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Korpslejr - Gurreville

Stifindernes Ildgrydesejlads

Det er snart tid til vi alle skal på Korpslejr! 
Og vi glæder os. 

Vi bliver 125 ulve, stifindere, spejdere, pione-
rer, rovere, ledere og hjælpere fra Grib Skov 
Trop. Det er meget imponerende. Her er nogle 
praktiske informationer om lejren. 

Ankomst og afrejse
Deltagerne kan ankomme lørdag 2. august 
om formiddagen eller eventuelt aftenen før 
efter aftale med lejrledelsen. 

Ankomst
For at mindske risikoen for trafikpropper ved 
afsætning skal ulve, stifindere og spejdere fra 
Grib Skov Trop ankomme mellem 10:30 og 
11:00

Afrejse senest lørdag 9. august kl. 15:00. 
Også her vil vi prøve at fordele trafikpresset 
lidt. Ulve, stifindere og spejdere fra Grib Skov 
Trop skal afhentes mellem 12:45 og 13:15.

Fordeling og indretning af lejrpladser
Ulve og ulveledere råder over lejrpladserne 1, 
2 og 3 samt området uden for disse pladser. 
(Se kort på bagsiden af Knasten)

Stifindere og stifinderledere råder over lejr-
pladserne 4 og 13 samt området uden for 
disse pladser. 

Spejdere og spejderledere slår lejr på Præ-
rien.

Pionererne indretter deres lejr på lejrplad-
serne 10 og 11.
Rovere og hjælpere slår lejr på lejrpladserne 
7, 8 og 9, på Engen og på området nord for 
P-plads Øst. 

Spisning
Ulve får udleveret mad og spiser sammen. 
Stifindere, spejdere og pionerer laver selv 
mad i deres lejre. Alle medbringer selv spise-
grej og viskestykker.

Depot og slikbod
Gurreville Landhandel forhandler alle almin-
delige depotvarer samt specielle korpslejr-
varer. Desuden kan der købes postkort og 
frimærker. Der kan betales med dankort og 
andre kreditkort og hæves kontanter.

I Sugarmama’s Candystore sælges slik og is 
– men kun mod kontant betaling.
Begge butikker har åbent et par timer hver 
eftermiddag og aften, som anført i lejrpro-
grammet.
Eftermiddagene er primært for ulve og stifin-
dere, mens aften-åbningstiden primært er for 
øvrige. ’Primært’ betyder i denne sammen-
hæng at f.eks. spejdere kun vil blive ekspede-
ret om eftermiddagen, hvis der ikke er kø af 
ulve og stifindere.

Forsendelse og modtagelse af post
Post til lejren skal mærkes med navn, gren og 
gruppe – f. eks.:
Stifinder Peter Jensen – Grib Skov Trop
Spejdercenteret Gurredam, 
Gurrevej 322, 3000 Helsingør.

Posten uddeles hver eftermiddag af Pony-
expressen, som kommer ridende og udeler 
den i lejrene.

Der kan købes postkort med korpslejrmotiver 
og frimærker i Gurreville Landhandel. Alle 
frankerede postkort, som afleveres senest 
torsdag kl. 15:00 vil blive stemplet med et 
specielt korpslejrstempel og afsendt torsdag 
aften. 

Førstehjælp
Samarittertjeneste findes på Gurreville Hospi-
tal, som ligger midt i hyttebyen. Tjenesten vil 
være bemandet fra kl. 9:00 til kl. 20:00. Der vil 
under hele lejren være en læge tilstede.

Se mere om Korpslejren på: 
www.gulspejder.dk
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Vil du med ud på en af mine 
ranch i Gurreville City ?
 
Så skynd dig at blive tilmeldt vo-
res store fælles korpslejr til sommer.

Jeg hedder Miss Mahogany 
og ejer hele 3 Ranch, ”Yel-
low Horse”, ”Bearwood”, og 
”Black Mountain” Ranch. På 
dem bliver vi bliver rigtig man-
ge cowboys og cowgirls. Vi 
skal sammen være en del af 
byen Gurreville hvor alt hvad 

der har med det vilde vesten at gøre bliver 
oplevet, fortalt og prøvet. Vi kommer til at 
være ”De Vilde cowboys/girls i Vesten” hvor 
vi vil lege, ride, skyde og lave sjove ulvelege. 

Vores gamle borgmester i byen træder af, 
og vi skal have fundet en ny, så her vil vi 
også komme til at lave uforglemmelige sjo-
ve ting, lege og konkurrerer i hold blandt os 
alle og de 4 borgmestrer der stille op til valg.
Under lejren skal vi holde øje med Gary Guns-
linger og hans bande, så vi ikke bliver udsat 
for røveri, og et øje på sheriffen så vi ikke 
bliver sat i spjældet for at spytte på gaden. 
For at nævne nogle aktiviteter som der vil 
være på lejren: Så kommer Pony Expressen jo 
med post, vi får vores egen Saloon og en bank, 
og alt hvad der hører til en rigtig Western By. 
Vi skal lege en hel uge og jeg glæder mig. Vi ses!

Ihhhh Haaaaaa 
fra Miss Mahogany.

Oh lyt ulve

Ja, vi går jo et forår i møde med fuld aktivitet og du 
skal da ikke gå glip af Ulveturneringen, vel ? – den holdes i år 
hos vores nabogruppe Frederiksborg Trop, så det er lige rundt om hjørnet. Vi vil her få en 
fredag til søndag med masser af grin, luft, sjov og fyldt med godt spejderkammeratskab. 
Tilmeld dig nu, gå blot ind på vores forside af www.gribskovtrop.dk og meld dig til. 

Vi elsker at lege i Gribskov Flok, så D. 15. maj vil vi derfor godt in-
viterer alle børn mellem 7-10 år hos ” De vilde spejdere i vesten på Bassebjerg”. 
Så tag din sidekammerat med og kom og oplev sjove lege man lege-
de i det vilde vesten tilbage i 1820érne. Tilmelding ikke nødvendig, mød blot op.

Vi ønsker alle en rigtig skøn sommer og ses igen i august.
Med ulvehilsen fra Akela, Rikki, Messua, Hans Peter og Bagheera.



www.gribskovtrop.dk

HUSK at melde 

afbud til Akela hvis 

du ikke kommer på 

telefon 30 30 03 54

1. Maj – Vi holder ulvelejrbål, forældre er velkomne kl. 19:30.

8. Maj – Vi træner til ulveturneringen. Husk lommerorden!

15. Maj – ” Vi er vilde spejdere i Vesten på Bassebjerg” – Tag 
en kammerart med. Vi starter som vi plejer, kl. 18.30. 

19. Maj – fra kl. 19 - 20:00 Bandeleder og bandeassistent møde.

22. Maj - 4 opgaver på grunden, Akela’s prøve. Husk lommeorden! 

23. – 25. Maj – Ulveturnering afholdes ved Frederiksborg trop ( deres spejdergrund).  Vi mødes på 
Sophienborg alle kl. 18. (Det forventes at børnene har spist). Medbring personligt udstyr, sovepose 
og liggeunderlag. Husk at det er børnene der selv skal pakke. Søndag kl. 11 er der afslutnings- pa-
rade og derefter frokost kl. 12. Vi forventer at være færdige kl. ca. 12:45.  HUSK, at ulven må IKKE 
have mobil telefon eller andet elektronisk udstyr med på turen.

29. Maj – Vi skal snitte en kniv – HUSK dolk. 

5. Juni – Vi leger Tæveøvelsen – hvem mon vinder i år?

12. Juni – Fuldmåne møde.

19. Juni – Vi leger og tænder bål, medbring pølser og snobrødsdej.

De Gule Spejdere holder Korpslejr fra 2. august - 9. august på spejdercenteret Gurredam.
Gurrevej 322, 3000 Helsingør. Vi mødes på Gurredam spejdercenteret den 2. august kl. 
10:30 medbring personlig udstyr til en sommerlejr samt liggeunderlag. 

Vi skal være indbyggere i Gurreville i det vilde vesten, hvor der skal vælges ny borgmester. 
Alle skal selv søge for en flot personlig cowboy hat, der er blevet syet flotte veste til alle. Vi 
håber vi får en fantastisk sommerlejr. Korpslejren slutter 9. august kl. 13 hvor vi forventer, at 
ulven hentes på Gurredam spejdercenteret.  

På korpslejren er Akelas telefon åben, men kun til akut brug mobilnr. 30 30 03 54. HUSK, 
at ulven IKKE må have mobiltelefon eller andet elektronisk udstyr med på turen.
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Så nærmer vi os stifinderturneringen. Heldigvis ligger den lidt sent i år så vi 
kan blive færdige med både foropgaver og få trænet i lejrsport. Vi skal vise hvor 
skarpe vi er når vi skal dyste med de andre gule stifindere og vi stifinderledere 
tror på at vi har en god chance for at igen at vinde bedste kobbel. Sidst vi vandt 
bedste kobbel var for 2 og 3 år siden. Vi lægger os i træningslejr på Bassebjerg 
weekenden før stifinderturneringen for at være helt klar.

Vi bliver 21 stifindere fra Grib Skov Trop til Korpslejren, det er rigtig flot. 
Gurredam eller Gurreville som det hedder når vi er der er et fantastisk sted til 
en korpslejr og Leif og hans hjælpere har planlagt mange spændende og over-
raskende aktiviteter.

Vi er ikke nået helt så langt med foropgaverne til Stifinderturneringen som 
planlagt så derfor tager vi et par møder i maj hvor vi gør dem færdige. Forop-
gaverne er ligesom dagbøgerne vigtige ting som plejer at give os gode points 
på turneringen.

Med spejderhilsen

Stifinderlederne
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Maj 
 

 

Onsdag 7. 
 

 Vi arbejder på foropgaver til Stifinderturneringen. 

Onsdag 14. 
 

Vi afslutter foropgaverne til Stifinderturneringen. 

Onsdag 21.  Sidste møde inden stifinderturneringen. Vi pudser formen af og gør 
kobbelkasserne klar. Vi skal også øve lejrbålsunderholdning til 
stifinderturneringen. 

Lørdag 24. – 
Søndag 25. 

Træningslejr før stifinderturneringen. Vi mødes på Bassebjerg 
lørdag kl. 10 og slutter Søndag kl. 13. Husk madpakke til frokost 
lørdag. 
Alle er velkomne til at deltage også selvom man ikke skal med på 
stifinderturneringen. 

Onsdag 28.  
 

Intet møde på grund af Stifinderturneringen 

Torsdag 29. – 
Lørdag 31. 

Stifinderturnering hos Gruppe Loke. Vi mødes på Bassebjerg 
torsdag kl. 10.30 og er hjemme igen om lørdagen kl. 15.30. Husk 
madpakke til frokost den første dag 

Juni 
 

 

Onsdag 4.  
 

Vi snakker om hvordan det gik på stifinderturneringen. Har vi mon 
vundet nogen præmier ? 

Onsdag 11.  
 

Vi samler op på Ørneprøven og på dem der kun mangler lidt for at 
få et mærke.  

Onsdag 18. 
 

Sidste møde inden sommerferien. Vi lejer og hygger omkring 
lejrbålet. 

August 
 

 

Lørdag 2. – 
Lørdag 9. 
 

Korpslejr i Gurreville. Udførligt program følger i midten af juni. 

Onsdag 20. Første møde efter sommerferien. 
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Hej Spejdere 
Siden sidste nummer af Knasten er det blevet forår - og i 
skrivende stund nærmest sommer - med et væld af 
udsprungne træer og buske. Det er efterhånden så lyst, at 
lommelygterne helt kan undværes på møderne. Der er nu 
helt optimale forhold for at lave aktiviteter udendørs.   

I februar måned havde vi vores traditionsrige tur til 
Gillastugan i Sverige. Udover en masse klassiske spejderaktiviteter, havde vi på turen held med at få stoppet 
Amalies vanvittige forsøge på at stjæle sjæle fra sine omgivelser. Her to måneder efter viser hun heldigvis 
stadig ikke tegn på tilbagefald, så alle kan sove trygt. Det blev forhåbentlig en god tur for alle fuld af 
oplevelser, hygge og kammeratskab.  

Sct. Georgs dag 
På Sct. Georgs dag d. 23. april sluttede Wacambaen. Igennem hele konkurrencen har Hjorte ligger i spidsen 
efterfulgt af Mår og Vildsvin. Det blev da også Hjorte, der fortjent løb med sejren og i øvrigt som eneste 
patrulje nåede over de magiske 1000 point. Så stort tillykke til Hjorte! Det er godt at se, at det gør en forskel at 
have et flot fremmøde og gøre sig umage med alle opgaver. 

 D. 23. april kunne vi også kåre årets spejder. Denne ære, som viser, at man har gjort sig særligt positivt 
bemærket henover året, tilfaldt Frederik fra Ilder. Han har været virkelig god til at sørge for godt humør og 
”positiv energi” hos både sig selv og sin patrulje. 

 Wagadugo  
I weekenden d. 25-27. april var det tid til Wagadugoløbet. Løbet havde 10 års jubilæum i år, så alle sejl var sat 
til for at gøre det til noget helt særligt. I området omkring Hørsholm og Sjælsø blev der dystet på livet løs 
inden for næsten alle spejdergenrer. Et af turens højdepunkter var, da Skallesmækkeren ved en storslået 
ceremoni lørdag aften genoplivede Kleopatra for at få adgang til hendes mange skatte. Selvom det ikke 
lykkedes ham at få fat i skattene, havde han endnu en gang held til at stikke af til sidst – denne gang i en 
luftballon (lærer I aldrig at fange ham?)  Hjorte opnåede en absolut respektabel andenplads; bare en anelse 
efter førstepladsen.  

Kon-tiki cup 
I midten af juni er det igen tid til den legendariske kapsejlads på tømmerflåder henover Esrum Sø. Selvom 
konkurrencen i år bliver afholdt for 26. gang, er det stadig lige spændende, hvem der får sejren. Og det er altid 
en helt særlig oplevelse, når man sidder midt ude på Esrum Sø og spiser grillede pølser, mens man samtidigt 
kæmper for, at vinden skal få fat i sejlet på den helt rigtige måde. 

Som sædvanligt starter vi allerede bygningen af flåderne om lørdagen. Flere af dem trænger til et grundigt 
eftersyn, så I må meget gerne møde talstærkt op. 

Korpslejren 
I den første uge af august er der, som I forhåbentlig allerede ved, korpslejr på Gurredam nær Gurre. Lejren har 
Westerntema, så i løbet af den uge skal vi alle være indbyggere i byen Gurreville, hvor der både kan opleves 
borgmestervalg og intense angreb fra banditten Gary Gunslinger og hans bande. Planlægningen af lejren har 
været i gang i over et år, og I kan være helt sikre på, at der venter massevis af sjove og spændende oplevelser.  
 
Første møde efter sommerferien er 3 dage efter korpslejren, tirsdag d. 12. august.  

Vi ses i sommermånederne 

Tropsledelsen 
 
Nicolaj, Louise, Petra, Cecilie, Stinus, Ian, Pernille og Anders 
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Tekst:
1. Hjorte
2. Bæver
3. Mår

Program:
1. Hjorte
2. Bæver
3.Vildsvin

Layout:
1. Grævlinge
2. Mår
3. Hjorte
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Vildsvins	  Sommer	  
	  
Vi	  går	  i	  mod	  sommeren	  og	  siger	  farvel	  til	  et	  ellers	  veludført	  forår.	  
Vi	  startede	  ud	  med	  en	  flot	  1.	  Plads	  på	  den	  årlige	  tur	  til	  Sverige,	  
nemlig	  Gillastugan.	  Den	  flotte	  1.	  Plads	  på	  Gillastugan	  var	  
desværre	  ikke	  helt	  nok	  til	  at	  beholde	  vores	  flotte	  Wacambatrofæ	  
fra	  sidste	  år	  og	  vi	  måtte	  derfor	  nøjes	  med	  at	  afslutte	  Wacambaen	  på	  en	  fin	  3.	  Plads,	  som	  vi	  
selvfølgelig	  også	  er	  glade	  for.	  Til	  sidst,	  men	  ikke	  mindst	  er	  der	  Wagadugo	  som	  lige	  har	  forløbet.	  Vi	  
fik	  nogle	  flotte	  førstepladser	  rundt	  omkring	  på	  posterne,	  men	  måtte	  afslutte	  løbet	  med	  en	  flot	  6.	  
Plads.	  Det	  betyder	  selvfølgelig	  kun	  at	  vi	  har	  noget	  at	  arbejde	  hen	  mod	  næste	  år!	  Sæsonen	  er	  nu	  
ved	  at	  være	  slut	  og	  vi	  kan	  kigge	  frem	  mod	  Korpslejeren	  der	  forløber	  sig	  fra	  2.	  –	  9.	  august.	  Det	  
betyder	  at	  vi	  skal	  til	  at	  lære	  at	  kaste	  med	  lasso	  da	  det	  er	  en	  del	  af	  den	  kommende	  lejer.	  Det	  bliver	  
ikke	  let,	  men	  som	  altid	  er	  Vildsvin	  ikke	  bange	  for	  nye	  udfordringer.	  
	  
Vildsvinehilsner	  PL	  og	  PA.	  
	  
Maj	   Juni	   August	  
d.	  6.	  Tropsmøde	   d.	  3.	  Tropsmøde	   d.	  2-‐9.	  Korpslejer	  
d.	  14.	  Patruljemøde	  
Vi	  øver	  lassokast	  og	  kigger	  på	  
naturmærker.	  

d.	  11.	  Patruljemøde	  
Lassokast	  samt	  månedens	  
mærke.	  

	  

d.	  21.	  Patruljemøde	  
Vi	  forsætter	  med	  det	  valgte	  
naturmærke.	  

d.	  18.	  Patruljemøde	  
Evt.	  Forsættelse	  af	  
månedensmærke.	  

	  

d.	  28.	  Patruljemøde	  
Vi	  tager	  frisvømmer.	  

d.	  25.	  Patruljemøde	  
Afslutning	  inden	  
sommerferien.	  

	  

	  
	  
	   Kæ r e  Må r l i n g e r !  

Tak for tre gode måneder med bla. et fedt Wagadugoløb. Det er altid en fornøjelse at være afsted 
med jer.  

De næste par måneder bliver mere rolige. Vi skal have trænet noget orientering og noget 
naturkender nu hvor vejret er til det. Vi informerer jer om hvornår I skal have løbetøj med, men ha’ 
det parat. 

I juni kan I glæde jer til den årlige sejltur på tømmerflåder over Esrum sø. Vi taler selvfølgelig om 
Kon-tiki Cup. Vi håber at I kan komme og at vejret er med os i år.  

Når det engang bliver august, skal vi afsted på en stooor lejr. Det er korpslejren! Her skal vi tilbring 
en god uge i en cowboy-city. Til det skal vi øve os i lasso og i at gå som cowboys! 

Som altid skal I huske at melde afbud hvis I ikke kan komme! 

Mange mårlige hilsner Freja og Marie           

Maj Juni Juli 
6. Tropsmøde 3. Tropsmøde Sommerferie 
13. Orientering 10. Naturkender Sommerferie 
20. Orientering 15. Kon-tiki Cup Sommerferie 
25. Oak City Rally 17. Naturkender Sommerferie 
27. Orientering 24. Sidste møde – vi hygger Sommerferie 
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Bævers	  skjul	  

Kære	  små	  bæverlinglebasser!	  Wacambaen	  er	  nu	  overstået,	  
hvilket	  vil	  sige	  at	  der	  vil	  være	  mere	  tid	  til	  at	  tage	  mærker	  på	  
møderne,	  så	  dette	  vil	  vi	  gøre.	  Vi	  vil	  formodentlig	  holde	  møde	  
med	  Ilder	  en	  gang	  i	  mellem,	  så	  der	  også	  er	  flere	  at	  konkurrere	  
imod	  eller	  lignende.	  Vi	  har	  også	  lige	  været	  på	  Wagadugo,	  hvor	  vi	  
var	  slået	  sammen	  med	  Ilder,	  det	  var	  en	  skide	  god	  tur,	  hvor	  vi	  
kom	  på	  4.	  pladsen!	  Stort	  tillykke	  med	  det!	  Nu	  er	  vinteren	  endelig	  forsvundet	  helt!	  Så	  derfor	  vil	  vi	  bevæge	  os	  
ud	  meget	  mere,	  vi	  vil	  prøve	  at	  holde	  os	  fra	  at	  være	  inde,	  og	  begynde	  at	  holde	  møderne	  udenfor	  i	  stedet.	  
Det	  er	  også	  ved	  at	  være	  tid	  til	  korpslejren,	  her	  skal	  vi	  lave	  en	  masse	  god	  mad.	  Så	  hvorfor	  ikke	  øve	  os	  i	  det,	  
og	  imens	  tage	  et	  mærke?	  Jo!	  Lad	  os!	  Vi	  vil	  finde	  en	  weekend,	  hvor	  vi	  kan	  lave	  mad	  sammen,	  og	  tage	  lejrkok	  
imens.	  Mathias	  vil	  komme	  nærmere	  ind	  på	  dette	  til	  de	  næste	  møder,	  det	  vil	  kræve	  at	  vi	  hver	  betaler	  et	  lille	  
beløb,	  så	  vi	  kan	  få	  købt	  de	  ingredienser	  der	  skal	  bruges.	  

Vel	  mødt	  Bæver!	  Vi	  ser	  frem	  til	  at	  holde	  nogle	  lærerige	  og	  sjove	  møder	  fremover!	  Dette	  kræver	  selvfølgelig	  
at	  vi	  alle	  møder	  op!	  Haha,	  sludder!	  Det	  gør	  vi	  selvfølgelig	  altid.	  

Med	  gode	  Bæver	  hilsener	  Mikkel	  PL	  og	  Mathias	  PA	  

Maj	   Juni	  
d.	  6/5	  –	  Tropsmøde.	   d.	  3/6	  –	  Tropsmøde.	  
d.	  14/5	  –	  Patruljemøde,	  vi	  fortsætter	  på	  
knobmærket.	  

d.	  11/6	  –	  Patruljemøde,	  vi	  repeterer	  knobmærket.	  

d.	  21/5	  –	  Patruljemøde,	  vi	  fortsætter	  på	  
knobmærket.	  

d.	  18/6	  –	  Patruljemøde,	  vi	  gør	  os	  klar	  til	  korpslejren.	  

d.	  28/5	  –	  Patruljemøde,	  vi	  afslutter	  knobmærket.	   d.	  25/6	  –	  Patruljemøde,	  vi	  gør	  os	  klar	  til	  korpslejren.	  
	  

	  

Hjortes måneder 
Så er det blevet sommertid og vi skal ud i det gode vejr. Efter et par 
uafsluttede mærker, vil vi i de kommende måneder få taget Tovværk - det 
lover jeg jer! Måske bliver det også til Spejderprøven for et par af jer. Vi skal 
også på nogle fede ture. Vi har været på Wagadugo, der endte med en 
andenplads. Selvom vi gerne ville have vundet, skal vi være stolte af vores 
præstation. På Wagadugo hedder vores statistik 2 sejre og 2 andenpladser på 4 
år, helt ubeskrivelig godt gået. Her til sommer venter Kon-tiki-cup og 
selvfølgelig korpslejren. Så er det dog desværre også blevet tid til mit sidste indlæg i Knasten for 
Hjorte, fremover vil i nyde godt af Frida og Mortens fantastiske skriveevner! Jeg vil gerne sige tak 
for alle de 6 år, som jeg aldrig vil glemme. Især de sidste 3 år, med jer der er her i dag, har været 
helt uforglemmelige. Jeg er sikker på, at I kan forsætte successen uden mig, for I er i stand til mere, 
end I aner. Bevar modet, gejsten og glem aldrig, at Hjorte kommer, vinter og sommer, til arbejde og 
fest - FORREST OG BEDST! 

- Jeres PL, Rasmus.         Afbud: Rasmus: 22901402 |  Frida: 

29842521 
 
 

 

 

 

	  

	  

Maj Juni 
d. 5. Tropsmøde d. 3. Tropsmøde 
d. 14. P-møde, Tovværk m. færdiggørelse af 
knobtavle. 

d. 11. P-møde, Tovværk. Vi repeterer 
kortsplejsning og lærer langsplejsning.  

d. 21. P-møde, Tovværk med ende- og 
øjesplejsning. I skal alle kunne det efter i dag! 

d. 14. Klargøring til Kon-tiki-cup ved 
bådklubben. Nærmere info følger.  

d. 28. P-møde, Tovværk. Repetation af 
splejsninger og kortsplejsning.  

d. 15. Kon-tiki-cup på Esrum Sø.  

 d. 18. P-møde, Tovværk afslutning og 
Spejderprøven.  

 d. 25. P-møde. Sommerafslutning ved 
thevandsbugten, info følger.  
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Wagadugo 2014 
Kath møder grævling 

Grævlinges lejr 
Hej Grævlinge! 
Så er det dejlige forårsvejr kommet til Danmark, hvilket vi fik nydt i fulde drag på Wagadugo! Mø-
derne i fremtiden vil primært være udendørs, hvor vi skal ud og løbe samt repetere en masse ting 
inden Simon og jeg rykker op. Vi glæder os til at skulle på en super fed korpslejr med jer og alle de 
andre Gule Spejdere samt selvfølgelig, at løbe af med sejren igen på Kontiki. 

Vel mødt til forår, sol og snart sommer! 

PA Simon og PL Natalie 

 

 

 
 

 

 

 HAR du gamle numre af 
KNASTEN?

I museets samlling mangler vi:
2012  nr. (aug-okt.)
2008  nr. (aug-okt.)  + (nov-jan)
2004  nr. (mar-apr.) + (maj-jul) + (okt-dec)
2003  nr. (okt.-dec)
2000  nr. (maj-jul.)
1994  nr. (maj-jul.)
1993  nr. (maj-jul) + (aug-okt) + (nov-dec)
1990  nr. (maj-jul.) + (aug-okt)
1989  nr. (jan-feb) + (maj-jul) + (aug-okt)
1888  nr. (mar-maj) + (nov-dec)

Dem er vi meget interesseret i som origi-
nal eller kopi
Henvendelse:
ole.lumholt@email.dk
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ROVERKLANEN

Gæve Rovere ! 
 
Tak for en fantastisk weekend med Wagadguløb. Sikke en afslutning! Se den lille filmsekvens om Skallesmækkers flugt: 

Fra Google, søg på YouTube. I søgefeltet skrives ”Wagadugo”. Se 
filmsekvensen ”Kaj Skallesmækker slipper væk”. Nu er vi endelig ved at 
have ryddet det meste op efter løbet, og straks kalder de næste spændende 
aktiviteter. Om få uger afvikles Græsted Veterantræf, hvor salget af 
Alaskalaks og Long Horn Beafs gerne skal slå alle rekorder, så vi får 
økonomi til at hjælpe Hardeknud troppen i gang med en hytte. Anders 
styrer åres mandskabslister, så tilmelding direkte til Anders.  
Til august har vi korpslejren, som mange rovere er engageret i. Til 
september er roverklanen værter for årsmøde og generalforsamling i 
sammenslutningen af nordiske spejdermuseer. Vi regner med 60 gæster, der 
skal bespises og have et spændende program. Gert har netop modtaget en 
tilmelding fra 8 norske spejdere, der gerne vil deltage på vegne af deres 
museum. Det bliver et spænende arrangement.. 

 
Vore møder i de næste måneder, vil bære præg af disse aktiviteter:  
God sommer. 
 
 
Program 
Mandag 26/5 
Kl. 19:30 
Bassebjerg 

Rovermøde - tur til Gurre  
Vi tager en tur til Nordsjælland for at gøre Ravnetroppens hytte lidt mere præsentabel inden korpslejren. 
De vil lave et PR fremstød i løbet af lejren og hytten skal se indbydende ud. Vi kalker, flytter brænde 
o.s.v. Et enkelt sjak tager til Græsted for at klargøre til Veterantræffet. 
Fælles afgang fra Bassebjerg kl. 19:30 

Lørdag 7/6 - 
Mandag 9/6 
Græsted 

Græsted Veterantræf 
Salg af Alaskalaks og Long Horn Beafs. 

Mandag 30/6 
Kl. 19:30 
Bassebjerg 

Rovermøde – tur til Valhal 
Vores årlige udflugt til Valhal med en times praktisk good-turn inden vi samles om den dejlige pejs. Vi 
skal drøfte et nyt spændende projekt om at etablere et vandspejl og en ø i mosehullet.  

Lørdag 2/9 – 
Lørdag 9/9 
Gurre 

Sommerlejr i Gurre 
Hvis i ikke er tilmeldt, så kom alligevel forbi og nyd stemningen med roverkammerater i roverlejren.  

Mandag 25/8 
Kl. 19:30 
Bassebjerg 

Rovermøde 
Det næste sjak i rækken sørger for et spændende emne til aftenen. 

 
 
Med løftet Tveje ! 
Ole 
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PRISLISTE DEPOTET 
Grib Skov Trop

Gældende pr. 01. 11. 2013

   Skjorter  str. 6-12 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

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
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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 
Christian Dige Pedersen Skovbrynet 14 Nødebo 48471712  
Mette Sørensen Søvej 10 Nødebo 49113184  
Nils Jørgensen (suppleant) Nødebovej 81 Græsted 48484707
Diana M. Hansen  Smedievej 195  Hillerød  48247667 

Depotet 
Glenn Helmuth(Depot) Sportsvej 24 Nødebo 23388088 Glenn@helmuth.nu 

Ceremonimester  
Ole Lumholt Sportsvej 47 Nødebo 22985247 ole.lumholt@email.dk 

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) Kastanie Allé 4 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 
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 
Hans-Peter Folden Baunevænget 45 Nødebo 64823003 

Stifinderledere Stifindere 10-12 år. Mødedag onsdag kl. 18.45 
Lars Hansen   Krobakken 2 Nødebo 48244742 lars@kvisgaard.info 
Leif Højvang Krobakken 1 Nødebo 22724910 stifinder-gst@gribskovtrop.dk 
Henrik Strøberg Kirkebakken 9 Nødebo 51990304 hjs@bwsc.dk 
Carina Dirchsen Gyvelvej 18 Nødebo 42428802 cd@pola.dk 
Brian Hørup Gyvelvej 18 Nødebo 41591076 bhpost@mail.dk 
Jan Larsen Nødebo Skovvænge 4 Nødebo 48481676 jan@jrl.dk 
Niels Keil Torvet 1 K Hillerød   keil@mail.tele.dk 

Spejderledere Spejdere 12-17 år. 
Stinus Andersen, (Tropsleder) Storskoven 1  Annisse 23442659 spejder-gst@gribskovtrop.dk 
Anders Rønn-Nielsen  Gudenåvej 24, 3tv  Vanløse 30225515 Anders.R@math.ku.dk 
Nicolaj Zørn Holmemosen 4 Helsinge 50868000 nicolaj@zoern.dk 
Petra Munk Wolfhagen Nøddehegnet 19  Nødebo 28181725 pmunkwolf@gmail.com 
Cecilie Helmuth Vigerslevvej 24, 2 tv Valby 40404916 Cecilie@helmuth.nu 
Pernille Edelgaard Christensen Elmebakken 6 A Gadevang 23314655 pernille_ec93@hotmail.com 
Alexander Ian Kenney Slangerupgade 7, kld. Hillerød 40738365 alex_kenney@hotmail.com 

Patruljeledere Møde kl. 19-21.00 
Rasmus Bech (PL, Hjorte) Winthersvej 3 Nødebo 22901402 rasmusmbech@gmail.com 
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 
Tobias Warmin (PL, Egern) Søvej 8A Nødebo 22290140 tobias.warming@yahoo.dk 
Sebastian Sylvest (PL, Vildsvin)  Stenvænget 28 Gadevang 60221516 Sebastian@sambhur.com
Emma Daae (PL, Ilder) Pramvejen 2 Nødebo 24486645 emmedaa@live.dk 
Rovere Den sidste mandag i måneden � � 
Ole Lumholt (Klanleder) Sportsvej 47 Nødebo 22985247 ole.lumholt@email.dk 
Stinus Andersen (Kasserer) Storskoven 1 Annisse 23442659 spejder-gst@gribskovtrop.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 Vigerslevvej 24, 2 tv Valby 40404916 cecilie@helmuth.nu 
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