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NYT FRA TROPPEN

Mød os på Facebook
Grib Skov Trops Facebook side har mere end  300 følgere – klik dig ind på siden, hvis du endnu 

ikke følger os. Her poster vi løbende nyt og billeder fra gruppen og de enkelte grene. 
Se: www.facebook.com/gribskovtrop

UDSTYR TIL SALG
I næste nummer af Knasten bliver det 
muligt at sælge brugt, men stadig brugbart 
tøj og friluftsudstyr. Har du noget du gerne 
vil sælge, så send din annonce til Knastens 
redaktør på: cecilie@helmuth.nu

SPILDOPKØRSEL
Hver 2. lørdag i måneden er Grib Skov Trop med til Spild-
op indsamlingen i Allerød området. Vi tjener ca. 130.000 
kr. til troppen årligt og dette er en af troppens største ind-
tægtskilder. Pengene går til støtte sommerlejre, juleture, 
aktiviteter og vedligeholdelse af hytten og grunden. 

Det er derfor vigtigt, at der er nogle der hjælper med til 
disse ture. Både forældre, Spejdere, Stifinder og ulve 
(i følge med en forældre) er mere end velkommen til at 
tilmelde sig en tur. Læs mere på: www.jrl.dk/spildop

Ulve og stifindere tjener 100 kr. til årets sommerlejr og 
spejderne tjerne 200 kr. til årets Canadatur, for hver 
Spildoptur de deltager på.
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OH LYT ULVE!
Vi er godt i gang med 2016 her i skrivende stund, jeg håber at 2016 vil bringe 
meget godt til flokken og vi må få mange gode oplevelser sammen.
Vi har jo afholdt vores årlige forældremøde hvor i ulve optrådte, og det gjorde i 
godt. 

I februar måned afholder vi fastelavn, hvor alle er velkomne, jeg håber i finder 
en fantastisk flot og inspirerende udklædning. Jeg glæder mig meget til at se 
jer. Fastelavn kommer af det plattyske ”vaste lavent” eller ”fastelabend”, der 
begge betyder aftenen inden fasten. I dag er fastelavn en fest for børnene, hvor 
de klæder sig ud og slår katten af tønden, inden det er tid til at kåre årets katte-
konge og kattedronning. Sådan har det ikke altid været.

I de kommende måneder skal vi dygtiggøre os til den kommende ulveturnerin-
gen i foråret. Vi skal lære om skovens dyr, blade, træer, førstehjælp og knob og 
mange andre ulvefærdigheder og den 30. april tager vi på en 24 timers tur hvor, 
vi træner og hygger til den komme ulveturnering. Vi håber, at alle ulve der skal 
med på ulveturnering har mulighed for at komme.

Ulveturneringen foregår på Fyn, hvor vi skal konkurrere med de andre ulve fra 
hele landet. Mange ulve der vokser op i gruppen lærer mange børn fra hele lan-
det og der opstår venskaber, som måske holder hele livet.

Den 12 maj inviteres alle børn fra Nødebo og omregn, som er eller bliver 7 år i 
år til at deltage i et ulve møde, alle ulve er velkommen til at tage en ven med.

Med ulvehilsen Baloo, Rikki og Messua, Mysa og Akela



Grib Skov Trop 
Kvalitet i spejderarbejdet

5

HUSK at melde afbud til 

Akela hvis du ikke kommer 

på telefon 30 30 03 54

PROGRAM FOR ULVE
Torsdag d. 4. februar  Vi laver bål – tag snobrødsdej med – Husk kniv.
Søndag d. 7. februar   Fastelavn på Bassebjerg kl 13 alle er velkommen pris 25 kr 
Mandag d. 8. februar  Bande-leder og assistent møde fra kl 19:00- 20:00
Torsdag d. 11. februar  Fuldmåne møde.
Torsdag d. 18. februar  Vinterferie
Torsdag d. 25. februar  Stjernemøde - Husk ulvelomme
Torsdag d. 3. marts  Stjernemøde - Husk ulvelomme
Torsdag d. 10. marts  Rejsen 
Torsdag d. 17. marts  Vi går en tur og ser hvordan skoven se ud nu
Torsdag d. 24. marts  Påskeferie 
Torsdag d. 31. marts  Opgaver på grunden.
Torsdag d. 7. april   Naturkender: vi lærer om træer og blade – Vi skal plante forskellige  
    planter medbring en urtepotte.
Torsdag d. 14. april  Naturkender: Vi lærer om fugle og skovens dyr og går i skoven.
Torsdag d. 21. april  Vi snitter i træ og kniven skal også slibes. 
Torsdag d. 28. april  Samarbejdsopgaver i banden
Lørdag d. 30. april – 1. maj Træningstur for alle ulve der skal med på ulveturnering. Vi Mødes på 
Valhal, Hestetangsvej 216, 3520 Farum kl 11. Medbring madpakke og drikkevarer, samt udstyr 
til 24 timer. Ulve afhentes samme sted søndag kl 11. tilmelding på gribskovtrop.nemtilmeld.dk 
senest d. 7 april.
Fredag d. 27. - 29. maj – Ulveturnering. foregår på Fyn og afholdes af Frie fugle Søndersø. 
Vi forvente at køre med bus frem og tilbage, der soves i telt. Pris er 350,00kr Betales på 
gribskovtrop.nemtilmeld.dk senest d. 7 april
Søndag d. 26. juni – 1. juli Sommerlejr 2016 Højby, vi skal på 
sommerlejr med stifinderne i år. Åres tema er Junglen
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Så er vi i gang med 2016. Snart bliver det lysere så vi kan få mere ud af at 
være udendørs igen. Af større ting kan vi se frem imod Stifinderturneringen i 
maj og sommerlejren i juni.

Første tur i 2016 bliver vores traditionelle tur til Slusehuset i Tokkekøb hegn 
den 13 marts. Vi starter klokken 10.00 fra Bassebjerg og er tilbage kl. ca. 15. 
Vi skal lave ildgryde kapsejlads og også på løb omkring den opdæmmede sø 
Storedam. 

Vi er ved at være igennem ”førstehjælp” og det andet store duelighedstegn 
som I kan tage i foråret er ”Ildslukker”. Som spejdere har vi tæt omgang med 
ild, og vi ved at man skal have stor respekt for ilden. I arbejdet med duelig-
hedstegnet ”Ildslukker” vil I kunne lære nogle færdigheder, som I vil kunne 
have glæde af resten af jeres liv, og som måske en dag vil kunne redde jer 
selv eller andre ud af en livstruende situation. 

I år er det de 3 grupper omkring Hillerød (Kong Valdemar, Frederiksborg Trop 
og Gribskov Trop) der afholder Stifinderturneringen. Det foregår på Fryden-
borg hvor vi plejer at være til fælles lejrbål om foråret med de andre (grønne, 
blå, FDF) spejdere i Hillerød. Stifinderturneringen foregår som altid i Kristi 
Himmelfarts ferien, og dette års datoer er torsdag den 5/5 kl. 12.00 til lørdag 
den 7/5 kl. 13.30. Foropgaven er en totempæl som vi allerede har prøvet at 
lave på sidste års sommerlejr. Vi skal også til møderne træne en god del lejr 
arbejde så vi er helt skarpe når vi skal konkurrere med de andre gule spejde-
re. I april måned afholder vi trænings lejr en weekend hvor hvert kobbel byg-
ger en hel stifinderlejr.

Sommerlejren i år er sammen med ulvene da de store spejdere og pionerer 
skal til Canada. Vi skal til Højby tæt på Nykøbing Sjælland. Det er (igen) i år 
den første uge i sommerferien, fra søndag den 26/6 til fredag den 1/7.

Med spejderhilsen
Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM 
 
 

Februar 
 

 

Onsdag 3. 
 

Vi afslutter Førstehjælp.  

Søndag 7. Fastelavn på spejdergrunden kl. 13.00. 
Onsdag 10. Vi satser på at kunne gå over Dødevands bugten på to-tovsbro, det 

arrangement som vi aflyste i december på grund af væltede træer. 
Onsdag 17. Vinterferie. Intet møde 
Onsdag 24.  
 

Ildslukker. Ild i friture-gryden. Hvad gør man? Og hvad sker der, 
hvis man kommer til at gøre det forkerte?  

Marts 
 

 

Onsdag 2. 
 

Ildslukker.  Sluk ild i en brændende person med et brandtæppe. 

Onsdag 9.  
 

Ildslukker. Sluk en ildebrand med pulverslukker og skumslukker. 
2. års stifinderne skal blive ½ time længere. 

Søndag 13. Tur til Slusehuset. Vi skal lave ild-gryde sejlads og løb omkring 
Storedam søen. Start fra Bassebjerg kl. 10.00 og tilbage kl. ca. 
15.00. 

Onsdag 16. 
 

Sidste møde inden vi går over til sommertid.  
Vi siger farvel til den mørke tid med et ordentligt lejrbål. 

Onsdag 23. 
 

Påskeferie, intet møde 

Onsdag 30. Afkrydsning til ørneprøven. 
April 
 

 

Onsdag 6. 
 

Vi går i gang med at lave for-opgaver til stifinderturneringen. 

Onsdag 13. Vi gennemgår reglerne for godt lejrarbejde som forberedelse til 
stifinderturneringen. 
 

Lørdag 16 - 
Søndag 17 

Træningslejr til stifinderturneringen. Vi mødes lørdag kl. 10.00 og 
træner lejropbygning og andre nyttige ting til Stifinderturneringen. 
Vi slutter af ca. kl. 12.00 søndag. 

Onsdag 20.  
 

Den 23. april er det Sct. Georgs dag. Da det er midt i Store 
Bededags weekenden afholder vi den i dag. Som millioner af 
spejdere over hele verden skal  vi denne dag og forny vort 
spejderløfte. 
 
Vi fortsætter med for-opgaverne til stifinderturneringen. 

Onsdag 27. Vi afslutter foropgaverne til stifinderturneringen. 
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Kære Ulve og ledere. 
Hermed indbydes I til dette års ulveturnering. 

Turneringen vil foregå:  

Fra fredag d. 27 til søndag d. 29 maj 2016. 

I ”Reden”, Frie Fugles hytte, på adressen: 

Kirkevænget 7, 5471 Søndersø 

 

Her vil vi tage en tur tilbage i tiden, så vi hele weekenden befinder os i vikingetiden. Her skal leve og 

træne sammen med de Fynske vikinger så vi sammen kan blive klar til fremtidige kampe.  
Derfor vil vi lægge mange træningstimer i de følgende egenskaber:  

 
PRÆCISION, SAMARBEJDE, TAKTIK , STYRKE &BALANCE. 

 

Foropgave: 
Hver ulvebande, skal fremstille et styk Mjølner. Mjølner  er Thors hammer, der altid vender 
tilbage. 
Hammeren skal udføres i træ (se vedlagte tegning).  
Den skal påføres minimum et stk. læderstrop på min. 3x10 cm. Der må kun være skrift på 
den ene side!  
Hammeren skal påføres bande- samt gruppenavn. Anden dekoration på bandens Mjølner er 
valgfri.    
Foropgaven skal bruges under det frie løb. Så den skal kunne holde til at blive brugt, altså 
til at slå og kaste med.  Den vil blive vurderet både før og efter løbet.  
 

Tilmelding  
Tilmelding: Skal ske senest Fredag d. 15. April  
Tilmelding kan ske via www.friefugle.nemtilmeld.dk/ 
Ved tilmelding skal der oplyses, navne på bander, ledere samt hjælpere 
Betaling skal foregå sammen med tilmelding. 
Pris pr. deltager i alt: kr. 300.  

Husk! Vandrerpræmier, ulvekofter og foropgave.  

 
Følgende postopgaver skal medbringes fra følgende grupper: 

Førstehjælp Knob 
Verdens 

hjørne 
Kimsleg Junglen Natur Ulve stof Nordisk Flag 

Fugl  

Phønix 

Skjold 

ungerne 
Rold Skov 

Ravne 

troppe 
1. Næstved 

Gruppe 

Loke 

Jens Lang 

kniv 

Kong Harde 

Knud 

 

Posten varighed: max. 10 min til opgaven og yderligere 5 min til, til- og afmelding. 
Posterne skal indrettes, så der er plads til 4 bander samtidig, 

Og denne må meget gerne tænkes ind i vikingetemaet. 

ULV
E
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                              STIFINDERTURNERING 
                                             5. – 7. maj 2016 
 
 
 

 
STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN! 

 
Er I klar til årets største dyst?   
 
Årets stifinderturnering arrangeres af Kong Valdemars Trop, Frederiksborg Trop og 
Grib Skov Trop i fællesskab. Vi bliver i Hillerød, på Frydenborg hvor vi hvert år har 
fælles lejrbål med de andre forskellige spejdere i Hillerød Kommune. 
 
Her skal vi dyste med stifinderkoblerne fra de andre Gule Spejdergrupper. Vi satser 
på at Sortfodsstammen vil kunne stille med alle 4 kobler, så vi håber at alle stammens 
krigere kan komme med på denne vigtige tur. 
 
Vi mødes torsdag 5. maj (Kristi Himmelfartsdag) kl. 12.00 på Frydenborg 
(Frydenborgvej 25, Hillerød) 
                                   

Pakkeliste:  
 

! Tøj efter vejrudsigten 
! Varmt tøj til at sove i (vi skal sove i tipierne) 
! Liggeunderlag og sovepose 
! Drikkekrus, bestik, tallerken og viskestykke 
! Toiletgrej og håndklæde 
! Madpakke og drikkevarer til frokost torsdag 
! Lommelygte 

 
 
 
Vi slutter af på Frydenborg lørdag den 7. maj ca. kl. 13.30. 
 
 
Tilmelding via nettet : gribskovtrop.nemtilmeld.dk 
 
Pris:   300 kr.  
Tilmelding senest 25. marts.  
 
Med Gul Spejderhilsen 
Stifinderlederne 
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Kirsten Schumann

Endnu et år er gået. 
Et år med mange begivenheder og gode oplevelser. Men også med et faldende 
medlemstal.

Den fælles sommerlejr i Jylland, hvor vi endnu engang mærkede, hvordan det var 
når vi er mange gule spejdere sammen. De traditionelle arbejdsdage på Basse-
bjerg, konditori på Kræmmermarkedet, været på Spilopture, til bålaften og juletu-
ren med flæskesteg og ris a la mande. 

En stor tak til de mange frivillige både ledere og forældre.

Sidste år frygtede vi at den nye skolereform kunne have konsekvenser for vores 
medlemstal. Om det er skolereformen eller os som gruppe der er årsagen til det 
faldende medlemstal er uvist. Men vi kan i hvert fald konstatere at noget skal 
gøres. Stifinderne har lavet hverve kampagner både 
på kroen og hos skovskolen, invitationer er sendt til 
skolerne og mange flere aktiviteter er sat i gang. 

Nye kræfter skal til; Stifinderne lagde ud, da Leif 
overdrog stifinderlederposten til Lars. I det seneste 
år har Stinus overdraget tropslederposten til Pernille. 
Og nye civile skal nu vælges ind i gruppestyrelsen.  
Med dette siger jeg tak for tiden i Gribskov Trop.

FORMANDENS BERETNING 
    FOR ÅRET DER GIK
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Sommerlejren for ulve og stifindere går i år til Højby ved Nykøbing Sjælland.

Lejren ligger i udkanten af Højby med god plads på selve grunden og ca. 200 m til 
den for nyligt genopståede Højby Sø. 

Prisen for sommerlejren er 1000 kr.

Af hensyn til planlægningen er vi nødt til at have Jeres tilmelding forholdsvis tidligt, 
den 15. marts.

Vi mødes kl. 9.30 søndag den 26/6 på Bassebjerg og kører med bus til Højby. Vi er 
hjemme igen fredag den 1/7 kl. ca. 16.

Husk madpakke og noget at drikke til frokosten den 26/6.

Tilmelding og forudbetaling (200 kr) på nettet: gribskovtrop.nemtilmeld.dk

Med Gul Spejderhilsen
Ulve og Stifinder lederne.

SOMMERLEJR 2016
For ulve og stifindere

26/6 – 1/7 2016
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PRISLISTE DEPOTET 
Grib Skov Trop

Skjorter  str. 8 år  kr. 325,00
Skjorter   str. XS-XXXL   kr. 375,00
Strømper   Uanset størrelse  kr.   60,00
Opslag   Uanset størrelse  kr.   40,00
Ulvehue   Uanset størrelse  kr.   80,00
Stifinderkasket  One size   kr. 130,00
Bælte       kr. 200,00
Tørklæder      kr.   40,00
Sangbøger      kr.   45,00
Knapper      Kr.    2,00

Depotet flytter ned i det nye ulve-aktivitetshus. Det bliver derfor nu muligt at købe 
uniformer om torsdagen kl. 20 efter ulvemøderne. 

Har du ikke mulighed for at komme ned i hytten på dette tidspunkt, kan du også 
købe alt hvad depotet har et byde på, på korpsets webshop:

http://gulspejder.dk/shop.html

Eventyrsport
Giver 10 % på alle ikke nedsatte varer, 
undtaget mad og GPS. 
Se www.eventyrsport.dk

Danish Outdoor
Danish Outdoor giver 10% rabat ved køb + 
5% bonus til den gruppen, man kommer fra. 
For at få rabatten skal du skrive at du kom-
mer fra De Gule Spejdere og fra hvilken 
gruppe du kommer. 
Ordre kan afgives i netbutikken eller på 
mail. 
Se www.danishoutdoor.dk

Jensen
Jensen giver 20 % rabat til De Gule Spej-
dere, på alle ikke nedsatte vare. Jensen har 
et bredt udvalg af friluftsudstyr til rimlige 
priser. 
www.jensen-globetrotter.dk

Spejdersport
Spejdersport giver 10% på alle ikke nedsatte 
vare. 
Se www.spejdersport.dk

Friluftsland
Friluftsland giver 10% rabat på alle ikke 
nedsatte varer.
Se www.friluftsland.dk

Outshop.dk 
Brug rabatkoden ”degulespejdere” når du 
går til kurven og få 15% rabat - rabatkoden 
gælder også på i forvejen nedsatte varer!

RABATAFTALER
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Søndag d. 7. februar 2016 kl. 13.00

Prisen er 25 kr.

Der er tønder til alle aldersklasser. også til de 
voksne!

Efter tøndeslagning er der fastlavnsboller og 
varm kakao.
Arrangementet sluttes af med præmie-
uddeling til kattekonger, kattedronninger, 
bundkonger og der gives også præmier for 
bedste udklædning. Så duk op i dit flotteste 
kostume og hav en hyggelig eftermiddag 
med dine spejdervenner.

Grib Skov Trop inviterer alle i Nødebo og omegn 
til årets fastelavnsarrangement på Bassebjerg.
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Hej Spejdere 
Siden sidst er det blevet 2016, og vinteren er for alvor 
over os; frostvejr og herlig sne! Vi kan se tilbage på et 
2015, der var fyldt med gode oplevelser. Blandt mange 
ting kan nævnes: En avanceret natvandring på 
Gillastugan, et storslået Wagadugoløb i Præstø, en virkelig hyggelig sommerlejr på Djursland med 
badning og ”camping”-tema, en tropstur i smukke omgivelser ved Møns Klint og så selvfølgelig massevis 
af gode møder på Bassebjerg. Vi håber på, at det nye år også kommer til at byde på mange herlige timer i 
den gule uniform! 
 
I december startede vores patruljekonkurrence, Wacambaen. Den fortsætter indtil d. 23. april, hvor det 
eftertragtede trofæ skal uddeles. I skrivende stund har Hjorte lagt sig i spidsen af konkurrencen skarpt 
forfulgt af Mår og Vildsvin. Der kan dog nå at ske rigtig meget på de kommende ture, tropsmøder og 
månedsopgaver, så det skal blive spændende at se, hvordan placeringerne udvikler sig. På Sct. Georgs 
dag, d. 23. april, er det endvidere tid til endnu en gang at udpege årets spejder. Sidste års vinder, Simon 
fra Hjorte, skal derfor videregive dådyr-geviret til den nye indehaver af titlen. Tropsledelsen tager meget 
gerne imod nomineringer af kandidater. 
  
Gillastugan 
Et af spejderårets højdepunkter - årets tur til Gillastugan - er lige om hjørnet: I sidste weekend af februar 
skal vi sammen med Frederiksborg Trop, Kong Valdemars Trop og Kong Hardeknuds Trop på weekendtur 
til Sverige. Pionererne har brugt mange timer på at forberede årets tur – så I kan godt begynde at glæde 
jer. Det bliver en weekend fyldt med oplevelser, spejderarbejde, hygge, måske endda lidt spænding og 
forhåbentlig en masse sne! 
  
Knastløb 
Vi fortsætter succesen fra sidste år og afholder derfor Knastløb søndag d. 3. april. Det bliver et sjovt og 
spændende postløb rundt i skoven, og ligesom sidste år vil løbet være tilrettelagt sådan, at man også kan 
deltage, selvom man ikke er spejder til daglig. Vi vil derfor opfordre jer alle til at tage en eller flere af jeres 
venner med, hvis I synes, at de skal få en god spejderoplevelse og en ide om, hvad vi laver som spejdere. 
Udover æren vil hvert medlem i den vindende patrulje få en træknast i lædersnor til uniformen. 
 
Wagadugoløb 
I dagene fra 29. april til 1. maj er det tid til Wagadugoløbet – I vil snart modtage indbydelsen til løbet. Det 
plejer at være et virkelig spændende og gennemført løb med masser af dramatik og gode opgaver. Mon 
det er i år, at det endelig kommer til at lykkes at fange den store gangsterboss Kaj Olsen? Og hvilke grene 
af den kriminelle underverden har han nu kastet sig over? Hvis det viser sig, at løber foregår langt fra 
Nødebo, arrangerer vi fællestransport dertil. I vil få mange flere praktiske oplysninger, når I har været i 
kontakt med PET5-agenten. Nye deltagere på løbet kan læse en masse om forhistorien og de mange 
tidligere løb på www.wagadugo.dk. Husk at have patruljens skrivemaskine klar inden løbet, og sørg for at 
træne jeres agentfærdigheder i morse, koder, snigning og observationer. 
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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
 

Februar
Tirsdag d. 2 - Oxermøde og Tropsmøde
Søndag d. 7. - Fastelavn på Bassebjerg
Fredag d- 26.-28 - Gillastugan r
Marts
Tirsdag d. 1 - Oxermøde og Tropsmøde
Lørdag d. 12 - 13. - PL/PA kursus
April
Søndag d. 3. - Knastløb
Tirsdag d. 5. - Oxermøde og Tropsmøde
Lørdag d. 23. - Skt. Georgs dag
Fredag d. 29. - 1. - Wagadugoløb

PROGRAM FOR SPEJDERNE

Canada 
Turen til Canada begynder efterhånden at tage form. Sørg for at følge med på gribskovtrop.dk, hvor I 
blandt andet kan finde informationsfolderen om turen! 
  
Ud I mod lysere tider…  
 
Tropsledelsen 
 Petra, Cecilie, Pernille, Stinus, Ian, Martin og Anders 

 

 

 

 

 

 



Grib Skov Trop 
Kvalitet i spejderarbejdet

16
GILLASTUGAN 2016 - INVITATION 

	  

INVITATION	  TIL	  EKSKLUSIVT	  OPHOLD	  PÅ	  	   	  

H.otel Tusindfryd   
Alle spejdere i grupperne Grib Skov Trop, Kong Hardeknud Trop, Frederiksborg Trop og Kong Valdemar 

Trop indbydes herved til den årlige Gillastugan-tur i Sverige i weekenden d. 26-28. februar 2016.  

 

I vil i år blive indlogeret på Hotel Tusindfryd. Ejeren Karlson Tusindfryd har lovet, at hans hotel nok skal gøre 

sit ypperste for at skabe de bedste rammer for en fantastisk weekendtur. Det er som altid pionererne i Grib 

Skov Trop, der står i spidsen for weekendens aktiviteter. Der kommer til at være masser af udfordringer, 

spænding, sjov og hygge blandt de gule spejderes troppe i Nordsjælland.  

 

Vi mødes fredag d. 26. februar kl. 18.00 i Helsingør ved indgangen for gående passagerer til Scandlines, og 

rejser herfra samlet til hotellet i Sverige, der ligger i det naturskønne Söderåsen. Da vi skal med færgen, er det 

meget vigtigt, at I er præcise.  

Vi er hjemme igen søndag d. 28. februar kl. 17.00 ved Scandlines-terminalen.  

 

Hotellet vil sørge for det meste denne weekend, men husk alligevel at medbringe:  

- Personlig weekendudrustning  - Drikkedunk og kop  

- En vandrerygsæk   - Ingen liggeunderlag, da der er madrasser 

- Sovepose  - Varmt tøj  

- Lommelygte  - Et par hjemmesko 

- Madpakke til fredag aften - Viskestykke 

- PAS da der er grænsekontrol  

 

Der er tilmeldingsfrist d. 12. februar 2016. Tilmelding foregår på: www.gribskovtrop.nemtilmeld.dk 

Pris: 100 kr.  

 

De bedste hi lsner 

De ansatte på Hotel Tusindfryd, Tropsledelsen og Pionererne i Grib Skov Trop  

GILLASTUGAN 2016 

KNASTLØBET
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Sidste år genoptog vi en fin gammel tradition, Knastløbet, og i år – søndag d. 3. 
april - gentager vi succesen. Derfor inviteres alle spejderpatruljer til at deltage i et 
spændende, udfordrende og hyggeligt postløb rundt i skoven. Løbet vil byde på 
massevis af både klassiske og anderledes spejderopgaver, der kræver spejderev-
ner og samarbejdsvilje. 

Selvom det selvfølgelig altid i sig selv er sjovt at deltage i et spejderløb, er der en 
ekstra grund til at kæmpe hårdt i konkurrencen: Alle deltagere fra den vindende 
patrulje vil få udleveret en knast i lædersnor, som må bæres på uniformen det næ-
ste år.

Tag en ven med
Hvis I har venner, der godt kunne tænke sig at opleve, hvad man laver som spej-
der, så har de her en oplagt mulighed: Løbets opgaver vil være tilrettelagt, så de 
også giver mening, selvom man ikke er spejder til daglig. Derfor vil vi opfordre alle 
til at medbringe en eller flere af jeres venner på løbet. 

Praktisk information
I vil få frokost undervejs.
Tid og sted: Løbet foregår søndag d. 3. april og varer fra 10 til 17. Det starter og 
slutter på Bassebjerg.
Medbring: Dagtursrygsæk, varmt tøj og evt. regntøj (hold øje med vejrudsigten), 
vandflaske, praktisk fodtøj.
Pris: Gratis – også for medbragte venner.

Vi glæder os til at se jer!
Tropsledelsen

KNASTLØBET
- 3. April 2016
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PATRULJESIDERNE

Egern 
Så	er	vi	tilbage	fra	juleferie	og	klar	på	et	nyt	år	i	de	gule	
spejdere.	Wacambaen	er	i	gang,	og	vi	gør	alt	hvad	vi	kan	
for	at	komme	til	at	ligge	flot	på	pointtavlen.	Vi	har	jo	også	
lige	været	på	patruljetur	i	Valhalhytten,	og	Ditte	og	jeg	må	
takke	for	en	fantastisk	tur.	Vi	nåede	og	lave	en	hel	masse	
ting	som	f.eks.	en	nying,	køkkenbor,	sketch,	gynge	og	en	
hel	masse	lækker	mad.		

Fra	nu	af	skal	i	huske	lygte,	tændstikker	og	kniv	til	hvert	
møde	fremover,	fordi	der	vil	stadig	komme	
udendørsaktiviteter	selvom	det	er	mørkt	og	koldt.	Selvom	 Wacambaen	
er	igang	vil	vi	stadig	gå	efter	at	få	taget	den	teoretiske	del	af	mærkerne	til	væbnersnoren.	Vi	
glæder	os	til	at	arbejde	sammen	med	jer	hilsen	jeres	PL	og	PA	

Febuar	 Marts	 April	
2.	Tropsmøde	 2.	Tropsmøde	 5.	Tropsmøde	
10.	Patruljemøde	 9.	Patruljemøde	 13.	Patruljemøde	
17.	Patruljemøde	 16.	Patruljemøde	 20.	Patruljemøde	
24.	Patruljemøde	 23.	Patruljemøde	 27.	Patruljemøde	
	 30.	Patruljemøde	 	
	

Hjortes	måneder	
Tusind	tak	for	en	rigtig	hyggelig	patruljetur,	
det	var	en	fornøjelse	at	være	af	sted	sammen	
med	jer.	Det	er	også	en	fornøjelse	til	
tropsmøderne,	hvor	vi	hiver	en	masse	point	
hjem	til	Wacambaen,	hvor	vi	ligger	på	
førstpladsen	for	øjeblikket	–	rigtig	flot.	
Nu	bliver	det	for	alvor	koldt	udenfor,	og	
derfor	må	vi	trække	indendørs	i	varmen.	Vi	
skal	øve	en	masse	spejderfærdigheder	i	de	
kolde	måneder	som	morse,	knob	og	
kodeløsning.	Husk	at	i	tjener	200	kroner	til	Canadaturen	hver	gang	i	deltager	på	en	
spildop-tur,	så	skynd	jer	at	melde	jer	til	på	gribskovtrop.nemtilmeld.dk.	
Vi	glæder	os	til	de	kommende	møder	og	ture.	
Hjortehilsner	fra	jeres	PL	(Rie,	tlf.	24	25	66	08)	og	PA	(Simon,	tlf.	51	98	50	00)	
	
Februar	 Marts	 April	
Tropsmøde	2.	februar	 Tropsmøde	1.	marts	 Knastløb		3.	april	
Fastelavn	på	bassebjerg		
7.	februar	

PL/PA	kursus	13.marts	 Tropsmøde	5.	april	

Spildop-tur	13.	februar	 Sildop-tur	13.	Marts	 Spildop-tur	9.	april	
Gillastugan	26.-28.	februar	 	 Sct.	Georgs	dag	23.	april	
	 	 Wagadugo	29.	april	til	1.	

maj	
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Hej	I	vinterhulen!		
Først	og	fremmest	tak	for	en	hyggelig	juletur	og	en	
super	sjov	patruljetur.	Vi	befinder	os	nu	midt	i	
vinterens	kulde	og	mørke,	men	heldigvis	har	vi	jo	
vores	dejlige	tirsdage	hvor	vi	kan	få	lyst	dagen	lidt	
op.		Gennem	de	næste	tre	måneder	skal	vi	kaste	
lyskegler	gennem	natten,	undersøge	hvordan	vi	
bedst	muligt	værner	om	vores	miljø,	gå	Hike	i	
Gribskov	og	forberede	os	til	Wagadugo.	Det	er	
derfor	vigtigt	at	i	husker	varmt	tøj	og	klæbe	hjerne	
på	de	kommende	møder.		Sidst	i	Februar	ligger	
Gillastugan	som	vi	håber	at	se	jer	alle	på,	og	hvis	
fire	møder	om	måneden,	plus	en	weekendtur	ikke	
er	nok	for	jer.	Så	skynd	jer	at	springe	på	spilop	vognen.	Det	er	ikke	forsent	at	tilmelde	sig.						
Spejder	hilsen	Anna	&		PD	
	
Februar	 Marts	 April	

2.	Tropsmøde	 1.	Tropsmøde	 5.	Tropsmøde	

9.	Telegrafist		 8.	Månedsopgave		 12.	Mini-Hike	i	Gribskov		
Vi	mødes	kl.	18:00	på	bassebjerg*	

16.	Telegrafist		 15.		Naturværn		 19.	Wagadugo	foropgave		

23.	Spejderprøve	Jeopardy		 22.	Naturværn		 23.	Sct.	Georgs	dag		
26-28	Gillastugan		 29.		Vi	bygger	Redekasser	 26.		Koder	og	politirapport	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Så er vi alle trådt ind i det nye år, efterfulgt af en helt vildt hyggelig og lærerig patruljetur. På 
patruljeturen lykkedes det jer at løse 20 forskellige opgaver, både morse, gåder og lign. som 
ledte jer rundt på hele grunden. I endte med en vandstafet rundt i det flotte snevide landskab, 
og pludselig fik vi besøg af de gamle vildsvin. Om aftenen fik vi selskab af Anders, og senere 
blev der øvet akrobatik på de mange madrasser ;)  

Vi nåede ikke helt at færdiggøre knobmærket samt geolog, hvilket vi vil fokusere på de 
kommende måneder. Vi vil også find en dato, hvor vi kan tage i svømmehallen og tage 
svømmer, og så varer det jo heller ikke længe, før vi igen står overfor Wagadugo, som vi 
selvfølgelig igen i år, går efter at vinde.  
-Hvilket også betyder, at vi vil fokusere på noget forberedelse til dette, så vi kan være i tip top 
form, når vi skal fange skallesmækkeren ;) 
Vi ser frem til tre måneder med jer!  
Mange vildsvinehilsner Caroline og Cecilie 

	

   

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

Februar  Marts  April 

2. Tropsmøde 1. Tropsmøde 3. Knastløb 

10.  Fortsættelse på knob-
mærket  

9.  fortsættelse astronom 5. Tropsmøde 

17. Vi bliver færdige med 
knobmærket 

16. Astronom afsluttes  13   Vi forbereder os til 
wagadugo + foropgave 

24.  Vi kigger på stjerner 
(astronom) 

23. Vi fokuserer på koder 
+kodeløb 

20.  Vi fortsætter på wagadugo 

26-28. Gillastugan 30. Fortsætter med koder 23. Sct. George dag 
27. Patruljemøde  
29-31. Wagadugo 
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Hej Pionerer
Året 2015 er nu ovre og hvilket år det har været! Siden LPT har vi i Pionergre-
nen arbejdet hårdt på at tilrettelægge en rigtig fed tur til Gillastugan, som vil 
løbe af stablen i slutningen af februar. Turen er en af årets store højdepunkter 
og vi glæder os til at se deltagere fra både Frederiksborg, Kong Valdemar og 
Kong Hardeknud trop.
Værd at se frem til er også årets Wagadugo, hvor vi som altid hjælper til hvor 
der måtte være brug for det.
I løbet af de sidste halve år er jeg så småt begyndt at tage over i 

Pionergrenen. 
Vor kære kalif Ian skal til at rykke 
op som Rover og jeg vil som hans 
efterfølger tage fezen op. Vi håber 
på at kunne se hans flotte skæg i 
ny og næ og takker for nogle fede 
år!

         
       Med opsmøgede ærmer              Martin
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ROVERSIDEN
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ÅRET DER GIK I SPEJDERGRENEN
GILLASTUGAN

OPRYKNING OG WACAMBA-VINDER

KONTIKICUP

SOMMERLEJR MED ULVE OG STIFINDERE
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OPRYKNING OG WACAMBA-VINDER

MØNTUR

LPT

NY TROPSLEDER

SOMMERLEJR

LPT

OSTEPAKNING
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Adresseliste 
Civile Gruppestyrelsesmedlemmer:  
Kirsten Schumann (Formand) Kukkerbakkevej 18 Græsted 22229095 formand-gst@gribskovtrop.dk 
Glenn Helmuth (Kasserer) Sportsvej 24 Nødebo 23388088 glenn@helmuth.nu 
Anne Rasmussen Bolandsvang 25 Hillerød 40312114 anne_rasmussen_dk@yahoo.dk 
Hasse Traberg-Andersen Krohaven 5 Nødebo 29728671 hasse@rubberduckco.dk 
Mette Sørensen Søvej 10 Nødebo 49113184  
Nils Jørgensen  Nødebovej 81 Græsted 48484707  
Diana M. Hansen  Smedievej 195  Hillerød  23206106 

Spildopper 
Jan René Larsen Nødebo Skovvænge 4 Nødebo 48481676 jan@jrl.dk 

Hyttevagter  
Brian Hørup (Bassebjerg) Gyvelvej 18 Nødebo 41591076 bhpost@mail.dk 
Claus Dall-Hansen (Klokkedam) Ebbas Allé 14A Nødebo 48484880 cdh@combilent.com 
Ole Lumholt (Valhal) Sportsvej 47 Nødebo 22985247 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 23388088 glenn@helmuth.dk 

Ulveledere Ulve 7-10 år. Mødedag torsdag kl. 18.30 
Bente Wilcke (30300354) Kirkevej 10 A Græsted 48480128 ulv-gst@gribskovtrop.dk 
Marianne Kvisgaard Krobakken 2 Nødebo 42363955 marianne@kvisgaard.info 
Louise Wilcke Larsensvej 1B, 1. Græsted 28946654 louisewilcke@hotmail.com 
Hans-Peter Folden Baunevænget 45 Nødebo 64823003 hrkaffe@gmail.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 
Carina Dirchsen Gyvelvej 18 Nødebo 42428802 cahodi67@gmail.com 
Brian Hørup Gyvelvej 18 Nødebo 41591076 brianhoerup@gmail.com  
Jan Larsen Nødebo Skovvænge 4 Nødebo 48481676 jan@jrl.dk 

Spejderledere Spejdere 12-17 år. 
Pernille Edelgaard (Tropsleder) Gyngemose Parkvej 2E, 1. Th.  Søborg 23314655 spejder-gst@gribskovtrop.dk 
Stinus Andersen Storskoven 1  Annisse 23442659 stinus@tschentscher.dk 
Anders Rønn-Nielsen  Gudenåvej 24, 3tv  Vanløse 30225515 Anders.R@math.ku.dk 
Petra Munk Wolfhagen Gyngemose Parkvej 2E, 1. Th  Søborg 28181725 pmunkwolf@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 
Rie Meldgaard (PL, Hjorte) Kirstinehøj 21 Nødebo 22394900 rie.meldgaard@gmail.com 
Marcus Leander Andersen (PL, Mår) Kirkevej 8 Nødebo 21535533 ma4848@live.com 
Mads Kvigaard (PL, Egern) Krobakken 2 Nødebo 40554742 mads@kvisgaard.info 
Cecilie Lindebjerg (PL, Vildsvin)  Pile Allé 23 Nødebo 26195432 cecilie.lindebjerg@hotmail.com 

Rovere Den sidste mandag i måneden     
Ole Lumholt (Klanleder) Sportsvej 47 Nødebo 22985247 ole.lumholt@email.dk 
Stinus Andersen (Kasserer) Storskoven 1 Annisse 23442659 stinus@tschentscher.dk 
Anders Rønn-Nielsen (Assistent) Gudenåvej 24, 3tv  Vanløse 30225515 m00ar@math.ku.dk 
Poul Wilcke (Assistent) Kirkevej 10 A Græsted 26161166 pw@tvis-kbh.dk 

Redaktionen på Knasten  
Cecilie Helmuth Søndre Fasanvej 94A 2. 15. Valby 40404916 cecilie@helmuth.nu 


