvalg af soveposer, telte og out-
door-udstyr. Vi er meget bevidste om at tilbyde vores kunder den bed-
ste kvalitet, og derfor er alle vores mærker nøje udvalgt ud fra et krav 
om den højeste kvalitet. Vi udvider konstant vores webshop med nye 
mærker og produkter, og tilbyder altid gode priser på netop det du står og mangler! 
Brug rabatkoden ”degulespejdere” når du går til kurven og få 15%rabat - rabatkoden gælder 
også på i forvejen nedsatte varer!
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   GRIB SKOV TROP

Skjorter Uanset størrelse 450,00kr.      
Strømper Uanset størrelse 55,00kr.        
Opslag Uanset størrelse 35,00kr.        

Ulvehuer Uanset størrelse 80,00kr.        
Bælter 200,00kr.      

Tørklæder 30,00kr.        
Sangbøger 45,00kr.        

Knapper 2,00kr.          

Brugte skjorter købes for 100,- såfremt de er i acceptabel 
stand, renvaskede og alle mærker fjernet

Åbningstid i depotet: Når vi er hjemme - ring først.

Kontakt:
Glenn Helmuth: 23388088 - 48481220
Sportsvej 24, Nødebo

PRISLISTE DEPOTET
Grib Skov Trop

Gældende pr. 01.08.2012

Lagervarer:

1 af 1
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BÅLAFTENBÅLAFTEN
LANGBUE MESTERSKAB

O-LØBS MESTERSKAB

LEJRBÅL & SANG

SVÆVEBANE

EVENTYR OG OPLEVELSER
Bålaften er en hel dag med masser af oplevelser og 
sjove aktiviteter for hele familien og spejderne.  

BLIV SPEJDER 
Grib Skov Trop optager nye spejdere hos ulvene og 
stifinderne. Spejderlivet giver oplevelser, selvværd, 
karrakter og masser af gode kammerater.

SE MERE PÅ WWW.GRIBSKOVTROP.DK

   Grib Skov Trop - LørdaG 7. SepTember 2013
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Aktivitetsdag på Bassebjerg  
Søndag d. 6. oktober fra kl. 10.00 

Vi gentager successen og holder aktivitetsdag på Bassebjerg d. 6. oktober, hvor der vil være 
aktiviteter for Ulve, Stifindere og Spejdere, mens alle forældre kan hjælpe til med praktiske 
opgaver på Bassebjerg. 

Kl. 13.00 er der fælles frokost for alle. Efter frokost er det frit om man vil tage hjem eller 
fortsætte på Bassebjerg.  

Vi håber at se mange ulve, stifindere, spejdere og 
forældre.  

Ulve 
Ulvene får besked fra ulvelederne om hvad der skal 
ske. 

Stifindere 
Stifinderne skal som del af duelighedstegnet ”Natur 
& Miljø” hente stiklinger af selvplantede træer ude i 
skoven og plante dem på spejdergrunden.  

Spejdere 
Spejderne arbejder med finpudsning af foropgaven til LPT. (En fiskestang, hjul og line) 
Desuden pakkes patruljekasserne med grej, økser slibes og gryder poleres, så alt er klar til 
LPT.  

Forældre opgaver 

Græstørv på laden  
På taget af laden skal der rulles 2 lag rullegræs ud, så den kan stå lige så flot med græs på 
taget, som de øvrige bygninger. Vi skal bruge hjælp fra 6-8 forældre til denne opgave og det 
tager ca. 3-4 timer.  

Træer og brænde 
Det sidste døde asketræ bliver fældet og skråret op til brænde. Træet skal flækkes og stables 
i laden.  

Stalden males på østsiden 
I foråret blev stalden malet på vestsiden og i gavlene. Nu er turen kommet til østsiden.  

Øvrige mindre opgaver 

− Vinduespudsning - Alle vinduer på Bassebjerg skal pudses 
− Nedfaldne grene og andet ryddes fra græsplænerne 

− Beskæring af træer omkring flagstangen og langs Jagtstien 

− Sprækker og revner stoppes med værk 
− Rengøring af hytten, særligt de steder, hvor vores faste  

rengøring ikke kommer.  

 Vi ses 

Gruppestyrelsen 
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XXIII. GRIBSKOV TROPS KRÆMMERMARKED
Konditoriet afholdes i uge 35, der i år ligger i dagene 29. august til 1. september 
I år kan vi fejre 23 års fødselsdag. Det første år var der kun telt og nogle gamle borde som buffet. 
Køkkenet var nogle presenninger der blev slået op bagved teltet, hvor vi vaskede op i en lille plastik-
balje, med vand varmet på gasblus. Kager og lagkager tilberedte vi på vaklende arbejdsborde. 

Konceptet med kaffe, kager, lagkager, spegepølse- og ostemadder har vi holdt fast ved siden star-
ten. Det gik fantastisk godt i 1991. Vi fik et overskud på 30.000 kr., og det var mange penge den-
gang for en lille nystartet spejdergruppe. Der var kun én spejderpatrulje i 1991 og den holdt til i den 
skurvogn, der i mange år stod på grunden og nu er delvis pensioneret og står på Sofienborg. 

I 1991 var byggeriet på Bassebjerg ikke begyndt endnu, men spejdergrunden var allerede købt i 
1989. Uden indtægterne fra Konditoriet var Bassebjerg nok ikke blevet bygget i sit nuværende form, 
men et meget mindre fabriksfremstillet træhus havde så udgjort rammerne for Grib Skov Trop. Hel-
digvis blev det ikke sådan. Bassebjerg blev kåret til årets hus i Hillerød kommune i 2010
Overskuddet fra Konditoriet var bl. a medvirkende til, at vi turde påbegynde det enorme bjælkebyg-
geri. 

Det omfattende byggeri på Bassebjerg er langtfra færdig. Der er nu vedligeholdelse og udførelse af 
finesser. Smedje, lade og raftestativ skal bygges færdig og ulve og stifinderbålpladser skal vedlige-
holdes og udbygges. Ny  hytte over ulvenes bålplads er indviet i 2011 

Men vi hviler ikke på laurbærrene. Indtægterne fra Kondi-
toriet er fortsat en del af fundamentet for at vore børn og 
voksne kan opholde sig i så fantastiske omgivelser som 
Bassebjerg udgør. Konditoriet er ikke muligt at gennemføre 
uden hjælp fra forældre til børn i Grib Skov Trop.
 
Med kræmmer hilsen
 
Kræmmermarkedsudvalget, Grib Skov Trop 
 
Jørgen Andersen
Tlf. 20 92 98 40
jand(at)andersen.mail.dk
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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 .
Følgende frysere er klar til at blive fyldt med kager fra mandag  den 2o. august 2012:
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). 
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Hej Spejdere 
Vi håber, I har haft en rigtigt god sommer. Og til alle jer, 
der var med på Vildmarksturen - tak for en rigtig god 
tur.  
Det er en fornøjelse at være af sted med jer. Masser af 
godt humør, og der er altid nogle, der gerne giver en hånd med, når der skal laves frokost eller 
aftensmad. Også selvom det ikke lige er den patrulje, som er ansvarlig for maden.  Vi havde en rigtig god 
tur i Sverige – her I Knasten kan I se en lille reportage og billeder fra turen. Der kommer også en artikel i 
Spejdersport.  
 
Efteråret byder som vanligt på en masse aktiviteter – Kræmmermarked, oprykning, tropstur og ikke 
mindst Land Patrulje Turneringen.  
 
Kræmmermarked 
Kræmmermarkedet er, sammen med Spildop, en af Grib Skov Trops vigtigste indtægtskilder – og vi 
spejdere skal hjælpe til. Vi står for nattevagterne fra torsdag til fredag, fredag til lørdag og lørdag til 
søndag. Der skal bruges 3-4 spejdere pr. vagt. Tilmelding til Nicolaj.  

Herudover håber jeg at møde mange af jer som buffister, kagepyntere eller bag kaffemaskinen. Se at få 
tilmeldt jer via hjemmesiden. Se: http://www.jrl.dk/konditori/ 

Oprykning 
Torsdag d. 5. september kl. 18.00 mødes vi alle ved P-pladsen på Stenholtsvej til oprykning.  
 
I år skal vi sige farvel til hele fem spejdere – Sarah, Simone, Louise, Emilie og Niels (aka. Jonas) rykker op til 
pionererne. Vi glæder os til at se vores 4 ”store” piger og den ene dreng som pionerer. I har alle leveret en 
stor indsats i troppen og virkelig gjort meget for jeres patruljer.  
Efter oprykningen er vi 55 spejdere, og derudover vil der være 5 spejdere efterskole. Da vi således ikke er 
helt så mange som sidste år, har vi   valgt at Ræve patruljen lukkes midlertidigt, så vi efter optrykningen 
kun er 7 patruljer. Det betyder, at der rokeres lidt rundt i patruljerne. 
 
Ved oprykningen sker der også ændringer i Tropsledelsen. Vi er stolte af at kunne byde Pernille 
velkommen i Tropsledelsen! Pernille er vokset op i Gruppen og har været patruljeleder i troppen.  
 

Nye patruljeledere 
Patruljelederne efter oprykningen er:   

Hjorte Rasmus  
Bæver Mikkel  
Grævlinge Natalie 
Mår Freja 
Egern Christoffer 
Vildsvin Sebastian 
Ilder Emma 

 
  



Bålaften og tropsmesterskab i O-løb 
Lørdag d. 7. september er der tropsmesterskab i O-løb. Her dyster vi alle for at finde troppen hurtigste og 
bedste O-løber. Er der mon nogen, der kan slå Stinus og Anders? Sidste år var Christian ikke så langt fra. 
Der vil være forskellige aldersklasser og en lang og kort rute. Vi mødes kl. 14.00. Kom og dyst mod dine 
ledere! Forældre og søskende er også velkomne.  

Senere lørdag er der Bålaften, hvor alle patruljer skal komme med underholdning. Den bedste 
underholdning kåres, og den vindende patrulje får udleveret vandrepræmien. Kom og vær med til en 
hyggelig aften på Bassebjerg – I må også godt tage jeres forældre med.  

Septembertur 
I weekenden d. 21. og 22. september har vi tropstur til Klokkedam. Her får de nye patruljer muligheden 
for at lære hinanden at kende, og samtidigt vil turen være en god træning inden LPT; der vil være hike, 
orienteringsløb og lidt lejrsport. Derudover vil der selvfølgelig være en masse tid til hygge, madlavning 
og lejrbål. Sørg for at komme med – septemberturen plejer at være rigtig hyggelig! 
 

Lands Patrulje Turnering 
Lørdag d. 12. oktober til tirsdag d. 15. oktober er der Lands Patrulje Turnering. I år er det Ridder Ebbe, 
med hjælp fra Line og Tue, der afholder turneringen. Indbydelsen er 
lige på trapperne. I løbet af jeres efterårs møder er det vigtigt, atI får 
trænet lejrsport, trænet at slå telt op, får styr på dagbogen osv,  så I kan 
stå klar til årets store turnering. Målet er klart – vi skal vinde igen i år. 
Kan Egern gentage succesen og vinde for 3.  gang? Eller skal Hjorte 
fortsætte successen fra Wagadugo og tage ”The Double”, eller kommer 
der en ny patrulje på banen?  

 

Med opsmøgede ærmer, klar til nye udfordringer!  

 
Tropsledelsen 
Anders R-N, Nicolaj, Louise, Petra, Cecilie, Pernille og Stinus 

Vinderflåden på Kon-tiki Cup
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Patruljernes mødedage (i uger, hvor der ikke er tropsmøde) 
Mødedag   
   
Egern 19.00 til 21.00 Onsdag 
Mår 19.00 til 21.00 Tirsdag 
Grævlinge 19.00 til 21.00 Torsdag 
Bæver 19.00 til 21.00 Onsdag 
Ræve 19.00 til 21.00 Onsdag 
Hjorte 19.00 til 21.00 Onsdag 
Vildsvin 
Ilder 

19.00 til 21.00 
19.00 til 21.00 

Onsdag 
Onsdag 

   
August   
   

Tirsdag d. 13 Kl. 18.00 til 19.00 Oxermøde 
Tirsdag d. 13 Kl. 19.00 til 21.00 Tropsmøde 
   

Torsdag  d. 29  Hillerød Kræmmermarked 
Fredag d.  30  Tilmeld dig på: 

http://www.jrl.dk/konditori/ 
Lørdag d. 31  Vi skal også bruge nattevagter 
Søndag d. 1/7   
   

September   
   

Torsdag d. 5 Kl. 18.00 Oprykning v. Den Store Eg 
   

Lørdag d 7. Kl. 14.00-? Tropsmesterskab i O-løb, 
bueskydning og Bålaften 

   

Tirsdag d. 10 Kl. 18.00 til 19.00 Oxermøde 
Tirsdag d. 10 Kl. 19.00 til 21.00 Tropsmøde 
   

Lørdag d. 21 Kl. 10:00 Tropstur til Klokkedam 
Søndag d. 22 Kl. 14.00 Start ved Bastrup Ruin 
   

Oktober   
   

Tirsdag d. 1 Kl. 18.00 til 19.00 Oxermøde 
Tirsdag d. 1 Kl. 19.00 til 21.00 Tropsmøde 
   

Lørdag d. 12  LANDS PATRULJE TURNERING 
 
Ridder Ebbe  - Højby 

Søndag d. 13  
Mandag d. 14  
Tirsdag d. 15  
   

November   
   

Tirsdag d. 5 Kl. 18.00 til 19.00 Oxermøde 
Tirsdag d. 5 Kl. 19.00 til 21.00 Tropsmøde 
   

Husk at melde afbud til din PL, hvis du ikke 
kommer til møde. 
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Tropstur 
Klokkedam 

21-22. september 
Årets første tropstur går til Klokkedam. På turen skal de nye 
patruljer lære hinanden at kende og arbejde sammen. Vi skal også 
ud og have en god spejderoplevelse i det begyndende efterår.  

Turen starter ved Bastrup Ruin kl. 10.00, hvorfra der er hike ud til 
Klokkedam. Pak derfor i rygsæk.  

Praktiske oplysninger 
Start: Lørdag d. 21. kl. 10.00 ved Bastruptårnet, Stengårdsvej 4, 
3540 Lynge 

Slut: Søndag d. 22. kl. 14.00 ved Klokkedam, Isenbjerg 6, 3550 
Slangerup 

Vi håber, at der er flere forældre, der kan hjælpe med kørsel til og 
fra turen. Kørsel aftales med patruljelederne.  

Husk: Madpakke til lørdag.  

 

Når vi ankommer til Klokkedam skal hver patrulje bygge bivuak, 
og etablere bålsted. Vi laver lækker mad over bål og har et 
hyggeligt lejrbål om aftenen.   

På turen træner vi orienteringsløb og lidt lejrsport, så I kan få 
afprøvet færdighederne til LPT.  

 

Vi ses 

Tropsledelsen 
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Lands Patruljeturnering 2013
LPT er i år hos Ridder Ebbe I Højby. Alle får indbydelse i 
august 2013. 

Der vil være buskørsel fra Bassebjerg til Højby

Husk at sætte kryds i kalenderen
Tropsledelsen

Lands Patrulje Turnering 2013 
12-15. Oktober



Vildmarksturen
Sommerlejren for troppen i Grib Skov Trop var 
”Vildmarkstur” i Sverige, hvor 42 spejdere og 12 
pionerer og ledere var på 10 dages tur i 
Sverige. 

Meget tidligt om morgenen mandag d. 8. juli mødtes 
53 forventningsfulde spejdere, pionerer og ledere fra 
Grib Skov Trop i Helsingør for at drage på Vildmarks-
tur i Sverige. Vi havde sendt Stinus i forvejen for at 
købe tonsvis af svensk dåsemad og for at transpor-
tere alt det grej, der ikke var plads til i bussen. Foran 
os lå en 8 timers bustur nordpå. Målet var Tyngsjö 
Adventure Center, som skulle være udgangspunktet 
for vores tur. Her tog ejerne, Carin og Edwin Klomp, 
imod os, da vi ankom sidst på eftermiddagen og vi-
ste os til rette på deres plads. Om aftenen spiste vi 
medbragt skinke og pastasalat og fik fastlagt de sid-
ste detaljer om turen sammen med Carin og Edwin. 
Resten af aftenen gik med hygge (ikke mindst fod-
bold) i en spændt stemning inden turen rigtigt skulle 
begynde den næste dag.

Næste morgen startede med turens første (men ab-
solut ikke sidste) portion havregrød. Derefter gjorde 
vi os klar til at tage af sted: Vi fik udleveret rednings-
veste og padler, vi pakkede mad og grej i vandtætte 
tønder og kasser, og vi fordelte os i 22 kanoer. Før vi 
rigtigt kunne komme på vandet, ventede lige 3 kilo-
meters vandring ned til Tyngsjö med hjul under ka-
noerne, men herefter var vi klar til at udføre de pad-
letag, vi mentalt havde forberedt os på hele foråret! 
De første 4 km langs den sydlige bred af Tyngsjö gik 
strygende. Så gik vi i land ved en campingplads, 
som også repræsenterede turens eneste isshoppe-
mulighed – og den blev udnyttet i fin stil. Efter en 
varm overbæring på halvanden kilometer var det 
tid til frokost. Menuen bestod – i lighed med de føl-
gende 9 frokoster – af: 18 pakker langtidsholdbart 
rugbrød, 14 dåser leverpostej, 11 dåser tun (nogen 
dage makrel i stedet), spegepølse samt cheddarost 
(pølse og ost fik vi pga begrænset holdbarhed kun 

halvdelen af turen). 
Om eftermiddagen fulgte yderligere 5 kilometers 
sejlads på den langstrakte sø Grundrämmen, inden 
vi gik i land på en lille ø, der blev døbt ”pølse-øen” 
efter aftensmåltidet bestående af pølser, pasta og 
tomatsovs. Vi satte telte op i strandkanten, og pio-
nererne gravede et velbesøgt latrin med søudsigt. 
Der blev tid til både fiskeri og badning. Efter et kort 
lejrbål kravlede alle i poserne og regnede med at 
sove tungt hele natten efter en hård dag. Imidlertid 
blev de fleste af os vækket igen omkring midnat, da 
det pludselig blæste meget kraftigt op, så flere af de 
yderste telte, som var slået op i sandet, begyndte 
at lette. Efter en hurtig redningsaktion kunne vi sove 
videre, mens regnen trommede på teltene, og der 
kunne høres torden i det fjerne.
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Onsdag morgen blæste det stadig kraftigt, så vi måt-
te udsætte afsejlingen indtil efter frokost. Der blev 
derfor tid til lidt opgaver på øen – blandt andet et 
ikke så vellykket forsøg på at lave birkesaft (der kom 
da nogle dråber ud af det...). Da vi endelig kunne 
sejle, havde vi den nu noget mere afdæmpede vind i 
ryggen, så 6 km ned ad Grundrämmen blev tilbage-
lagt på ingen tid og i højt humør. Herefter ventede så 
dagens virkelige udfordring: En overbæring på 4.5 
km i bagende hede til søen Bredsjön ad en grusvej, 
som undervejs blev mere og mere hullet, og som tog 
livet af mindst et sæt kanohjul! Dagens mål var en 
lille skovbevokset ø (i udbredte kredse døbt ”Trol-
deøen”) i Bredsjön, hvor vi skulle overnatte 2 nætter. 
Der blev slået telte op rundt omkring i skovbunden, 
og pionererne gravede endnu en gang et latrin (med 
en endnu smukkere udsigt end sidst). Efter en porti-
on ”brændende kærlighed” og en smuk solnedgang 
lagde vi os til at sove.

Den næste dag var en overliggerdag, hvor vi pad-
lede ind til land og gik en tur i et smukt skovklædt 
landskab. Vi spiste frokost med en imponerende ud-
sigt og fik også tid til at samle blåbær. Tilbage på 
øen havde vi en afslappet eftermiddag med badning 
og snobrød, inden det blev tid til chili con carne med 

ris og majs. Dagen sluttede med lejrbål i vandkan-
ten, mens solen gik ned; så smukt, at der nærmest 
ikke var et øje tørt!

Fredag morgen var det tid til at forlade Troldeøen. 
Nogle kilometers sejlads senere forlod vi Bredsjön, 
og efter en kort og smertefri overbæring, kom vi til 
søen Nären, hvor der blev holdt frokostpause. Her 
mødtes vi med Edwin fra kanocentret, som hentede 
vores skrald og kom med mad til den sidste del af 
turen samt et nyt sæt kanohjul. Sejlturen nordpå ad 
Nären foregik i et meget afslappet tempo, hvor der 
var rigelig tid til at fiske (med gevinst) og bare at 
drive langsomt med strømmen. Sidst på eftermid-
dagen kom vi frem til en virkelig smuk sandstrand 
(sidenhen omtalt som ”Paradiset”), der lå på siden af 
en halvø langs søens vestlige bred. Bag stranden lå 
et bakkedrag, der foruden en fantastisk udsigt rum-
mede et gigantisk forråd af velsmagende blåbær. I 
modsætning til mulighederne på Troldeøen kunne vi 
her – til alles tilfredshed - slå teltene op på et helt 
plant underlag. Inden aftensmaden (som denne 
aften bestod af skinke, majs og pasta, samt grillet 
Gedde) blev der tid til en badetur, og resten af af-
tenen gik med beach volley og hygge på stranden.

Lørdag blev om muligt en endnu varmere dag end 
de foregående og også ganske krævende. Efter at 
have spist havregrød spædet op med blåbær sejle-
de vi nordpå og forlod Nären ved den lille by Uvanå, 
som bestod af to rækker af svenskrøde huse. Herfra 
var en 2 km overbæring forbi et kraftværk op til åen 
Uvanå, som vi skulle følge nordpå ca. 3 km (med 
vinden i ryggen). Derefter fulgte endnu en overbæ-
ring i efterhånden 25 graders varme under den sky-
frie himmel. Vi holdt frokostpause ved en af Sveri-
ges største sten (Stora Stenen – af og til omtalt som 
Europas største) inden vi fortsatte kanovandringen 
nordpå op til søen Kvien. Her sejlede vi 6 km i fin 
medvind op til en lille vig kaldet Siviken, hvor det 
var meningen, vi skulle overnatte to nætter. Derefter 
var planen, at vi skulle tilbage til Nären. Sammenlig-
net med det strandparadis, vi kom fra, var det nye 
overnatningssted dog lidt skuffende: Det var en lille 
græsplæne i en relativt mørk skov. Da vi samtidigt 

Egern Hjorte Mår Vildsvin Ræve Ilder Grævlinge Bæver
Opgaver pølse-ø 15 5 13 11 5 14 6 5
Snobrød 6 9 8 8 9 8 7 5
Logbog 88 95 102 91 36 70 73 61
Kort 3 12 12 15 12 11 15 13
Taler 15 15 15 15 9 15 12 9
Postløb 33 31 25 25 29 25 22 22
Hest 38 10 22 33 17 11 24 26
Hammerslag 9 10 10 11 11 15 10 12
Kirke 12 12 13 14 12 13 5 5
I alt 219 199 220 223 140 182 174 158

POINT FRA VILDMARKSTUREN



kunne se, at vinden netop dagen efter ville gå i nord 
og give medvind på tilbageturen, besluttede trops-
ledelsen og PL’erne at sejle tilbage en dag tidligere 
(altså søndag) og så have overliggerdag i Paradis 
i stedet. Efter en portion Kjötbullar og et hyggeligt 
lejrbål gik vi tidligt i seng for at være friske til mor-
gendagens krævende sejltur.

Søndag morgen var vinden ganske rigtigt gået i 
nord, hvilket lettede dagens sejltur en del. Da det 
samtidigt var blevet lidt køligere, og overbæringerne 
endda skrånede let ned af bakke, blev dagen ikke 
så anstrengende som den foregående dag. Vi kom 
tilbage til Paradis sidst på eftermiddagen, hvor alle 
tydeligvis følte sig hjemme, så teltene blev sat op i 
et hidtil uset tempo. Derefter var det tid til badning 
(det var blevet varmt og næsten vindstille) og hyg-
ge. Aftenens menu stod for første gang på frysetør-
ret posemad, som har en uhyre simpel tilberedning: 
Der skal bare kogende vand i posen, og så skal man 
vente 5-10 minutter! 

Den næste dag havde vi overliggerdag. Her gik vi 
først en tur op til et udsigtspunkt nogle kilometer bag 
stranden. Herefter lavede spejderne Dalarheste (vi 
var ganske vist ikke i Dalarna på dette tidspunkt, 
men der var udsigt til søens modsatte bred, som lå 

i Dalarna), blåbærmarmelade og snobrød. Det bør 
nævnes, at de mest ihærdige spejdere plukkede 
store poser fyldt med blåbær og endda også en-
kelte hindbær. Dagen sluttede med et stort lejrbål 
i vandkanten med rigtig god underholdning fra alle 
patruljer. Patruljerne havde fået til opgave at lave en 
takkesang / -tale, og det var helt rørende at høre.

Tirsdag var den sidste kanodag. Vi tog afsked med 
Paradis og sejlede op til Uvanå, hvor vi afleverede 
alt vores grej og oppakning samt 4 kanoer til Edwin. 
Dernæst sejlede vi til Närens østlige bred, hvor der 
efter en frokost på stranden ventede en kort men 
særligt hård overbæring: Vi skulle bære kanoerne 
800 meter over en bakke ad en lille stenet sti, hvor 
det ikke var muligt at bruge kanohjul. Spejdere giver 
heldigvis ikke op (så let), så overbæringen var klaret 
på under en time. Herefter manglede vi bare at sejle 
et par kilometer gennem nogle små søer, inden vi nå-
ede tilbage til det sted, hvor vi satte kanoerne i van-
det 7 døgn tidligere. Efter en snackpause i skyggen 
(vi havde de fleste dage haft sådanne snackpauser 
med rosiner, nødder og mandler) trak vi kanoerne 
de sidste kilometer tilbage til kanocenteret. Resten 
af dagen stod på afslapning, posemad og hygge.
Onsdag tilbragte vi på og omkring kanocenteret. Om 
morgenen kunne spejderne melde sig til forskellige 
aktiviteter blandt emner som cykling, pandekage-
bagning, tovværksarbejde og førstehjælp. Dernæst 
havde vi picnic og badning ved den nærliggende 
sø, og på tilbageturen blev den lokale og meget idyl-
liske kirke besøgt. Eftermiddagen fortsatte med et 
postløb, hvor patruljerne selv skiftevis stod for og 
besøgte posterne. Dagens højdepunkt var den store 
festmiddag med grillbøffer, bagekartofler og salat 
(en på dette tidspunkt noget uvant spise). Vi sluttede 
dagen med lejrbål i centrets tipi (det var det eneste 
sted på pladsen, hvor vi pga tørke måtte tænde bål). 
Her kunne vi konstatere, at akustikken bliver særligt 
god, når 54 personer sidder sammenklemt i en lille 
tipi og synger lejrbålssange.

Torsdag formiddag sang vi fødselsdagssang for 
Rasmus, hvorefter vi pakkede og rengjorde telte og 
grej. Efter en tidlig frokost kunne vi vinkende tage af-
sked med Carin og Edwin og sætte os ind i bussen, 
der førte os tilbage til Danmark.Sammenlignet med 
turen derop var vi måske nok lidt mere trætte, men 
til gengæld en hel del mere brune og med betrag-
telig større armmuskler. Og så selvfølgelig særdeles 
mætte på gode spejderoplevelser!
Mange tak for en virkelig god tur! 

Med spejder hilsen
Anders Rønn-Nielsen

Se billeder fra turen bagerst i bladet
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Hej	  mårlinger!	  
Tak	  for	  en	  fed	  kanotur.	  Vi	  håber	  at	  I	  har	  nydt	  hele	  jeres	  
sommerferie	  samt	  det	  dejlige	  vejr.	  
Nu	  skal	  vi	  i	  gang	  igen.	  Efteråret	  og	  dermed	  LPT	  
nærmer	  sig,	  så	  forberedelserne	  begynder	  snart.	  Vi	  skal	  
b.la.	  bygge	  køkkenborde	  samt	  blive	  ”fit	  for	  fight”	  til	  o-‐
løb.	  Samtidig	  skal	  vi	  også	  styrke	  vores	  gode	  
sammenhold.	  Go	  mår!!	  
Efteråret	  byder	  på	  en	  ny	  mår,	  som	  vi	  sædvanligvis	  vil	  
tage	  godt	  imod,	  hvilket	  vi	  ser	  frem	  til.	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer	  igen	  og	  gå	  videre	  med	  
spejderarbejdet.	  
	  
HUSK	  LØBESKO	  OG	  ARBEJDSHANDSKER	  TIL	  ALLE	  MØDERNE	  
Og	  husk:	  
Hvem	  er	  det,	  der	  sammen	  står?	  Danmarks	  top-‐patrulje	  mååår!	  
	  
August	   September	   Oktober	  
13.	  tropsmøde	   5.	  Oprykning	  ved	  Den	  store	  Eg.	   1.	  tropsmøde	  
20.	  gennemgå	  
”Lejrmærke”	  

7.	  Bålaften	   6.	  aktivitetsdag	  på	  
Bassebjerg	  

27.	  Øve	  besnøringer	   10.	  tropsmøde	   8.	  LPT	  forberedelse	  
x	   17.	  ”Optagelsesprøven”/besnøringer	   12.-‐15.	  LPT	  

(efterårsferie)	  
x	   21.-‐22.	  Septembertur	   22.”Lejrkok”	  
x	   24.	  LPT	  forberedelse	   29.	  ”Lejrkok”	  
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Hjortes måneder 
Sommerferien er overstået, og vi har været på en fantastisk kanotur i Sverige, 
hvor vi stillede med 7 spejdere! Godt at se jeres engagement! Vi håber at I har 
nydt sommerferien, fordi nu skal der knokles! Vi har jo alle det samme mål 
for efteråret, og det er at vinde LPT. Det er PL’s sidste år som spejder, så vi 
SKAL vinde i år! Det kræver en hård indsats, men vi er sikre på, at I er mere 
end gode nok til at indfri målet om sejr.  
Vi skal måske også sige goddag til en ny hjort efter oprykningen, men det er 
ikke sikkert. I de kommende måneder skal vi altså arbejde frem mod LPT, men først er der en 
tropstur, som vi håber, at I vil komme med på.  
Vi glæder os til de sidste udendørs-møder sammen med jer, inden det bliver koldt. 
Hjortehilsner PA og PL.                 
Husk at melde afbud!!! Rasmus: 22901402 |  Frida: 29842521   

 
 

 

 

	  

August September Oktober 
d. 13. Tropsmøde d. 5. Oprykning ved Den Store 

Eg, klokken 18.00 
d. 1. Tropsmøde 

d. 21. P-møde. Dem der 
mangler få ting til 
duelighedstegn, vil have 
mulighed for at afslutte dem i 
dag.  

d. 7. Bålaften på Bassebjerg. d. 6. Arbejdsdag på Bassebjerg. 
Forældre er MEGET velkomne 
til at komme og hjælpe.  

d. 28. P-møde. Underholdning 
til Bålaften, samt øve os i 
opsætning af telt og 
besnøringer. 

d. 10. Tropsmøde. d. 9. P-møde. ”Kursus” i 
lejrsport.  

d. 29-1. Kræmmermarked. 
Kom endelig ud og hjælp! 

d. 18. P-møde. Indvigelse af en 
evt. ny hjort ELLER O-løb. 
HUSK LØBETØJ. 

d. 12.-15. 
Landspatruljeturnering i Højby 
Sjælland.  

 d. 21.-22. Tropstur. d. 23. P-møde. Evaluering af 
LPT. Hvis I været gode, så får I 
måske lidt slik.  

 d. 25. P-møde. Gennemgang af 
alle kasser. Hvad mangler vi?  

d. 30. P-møde. Fastlæggelse af 
kommende mål.  

Halløj	  Ræve!	  

Vi	  håber	  I	  har	  haft	  en	  god	  sommerferie	  med	  rigtig	  godt	  vejr!	  
Men	  nu	  er	  den	  tid	  omme	  og	  vi	  skal	  til	  at	  starte	  i	  skole	  og	  vi	  
skal	  endelig	  til	  spejder	  igen!	  Desværre	  har	  vi	  ikke	  så	  meget	  tid	  
tilbage	  i	  Ræve	  sammen,	  da	  patruljen	  skal	  splittes	  op	  fordi	  vi	  
var	  for	  lidt	  i	  Ræve.	  Så	  derfor	  synes	  Mikkel	  og	  jeg	  at	  vi	  skal	  
sørge	  for	  at	  have	  en	  god	  tid	  sammen	  her	  til	  sidst.	  Vi	  håber	  at	  I	  
vil	  synes	  godt	  om	  det	  i	  de	  nye	  patruljer	  og	  at	  det	  gamle	  
Ræve-‐bånd	  stadig	  vil	  forblive	  intakt.	  

Velmødt	  Ræve!	  Hilsen	  Mikkel-‐Max	  PA	  og	  Mathias	  PL.	  

	  

august	   september	  
d.	  13.	  tropsmøde	  
d.	  21.	  møde	  med	  hygge	  
d.	  28.	  sidste	  møde.	  God	  
afslutning	  på	  året	  sammen	  
i	  Ræve.	  
Fra	  d.	  29.	  august	  til	  d.	  1.	  
september	  er	  der	  
kræmmermarked	  	  

d.	  5.	  
oprykning	  
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Hej Grævlinge! 

Så er en endnu en fantastisk sommerlejr i det veloverstået, og vi går endnu et spejder år 
i møde med en masse skønne møder. 

Vores patrulje bliver som ”i gamle dage”. Simon vender tilbage til patruljen som PA, 
Magnus vender tilbage som PM, og Laust aka. Tobias fra Ræve flytter ind i patruljen 
sammen med forhåbentlig nogle nye ansigter som skal optages på grævlingemanér.  

Simon og jeg glæder os til vores sidste spejder år med jer, og håber det bliver en af de 
bedste!  

Håber i er veludhvilet og klar til en masse nye udfordringer.  

Vel mødt efter sommerferien!  

Spejder hilsner PL Natalie 

	  

August September Oktober 
13. Tropsmøde 
22. Vi begynder så småt 
forberedelserne til LPT. 
21-1 sep Kræmmermarked. Få taget 
nogle vagter, jo flere penge i kassen jo 
mere spejdersjov. Der er altid brug for 
en hjælpende hånd. 
  

5. Oprykning ved den store eg 
7. Bålaften, inviter venner og familie 
til en skøn aften med underholdning 
og god mad!  
10. Tropsmøde  
12. De nye skal indvies. 
21.-22. Tropstur, husk at få meldt jer 
til! 
26. De nye skal lære de simpleste 
besnøringer. I andre opdatere køkken- 
og redskabskassen til LPT.  

1. Tropsmøde 
10. LPT foropgave færdiggøres 
12.-15. Lands Patrulje Tunering 
17. Vi begynder på nyt mærke 
24. forsat mærke 
 
Husk at melde afbud til mig på 
60333180, hvis i er forhindret i at 
komme. 
 

Vildsvin!
For en gangs skyld ved jeg ikke, hvor jeg skal 

starte... Dette bliver mit sidste patruljeindlæg 

til Knasten, efter at jeg nu har været 

patruljeleder for jer i to år. Jeg var med, da 

patruljen blev startet for tre år siden, og jeg 

glæder mig til, at se patruljen komme til tops, 

mens jeg selv står på den anden side af 

kulisserne. Jeg er stolt af det, vi har nået 

sammen – og her er sølvplader fra LPT ikke 

førsteprioritet: Vi har formået at bygge en patrulje op fra bunden i løbet af ganske kort tid. Igen; jeg 

er stolt! I skal også have tak for en dejlig tur i den svenske vildmark! Jeg kom personligt hjem med 

lettere ømme arme, og jeg kan forestille mig, at det samme gælder jer ;)

Første tropsmøde efter ferien ligger d. 13. august, hvorefter vi har tre patruljemøder (vi holder også 

møde dagen før oprykningen torsdag d. 5. september. Dette møde er min afslutning, så der finder vi 

på noget, der involverer kage i ordentlige mængder). Oprykningen foregår som altid ved Den store 

Eg kl. 18.00 d. 5 september. Husk den! Dette er en vigtig begivenhed, hvor nye patruljeledere og 

-assistenter overdrages deres rolle og ansvar, mens de ældste (mig selv inklusiv) siger farvel, så 

husk det (selvom det er en torsdag)!! I løbet af de tre møder, vi har tilbage, vil Sebastian (som er 

tilbage fra efterskolen, yay!) og jeg teste jer lidt, så vi har en idé om, hvad der skal arbejdes på efter 

oprykningen – altså op til LPT, hvor vi kan stille med en stærk patrulje, hvis alle er med!

Jeg siger tak for de to lærerige år som patruljeleder for jer! I er nogle gode hoveder (: 

/Emilie, PL
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Spejderåret	  2012/2013	  er	  ved	  at	  være	  til	  vejs	  ende,	  og	  sikke	  et	  år	  det	  har	  været!	  Ilder	  patruljen	  
har	  langsomt	  vokset	  sig	  stærkere	  igennem	  de	  sidste	  2	  år	  og	  selvom	  der	  har	  været	  rigtigt	  mange	  
udfordringer	  med	  at	  være	  den	  nyeste	  patrulje	  har	  det	  alligevel	  det	  har	  været	  det	  hele	  værd!	  Vi	  har	  
klaret	  det	  godt,	  og	  sammenholdet	  og	  kombinationen	  af	  vores	  patrulje	  er	  helt	  fantastisk.	  Selvom	  at	  
vi	  i	  år	  må	  sige	  på	  farvel	  til	  Emil	  og	  PD	  i	  et	  år	  fordi	  de	  skal	  på	  efterskole,	  ved	  jeg	  at	  Ilder	  fortsat	  vil	  
blive	  en	  stærkere	  patrulje.	  Jeg	  selv	  har	  nydt	  mine	  6	  år	  som	  spejder	  og	  kan	  kun	  kigge	  tilbage	  på	  alt	  
denne	  tid	  med	  et	  smil	  på	  læberne.	  Jeg	  husker	  de	  hårde	  stunder	  med	  ligeså	  stor	  fornøjelse	  som	  jeg	  
husker	  de	  sjove.	  Vi	  har	  haft	  det	  rigtigt	  godt	  i	  de	  to	  år	  hvor	  jeg	  har	  været	  PL	  i	  Ilder-‐patruljen	  og	  det	  
vil	  jeg	  aldrig	  glemme.	  Jeg	  må	  også	  nævne	  mår,	  som	  virkelig	  definerede	  mit	  spejderliv	  og	  jeg	  vil	  
bare	  sige	  til	  alle	  jer	  der	  var	  en	  del	  af	  dette	  at	  det	  var	  nogle	  helt	  utrolige	  og	  fantastiske	  år	  vi	  havde	  
sammen.	  Nu	  da	  jeg	  har	  fået	  streng	  besked	  fra	  Cecilie	  om	  kun	  at	  
fylde	  den	  halv	  side,	  vil	  jeg	  slutte	  af	  med	  at	  takke	  alle	  jer	  som	  har	  
været	  en	  del	  af	  min	  spejderoplevelse	  igennem	  de	  sidste	  6	  år!	  Uden	  
jer	  var	  der	  intet	  sammenhold	  og	  det	  er	  netop	  det	  man	  leder	  efter	  i	  
en	  spejdertrop.	  Og	  et	  unikt	  sammenhold	  det	  er	  det	  jeg	  virkelig	  har	  
oplevet.	  Jeg	  glæder	  mig	  nu	  til	  at	  rykke	  op	  til	  pionererne	  og	  prøve	  
noget	  nyt.	  Jeg	  efterlader	  patruljen	  til	  Simon,	  som	  jeg	  ved	  vil	  blive	  en	  
glimrende	  PL.	  Men	  husk	  nu	  drenge:	  I	  skal	  være	  lidt	  flinke	  imod	  ham,	  
så	  I	  også	  får	  lært	  noget	  nyt!	  Jeg	  glæder	  mig	  til	  at	  se	  jer	  på	  turene!	  	  

Jeg	  vil	  blot	  runde	  af	  med	  dette:	  

Os	  er	  der	  ild,	  vi	  kan	  tænde	  bål,	  Ilder	  klarer	  hvert	  et	  mål,	  ååååååh	  Ilder!	  

PL	  hilsen	  Sarah	  J	  

’O’	  lyt	  Ilder	  
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Hej Pionerer,
Så er sommeren snart forbi, og et nyt spændene spejderår venter forud. I sommers var en masse 
af os pionere med på spejdernes vildmarks tur, en stor succes og en kæmpe oplevelse både for 
spejderne og for os. Som altid var vi heldige med vejret, men jeg tror også at vejrguden er gul 
spejder, måske endda fra Grib Skov Trop. 
Nu venter et efterår fyldt med sjove spejderaktiviteter. Pionertræf, Kanotur og pionertræf blandt 
mange andre ting. Første punkt er pionertræf, og her håber jeg at vi kan stile rigtig mange og 
bakke op om det gode initiativ. Træffet foregår hos Jens Langkniv i Sparrekær, så vi aftaler fælles 
transport.
Vi skal også have 5 nye pionere: Sarah, Simone, Louise, Niels og Emilie og så får vi også et par 
stykker tilbage, som har været udlånt til andre aktiviteter. Udover det, så starter Mathias også hos 
os, da han går på Skovskolen og er eneste pioner i sin egen trop, og der er altid plads til en til 
hos os! Så nu er vi rigtig mange og forhåbenligt bliver der også mange på møderne, så vi kan nå 
alt det som vi har planlægt.
Af projekter i de næste tre måneder kan nævnes: Shelter; gulvet er købt, nu mangler vi bare at 
lægge det og få malet og lavet tag, Pizzaovn, Kanotur, Gillastugan planlægning og en masse 
andre småprojekter.

Vel mødt
Jeres Kære Leder, 

   Kaliffen

“Today for show and tell I ‘ve brought a tiny mar-
vel of nature: a single snowflake. I think we might 
all learn a lesson from how this utterly unique and 
exquisite crystal.. ..turns into an ordinary boring 
molecule of water just like every other one when 
you bring it in the classroom. And now. While the 

analogy sinks in. I’ll be leaving you drips and going outside.” Sten – Sten og Stoffer – Bill Watterson
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ROVERKLANEN

 
Den flotte efterårstid er spejderaktiviteternes højsæson. Af de større faste arrangementer har vi i august Kræmmermarked, i 
september den hyggelige bålaften med klanmesterkskab i bueskydning og o-løb. Oktober byder på roverturnering og 
november på ledertræf.  
 
Roverne har anvendt noget af sommeren på en fortsat renovering af Valhal. Tre store træer er fældet for at give lys på 
grunden. Stuen er malet anden gang. Der er lavet jordarbejder, sået græs, ordnet stier m.v. Og så har Nicklas udbredret de 
gamle sætningsskader i gavlene, så de nu står rigtig flot. I løbet af de næste uger får vi forhåbentlig sat kort-lamper op, 
installeret brændeovn i lederlokalet og opsat nyt komfur.. Så er hytten også klar til at tage imod de mange gæster til 75 års 
jubilæet senere i august.  
 
Til jubilæet mødes Gjøngernes trop som byggede hytten i 1938. 
Vi har opsporet 20 Gjønger, hvoraf den ældste stoppede sin 
spejdertid med landslejren på Ermelunden i 1946. Vi har fået 
rigtig mange gode historier om Gjøngerne og Valhal og tillige 
modtaget en masse gamle billeder af hytten. Det bliver en 
spændende dag den 17. august. 
 
I efteråret er museums-sjakket (Ulve-torben & Gert), Sjak 
Cousteau (Lotte, Peter & Ole), Sjak A (Frank, Søren & Erik) og 
Sjak Hardeknud (Poul, Jens og Jim) værter for vore rovermøder. 
 
 
Program for Klokkekilde Roverklan 
26. august 
    Kl. 19:30 

Rovermøde i hytten 
Emne: Den naturvidenskabelige tankemåde, ved museums-sjakket 

 5. september 
     Kl. 18:00 

Oprykning ved den gamle eg  

 7. september 
     Kl. 14:00 

Bålaften  
En spændende dag/aften med bueskydning, o-løb, svævebane, fælles spisning og festligt bål 

30. September 
      kl. 19:30 

Rovermøde i hytten 
Emne: Optændingsmaterialer til ildboring.. Forklaring, fif og forsøg.  

12-13. oktober 
       

Rover turnering!!! 
Årets helt store roverdyst. Hvor mange tre-mands sjak kan vi stille i år? 

28. oktober 
      Kl. 19:30 

Rovermøde i hytten 
Emne præsenteres af Sjak A 

17. november Ledertræf på Fyn  
25. november 
      Kl. 19:30 

Rovermøde i hytten 
Emne præsenteres af Sjak Hardeknud 

 
 
Med løftet Tveje ! Ole 
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Adresseliste 
Civile Gruppestyrelsesmedlemmer:
Hans-Peter Folden(Formand) Baunevænget 45 Nødebo 64823003 formand-gst@gribskovtrop.dk
Glenn Helmuth (Kasserer) Sportsvej 24 Nødebo 48481220 kasserer-gst@gribskovtrop.dk
Christian Dige Pedersen Skovbrynet 14 Nødebo 48471712
Mette Sørensen Søvej 10 Nødebo 49113184
Kirsten Schumann Kukkerbakkevej 18 Græsted 22229095
Nils Jørgensen (suppleant) Nødebovej 81 Græsted 48484707

Depotet
Glenn Helmuth, (Depot) Sportsvej 24 Nødebo 48481220 Glenn@helmuth.nu

Ceremonimester
Ole Lumholt Sportsvej 47 Nødebo 48480747 ole.lumholt@email.dk 

Spildopper
Erik Petersen Skovbrynet 4 Nødebo 48482467 vibekeerik@yahoo.dk

Hyttevagter
Brian Hørup (Bassebjerg) Nødebovej 57 A Nødebo 41591076 brianhoerup@gmail.com
Claus Dall-Hansen (Klokkedam) Kastanie Allé 4 Nødebo 48484880 cdh@combilent.com
Nicolaj Zørn (Slusehuset) Holmemosen 4 Helsinge 50868000 nicolaj@zoern.dk
Ole Lumholt (Valhal) Sportsvej 47 Nødebo 48480747 ole.lumholt@email.dk

Basserne (Spisning den sidste fredag i måneden)
Jørgen Andersen, Baunevænget 47 Nødebo 48485099 jand@andersen.mail.dk

Børne og ungdoms samrådet (BUS)
Glenn Helmuth (Repræsentant) Sportsvej 24 Nødebo 48481220 kasserer-gst@gribskovtrop.dk

Ulveledere Ulve 7-10 år. Mødedag torsdag kl. 18.30
Bente Wilcke (30300354) Kirkevej 10 A Græsted 48480128 ulv-gst@gribskovtrop.dk
Malene Rosenørn Folden Baunevænget 45 Nødebo 30828035 fru.kaffe1@gmail.com
Marianne Kvisgaard Krobakken 2 Nødebo 42363955 marianne@kvisgaard.info
Louise Wilcke Kirkevej 10 A Græsted 28946654

Stifinderledere Stifindere 10-12 år. Mødedag onsdag kl. 18.45
Leif Højvang (22724910) Krobakken 1 Nødebo 48481270 stifinder-gst@gribskovtrop.dk
Henrik Strøberg Kirkebakken 9 Nødebo 51990304 hjs@bwsc.dk
Lars Hansen  Krobakken 2 Nødebo 48244742 lars@kvisgaard.info
Carina Dirchsen Nødebovej 57 A Nødebo 42428802 cahodi67@gmail.com
Brian Hørup Nødebovej 57 A Nødebo 41591076 brianhoerup@gmail.com
Jan Larsen Nødebo Skovvænge 4 Nødebo 48481676 jan.rene.larsen@sdk.sas.com

Spejderledere Spejdere 12-17 år.
Stinus Andersen, (Tropsleder) Storskoven 1 Annisse 23442659 spejder-gst@gribskovtrop.dk
Anders Rønn-Nielsen Gudenåvej 24, 3tv Vanløse 30225515 arnielsen@math.ku.dk
Nicolaj Zørn Holmemosen 4 Helsinge 50868000 nicolaj@zoern.dk
Louise Zørn Holmemosen 4 Helsinge 51643195 louise@zoern.dk
Petra Munk Wolfhagen Storskoven 1 Annisse 28181725 pmunkwolf@gmail.com
Cecilie Helmuth Tinghøjvej 60 st. Mf. Søborg 40404916 Cecilie@helmuth.nu
Pernille Edelgaard Christensen Elmebakken 6 A Gadevang 23314655 pernille_ec93@hotmail.com

Patruljeledere Møde kl. 19-21.00
Rasmus Bech (PL, Hjorte) Winthersvej 3 Nødebo 22901402 rasmusmbech@gmail.com
Mathias K. Hansen, (PL, Ræve) Krobakken 2 Nødebo 25582663 mathias@kvisgaard.info
Mikkel K. Børresen (PL, Bæver) Kromarken 6 Nødebo 21656063 mikkel2611@live.dk
Natalie Lindebjerg (PL, Grævlinge) Pile Allé 23 Nødebo 60333180 nat-musen@hotmail.com
Freja Jensen (PL, Mår) Nødebovej 20 Nødebo 20768802 freja.verden@gmail.com
Christoffer Schramm (PL, Egern) Skovbrynet 5 Nødebo 60696828 Chrisfos@hotmail.com
Sebastian Sylvest (PL, Vildsvin) Stenvænget 28 Gadevang 60221516 Sebastian@sambhur.com
Emma Daae (PL, Ilder) Pramvejen 2 Nødebo 24486645

Rovere Den sidste mandag i måneden    
Ole Lumholt (Klanleder) Sportsvej 47 Nødebo 48480747 ole.lumholt@email.dk
Stinus Andersen (Kasserer) Storskoven 1 Annisse 23442659 spejder-gst@gribskovtrop.dk
Anders Rønn-Nielsen (Assistent) Gudenåvej 24, 3tv Vanløse 30225515 arnielsen@math.ku.dk
Poul Wilcke (Assistent) Kirkevej 10 A Græsted 48480128 pw@tvis-kbh.dk

Redaktionen på Knasten 
Cecilie Helmuth Tinghøjvej 60 st. Mf. Søborg 40404916 cecilie@helmuth.nu
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