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FORÅR I STIFINDERGRENEN
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NYT FRA TROPPEN
Kommende arrangementer i troppen
- 9. - 10. maj - Træningsweekend for Ulve

- 9. maj - spildop indsamling

- 14. - 16. maj - Stifinderturnering

- 29. - 31. maj - Ulveturnering

- 13. juni - spildop indsamling

- 4. - 11. Juli - Sommerlejr for alle grene

Se kalenderen på www.gribskovtrop.dk
Her har du også mulighed for at downloade 
kalenderen, så du altid er opdateret med de 
næste spejderarrangementer.

Billeder og nyheder på nettet
På www.gribsskovtrop.dk kan du altid følge 
med i de seneste nyheder fra troppen og se 
billeder fra ture og arrangementer.

Mød os på Facebook
Grib Skov Trop har fået deres egen Facebook-
side. så gå ind følg os på 
www.facebook.com/gribskovtrop og vær den 
første til at se nyheder, billeder og andre sjove 
opdateringer fra Grib Skov Trop.
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Foråret er på vej ved ulvehulen og blomster og træ springer ud.  Dyre- og fuglelivet 
er i fuld gang - lige som vi ulve også i gang med at forberede os til ulveturnering på 
Bornholm.
Den 7 maj inviteres alle børn - som har lyst til at være med til spejdermøde !
Fortæl om det til dine venner og tag dem med.  Vi få besøg af Asterix & Obelix og jeg 
ved at de gæve gallere vil stille jer forskelige udfordringer - det skal nok blive sjovt.
Jeg ved, at der nogle ulve der gerne vil blive færdig med 1 og 2nd stjernen og alle 
de nye ulve skal gerne have ømfodsprøven, men der bliver også tid til leg. Bål skal vi 
også have.
I år skal vi være vikinger på sommerlejren.
Vikingerne er vores forfædre og var i over 300 år omkring år 1000 en stærk del af 
verdenen.
Dengang var Danmark meget større. Både Norge og Island hørte med og til tider 
dele af England og Sverige. Dengang havde man jo ikke telefoner og internet og alt 
post og beskeder foregik pr. hesteryg eller båd med personlig levering.
Vikingerne var meget dygtige håndværkere. De havde fundet ud af at udvinde jern af 
malm, som er jernholdige klipper og af dette fik de lavede de fineste økser.  Det skal 
vi også prøve.
Vikingerne er især kendt for deres langskibe, som ikke stak ret dybt. Med disse sej-
lede de rundt i riget og kom de til en strand i det fjerne, hvor der var vand på den 
anden side, så kunne de let bærer og rulle bådene hen over tangen.

D. 12 juni kl. 20 afholder vi Sommerlejrmøde for forældre.
Vi håber at se din far og mor ved denne lejlighed.

Med ulvehilsen
Hans Peter, Rikke, Mesua, Louise og Akela.
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HUSK at melde afbud til 

Akela hvis du ikke kommer 

på telefon 30 30 03 54

Program for ulve for maj og juni
Hver torsdag fra 18:30 – 20:00

Torsdag 7. maj – Alle børn som har lyst til at være med til et ulve møde er velkommen, vi få be-
søg af Asterix og Obelix.

Den 9. -10. maj - Ulvetur for ulve der skal med på ulveturnering, Vi mødes kl. 10 på Valhal He-
stetangsvej 216 3520 Farum og slutter samme sted søndag kl 11. Medbring personlig udstyr og 
mad pakke.

Torsdag 14. maj – Ømfodsprøven og stjerne møde. Husk dolk

Torsdag 21. maj – Ømfodsprøven og stjerne møde. Husk dolk

29. - 31. maj Ulveturnering. Bobbacekus trop inviterer alle ulve til ulveturnering på Jarlsgårde 
Baunevej 11 Aakirkeby. ang. Transport, mødetid og hvor, vil i bliver informeret om når det vides. 

Torsdag 5. juni – lege Møde.

Torsdag 12. juni - Iagttagelser tur. Der sommerlejr møde for forælder kl 20:00

Torsdag 19. juni – afslutnings møde, medbring pølser og snog brøds dej, 

Sommerlejren i 2015 går til Fjeldholmlejren på Djurs fra d. 4. juli til 11. juli.

Første møde efter sommerferien er den 20 august kl 18:30 – 20:00 
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Så nærmer vi os stifinderturneringen og sommerlejren.  Disse to ture er højdepunkter på 
årets stifinderarbejde. På stifinderturneringen mødes vi og dyster med stifinderkobler fra 
de andre gule spejdergrupper rundt om i landet. Vi stiller kun med et kobbel i år, men 
er til gengæld 7 stifindere i koblet. Det er et par år siden at vi vandt sidst, men hvis vi er 
skarpe har vi en rigtig god chance for at gøre det igen i år.

Hvis Sortfodstammens kobbel vinder turneringen, lover lederne at give både is og fløde-
boller på sidste møde inden sommerferien. 

Med Stifinderturneringen overstået går vi i gang med noget praktisk spejderarbejde. Vi 
laver kanoer af grene, granris og presenninger som vi så sejler i ved den døde vig. Vi skal 
også på by-løb i Hillerød med de andre gule stifinder grupper omkring Hillerød. 

Vi bliver 10 stifindere på sommerlejren. Vi skal være sammen med både ulve og spej-
dere. Det bliver alle tiders tur, hvor stifinderne udover at lege, hygge og bade skal lære 
om naturen og tage duelighedstegnet ”Naturkender”. For mange af 2. års stifinderne er 
det det sidste mærke, de skal have for at få ”Svævende Ørn”. Det er stadig muligt at nå at 
tilmelde sig sommerlejren ved henvendelse til Lars.

Med spejderhilsen Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM
 
Maj 
 

 

Onsdag 6. Sidste møde inden stifinderturneringen. Vi pudser formen af og gør 
kobbelkasserne klar. 

Onsdag 13. Intet møde på grund af stifinderturneringen. 
 

Torsdag 14. - 
lørdag 16. 
 

Stifinderturnering hos 1. Næstved. Vi mødes på Bassebjerg torsdag kl. 
9.45, hvorefter vi kører i bus til Karrebæksminde. Vi er hjemme igen om 
lørdagen kl. ca 16. Husk madpakke til frokost den første dag. 

Onsdag 20. Vi snakker lidt om, hvordan det gik på stifinderturneringen. Måske skal vi 
fejre at vi har vundet nogle præmier? 
Vi skal også på et mini O-løb i skoven. 

Onsdag 27.  
 

Vi laver kanoer af Granris og presenninger som vi skal sejle med på næste 
møde 

Juni 
 

 

Onsdag 3. Vi sejler med kanoerne som vi byggede på sidste møde. 
Onsdag 10. 
 

Vi skal besøge Nødebo Kirke og kirkegård og høre lidt om de mennesker, 
som har levet og er døde i Nødebo gennem tiderne.  

Onsdag 17. Byløb i Hillerød sammen med de andre Gule grupper omkring Hillerød 
Onsdag 24. 
 

Sidste møde inden sommerferien. Vi leger og hygger omkring lejrbålet, 
hvor vi skal kåre vinderne af Ravnens Spyd. 

Lørdag 4. juli - 
Lørdag 11. juli 

Sommerlejr for ulve og stifindere i Fjeldholmlejren på Djursland.  
Udførligt program følger i midten af juni. 

 
August 
 

 

Onsdag 16. Første møde efter sommerferien 
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Indbydelse til stifinderturnering 2015

1. Næstved trop og flok hidkalder hermed alle stammer i De Gule Spejdere til 

stifinderturnering på outposten "Farmen" nær Karrebæksminde. 

Turneringen finder sted fra torsdag den 14. maj kl. 13 til lørdag 

 

 

 

 

 

"Jagten på det gyldne skind"

Blegansigterne har opdaget værdien af skindene fra de store bøfler. De bruger nye jagtmetoder, 

hvor de med ildvåben kan nedlægge mange bøfler på meget kort tid. 

ind på vores jagtmarker og dræber 

livsnødvendig mad men også værdifulde gyldne skind, som vi plejer at bruge til

indianerstammer eller pelsjægerne

en lang hård vinter. Vi må derfor stoppe blegansigternes 

muligt. Alle stifindere kaldes derfor til samling 

med den store Tonkawa og få lagt en plan

Adressen er "Farmen", Strandbakken 82, 4736 Karrebæksminde

 
Med gul spejderhilsen    

Stifindergrenen 

1. Næstved Trop og Flok 

 

 

 

Indbydelse til stifinderturnering 2015

hermed alle stammer i De Gule Spejdere til 

på outposten "Farmen" nær Karrebæksminde.  

fra torsdag den 14. maj kl. 13 til lørdag den 16. maj til kl. 14.

"Jagten på det gyldne skind" 

har opdaget værdien af skindene fra de store bøfler. De bruger nye jagtmetoder, 

hvor de med ildvåben kan nedlægge mange bøfler på meget kort tid. Blegansigterne trænger sig 

dræber de dyr, som vi skal leve af. Vi mister på denne måde

mad men også værdifulde gyldne skind, som vi plejer at bruge til

e. Et enkelt gyldent bøffelskind kan brødføde en hel familie 

derfor stoppe blegansigternes indtrængen på vores jagtmarker hurtigst 

Alle stifindere kaldes derfor til samling - så vi kan træne vore indianerfærdigheder

g få lagt en plan, så vi kan få stoppet de grådige blegansigter. 

Strandbakken 82, 4736 Karrebæksminde 

Indbydelse til stifinderturnering 2015 

hermed alle stammer i De Gule Spejdere til den årlige 

den 16. maj til kl. 14. 

har opdaget værdien af skindene fra de store bøfler. De bruger nye jagtmetoder, 

Blegansigterne trænger sig langt 

leve af. Vi mister på denne måde både 

mad men også værdifulde gyldne skind, som vi plejer at bruge til handel med andre 

kan brødføde en hel familie gennem 

indtrængen på vores jagtmarker hurtigst 

indianerfærdigheder, mødes 

de grådige blegansigter.   
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PRISLISTE DEPOTET 
Grib Skov Trop

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

Vi modtager desværre ikke brugte skjorter i øjeblikket, da vi har rigtig mange på 
lager i forhold til efterspørgslen.

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

Kontakt:
Glenn Helmuth: 23388088 - 48481220

Sportsvej 24, Nødebo

Eventyrsport
Giver 20 % på alle ikke nedsatte varer, und-
taget 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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- Tak til alle der hjalp med på dagen
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KNASTLØB 2015
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GILLASTUGAN 2015
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Hej Spejdere 
Foråret er for alvor kommet: Blomster og planter pibler 
frem allevegne, og de første bøgetræer er for længst 
sprunget ud. Det er lyst så længe, at det først er omkring 
afslutningen på møderne kl. 21, at tusmørket så småt 
begynder. Med andre ord: Sørg for at være ude så meget som muligt på jeres møder – det bliver simpelthen 
ikke bedre!  

I slutningen af februar drog troppen for 15. gang til Gillastugan på Söderåsen i det sydlige Sverige. I år havde 
vi hyggeligt selskab af både Kong Valdemars Trop og Frederiksborg Trop, så hytten var helt fuld – både af 
spejdere og godt humør.  Som noget nyt, startede det traditionsrige natløb allerede lørdag morgen kl. 3.30, 
hvor alle blev vækket og sendt på en tur ud i skoven. Natløbet var bygget op som en flugt fra det svenske 
politi, der angiveligt var ude efter alle danskere. Løbet sluttede kl. 7 på en lejrplads ved den nærliggende slugt, 
hvor der blev serveret en lækker – og tiltrængt – morgenmad i det tidlige morgenlys. Herefter fortsatte turen 
med et formiddagsløb inden alle var tilbage i hytten kl. 11, hvor der var tid til både frokost og en længere 
siesta. Resten af turen gik med praktiske opgaver, oløb, træfældning og stratego. Og så selvfølgelig massevis 
af hygge. 

Sct. Georgs dag 
Spejdere og pionerer mødtes på vores hemmelige sted ude i skoven om aftenen d. 23. april for sammen at 
fejre Sct. Georgs dag.  Udover at høre årets Sct. Georgs budskab og at aflægge spejderløftet skulle vi på denne 
aften finde vinderen af Wacambaen. Vildsvin, Mår og Hjorte har kæmpet hårdt om førstepladsen igennem hele 
konkurrencen, og det er først i løbet af den seneste måned, at Vildsvin for alvor har lagt sig i spidsen. Det blev 
da også Vildsvin, der fuldt fortjent løb med sejren og kunne modtage både et tjikkerlikker og det eftertragtede 
trofæ. Patruljen opnåede imponerende 1096 point, som vidner om en solid indsats gennem hele 
konkurrencen. 

Den stemningsfulde aften bød endvidere på kåringen af årets spejder. Det blev Simon fra Hjorte, som kunne 
tage geviret med hjem som symbol på, at han skal bære den ærefulde titel det næste år. Han har gjort sig 
særligt positivt bemærket henover året; Med sin entusiasme og sit store gåpåmod har han altid været frisk på 
at tage fat, når der var brug for det i patruljen og troppen. 

Endelig skal det nævnes, at vi denne aften kunne hædre PD, Christian Steinmann og Mads Kvisgaard, som 
weekenden forinden havde gået 100 kilometer og derfor skulle have en bælteplade. Deres præstation blev 
ikke mindre imponerende af, at de egentlig bare havde tænkt sig at gå 75 km, men så ændrede planer til 100 – 
da de nu alligevel var i gang… De klarede turen på 27 timer og 20 minutter, inklusivt 6 timers tvungen hvile, 
hvilket var væsentligt hurtigere end de påkrævede 32 timer. 

Wagadugo  
Allerede dagen efter Sct. Georgs dag var det tid til endnu en spejderaktivitet: Det legendariske Wagadugoløb, 
som i år foregik i og omkring Præstø på Sydsjælland. Løbet bød på en meget lang række af virkelig gode og 
spændende spejderopgaver inden for næsten alle kategorier – alt sammen indpakket i gangsterdrama og 
30er-tema. Ved afslutningen stod det klart, at Vildsvin for anden gang på tre dage kunne løfte et trofæ som 
den vindende patrulje. Dette skyldtes ikke mindst en virkelig imponerende politirapport, som må have krævet 
stor flittighed, og som nok også må have kostet nogle timers nattesøvn. Der kan ses billeder fra løbet på 
gruppens Facebookside. 

Kon-tiki cup 
Søndag d. 14. juni er det igen tid til den legendariske kapsejlads på tømmerflåder, hvor vi afhængigt af 
vindretningen skal krydse Esrum Sø på den ene eller anden led. Vi starter allerede lørdag med at samle 
flåderne, inden det for alvor går løs søndag. Undervejs på sejladsen griller vi som sædvanlig pølser over bål 
ombord på flåderne. Husk at melde jer til – det bliver helt sikkert en virkelig hyggelig tur.  
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Sommerlejre i 2015 og 2016 

I den anden uge af sommerferien skal hele troppen på sommerlejr til Gjerrild Nordstrand på det nordlige 
Djursland. Vi skal bo lige ved Djurslands flotteste sandstrand, så vi kan godt love, at der bliver massevis af 
badning og vandaktiviteter. Derudover vil ugen blandt meget andet byde på en tur til Ree Safaripark, hvor vi 
skal tæt på alverdens vilde dyr. 

Også næste års sommerlejr er begyndt at forme sig, og vi er nu nået så langt i planlægningen, at vi kan afsløre, 
at turen kommer til at gå til Rocky Mountains i det vestlige Canada! I kan læse meget mere om denne 
spændende tur andetsteds i Knasten.  

Vi ser frem til de lyse sommeraftner omkring bålet 

Tropsledelsen 

Petra, Cecilie, Pernille, Stinus, Ian og Anders 

Patruljernes mødedage 

(i uger, hvor der ikke er tropsmøde)

 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

 Hjorte    19.00 til 21.00 Onsdag

 Vildsvin  19.00 til 21.00 Onsdag

 Ilder   19.00 til 21.00 Onsdag

Maj
Tirsdag d. 5. maj  18.00 - 19.00  Oxermøde
Tirsdag d. 5 maj 19.00 - 21.00  Tropsmøde
Juni
Tirsdag d. 2. juni 18.00 - 19.00  Oxermøde
Tirsdag d. 2. juni 19.00 - 21.00  Tropsmøde
Juli
Lørdag d. 4. juli    Sommerlejr start

Lørdag d. 11. juli    Sommerlejr slut
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Fredag d. 17 april, klokken er 14:00 og vi begiver os af sted fra netto i Nødebo. Vi har 
fået fordelt fællesgrejet, og med højt humør drejer 
vi ned ad kildeportvej. Målet er at have tilbagelagt 
100 km inden i morgen kl. 22:00. Helt tilbage fra 
September 2014 har vi haft planlagt denne tur, så 
da dagen oprandt havde taskerne allerede været 
pakket i flere uge, stopfyldte med chokolade og 
vabelplastre, og der skulle da heller ikke gå lang 
tid før disse kom til nytte. 

Vi havde knap gået 11 km, før de første vabler 
begyndte at melde sig, og dette på trods af vores 
træningsture gennem de sidste måneder. Siden 
september har vi forsøgt at gå minimum en tur om 
måneden for at forberede os til 100 kilometeren og 
få en nogenlunde ide om, hvor de vabler der måtte 
komme ville være. Disse erfaringer kom os dog des-
værre kun til nytte i et begrænset omfang, for selv 
om vi havde gjort os en masse forberedelser og 
taget ekstra sokker med og alverdens andre ting, 
kom vablerne alligevel. 
Ved 30 kilometer var fødderne godt ømme, og 
benene med! Vi kunne heldigvis trøste os selv med 
tanken om, at der ”kun”  var 40 km tilbage til over-
natningspladsen ved Gribsø…
Da vi endelig ankom var klokken 03:30. Vi fik tændt 
et bål, varmet noget aftensmad og smidt en bivuak 
op. Kl. 09:30 var vi oppe, havde spist havregrød, skiftet sokker, ordnet vabler og var på 
vej igen. Dagens rute var på 30 km og skulle slutte ved Bassebjerg. Tempoet i dag var 
dog væsentlig langsommere end i går, men vi nåede det og var på Bassebjerg kl. 17:18. 

Godt trætte, men tilfredse med en vellykket tur. 
Christian Steinmann, Mads Hansen & PD 

100 KILOMETER-TUR
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Planlægningen af vores udlandstur i 2016 begynder at tage form. Vi har 
i tropsledelsen været igennem en række forskellige muligheder, og 
kan nu afsløre at turen næste sommer kommer til at gå til Canada! 

Turen kommer til at foregå i området i og omkring Rocky Mountains. Det kommer 
til at vare i ca. 2 uger i starten af Juli måned. Vi regner med at flyve til Calgary og derefter tage 
nord på mod ”Camp Puntchesakut”. Hvor vi i en uge skal lægge i lejr med canadiske spejdere. 
På turen bliver der bl.a. muligheder for at fiske, vandre, svømme, kanosejlads og mulighed for at 
knytte nye venskaber med spejdere fra den anden side af Atlanten. Vi skal måske bl.a. vandre i 
Columbia Icefields med massere af gletsjere. Så vi kommer selvfølgelig på opdagelse i både den 
canadiske natur og kultur, og hvis I er heldige møder vi også en bjørn. 
Turen hjem går sandsynligvis via Rocky Mountains til Vancouver og hjem med fly derfra. 

Efter sommerferien kommer der flere oplysninger om turen. Desuden vil der være en forhåndstil-
melding, så vi hurtigst muligt kan begynde at få tilbud på flybilletter. Flybilletterne kommer til at 
være det dyreste på turen. Vi søger allerede nu sponsorer, som kan være med til at reducere i 
prisen for turen. Så hvis du eller dine forældre har gode ideer til en mulig sponsor, eller et spon-
sorarrangement, hvor spejderne kan hjælpe til med et event og tjene til turen, så kom endelig 
med de gode ideer. 

I skal nok regne med en samlet deltagerbetaling på mel-
lem 5.000 og 8.000 kr. alt efter hvor mange sponsorater  
vi får indsamlet. Husk der som altid er mulighed for at 
spare penge op til turen ved at deltage i Spildopture og 
salg af rundskuehæfter. Du sparer 100 kr. op for hver 
Spildoptur, du deltager i, og 10 kr. pr. solgte Rundskue-
hæfte. 

Vi glæder os allerede meget til at skulle af sted på eventyr med jer!

Tropsledelsen

CANADA 2016
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PATRULJESIDERNE
Hej	  Egern	  

Så	  fik	  vi	  sluttet	  Wacambaen,	  og	  jeg	  synes	  selv	  vi	  kom	  godt	  efter	  det	  til	  sidst	  men,	  det	  var	  desværre	  
ikke	  nok	  til	  at	  vi	  kunne	  komme	  i	  top	  3.	  Næste	  år	  giver	  vi	  den	  alt	  hvad	  vi	  kan,	  og	  håber	  på	  at	  se	  et	  
flot	  resultat	  til	  sidst.	  Der	  har	  også	  lige	  været	  Wagadugo,	  og	  jeg	  synes	  selv	  at	  vi	  fik	  skrevet	  en	  rigtig	  
flot	  politirapport,	  og	  løst	  opgaverne	  fornuftigt.	  Nu	  er	  det	  jo	  faktisk	  også	  begyndt	  at	  blive	  lyst	  igen,	  
og	  det	  betyder	  selvfølgelig	  at	  vi	  skal	  være	  ude	  det	  meste	  af	  tiden.	  Nu	  hvor	  der	  heller	  ik	  skal	  laves	  
flere	  månedsopgaver,	  vil	  vi	  sætte	  stor	  fokus	  på	  at	  i	  alle	  kan	  nå	  at	  få	  væbnersnoren	  inden	  næste	  
oprykning.	  Hvis	  vi	  når	  det,	  så	  giver	  jeg	  kage	  ☺	  

	  

Tropsmøde	   5/5	  
Patruljemøde	   13/5	  
Patruljemøde	   20/5	  
Patruljemøde	   27/5	  
Tropsmøde	   2/6	  
Patruljemøde	   10/6	  
Patruljemøde	   17/6	  
Patruljemøde	   24/6	  

Hjortes måneder 
Først og fremmest tak for en god Wagadugo. Selvom vi heller ikke 
formåede at fange Kaj Olsen i år, håber vi, at i nød turen i lige så høj 
grad, som vi gjorde. Nu går vi varmere tider i møde, hvilket også 
betyder, at vi skal til at tilbringe mere tid udenfor. Vi skal ud i skoven 
og kigge efter spor fra dyrene, så vi kan få afsluttet mærket Sporjærger.  
Herefter skal vi begynde på et nyt mærke, som i gerne vil have. 
Vi glæder os til at tilbringe de næste måneder i jeres dejlige selskab! 
Hjortehilsner PL og PA.  
Maj Juni Juli 
d. 5. Tropsmøde d. 2. Tropsmøde d. 4-11. Sommerlejr 
d. 13. Patruljemøde – 
Dyreveksler og mærker, 
evt. Opfølgning af 
Wagadugo 

d. 10. Patruljemøde - 
Påbegyndelse af nyt 
mærke 

-  

d. 20. Patruljemøde – 
Gipsafstøbninger 

d. 17. Patruljemøde – 
Fortsættelse af nyt 
mærke 

-  

d. 27. Patruljemøde – 
Sporopgave 

d. 24. Patruljemøde – 
Fortsættelse af nyt 
mærke 

-  

 Frida: 29842521, Morten: 50486037 
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Vildsvin

Nu er Wacambaen overstået (Vi vandt! Wuhuu!). Derudover 

er Wagadugo også overstået (den vandt vi vandt også! 

Wuhuu!). 

Dette betyder, at vi nu får mere tid til at tage mærker.

I den forbindelse vil vi færdiggøre de mærker vi har arbejdet 

på over vinteren og derefter starte op på nogen nye.

I løbet af det seneste stykke tid har I virkelig klaret jer godt. 

Vi er begge vildt imponerede af jeres indsats både i 

forbindelse med Wacambaen, men også her på Wagadugo, 

hvor alle har presset sig selv til det yderste under hele løbet.

Godt klaret Vildsvin

– Christian & Cecilie

Maj: Juni: Juli:

d. 5 Tropsmøde d. 2 Tropsmøde Sommerferie

d. 13 Vi færdiggør Telegrafist d. 10 Lejrkok Sommerferie

d. 20 Cykel-O-løb. Medbring cykel 

(og cykelhjelm!)

d. 17 Lejrkok Sommerferie

d. 27 Splejsninger. Færdiggør 

tovværk

d. 24 Afslutning Sommerferie

VINDER AF WACAMBA OG WAGADUGO 2015
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Hej pionere
Så er foråret endelig kommet og det betyder selvfølgelig at 
vi skal ud i den grønne skov i den kommende tid. Vi har en 
masse projekter som vi kan gå i gang med, blandt andet pio-
ner pladsen og så skulle vi også gerne få hele grunden til at 
se flot ud, til det kommende ledertræf.

Jeg vil gerne sige stort tak, til alle der har hjulpet til på wagadugo løbet, både før og un-
der løbet. Det var en stor succes.
Som I nok har fundet ud af, er Petra nu officielt trådt af som Kaliff, det betyder selvfølgelig 
at jeg skal tage over. Jeg glæder mig rigtig meget og håber at jeg kan leve op til jeres 
forventninger.

  Med gode spejderhilsner
      Ian
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ROVERSIDEN

Gæve Rovere
Det var et særpræget karavane, man kunne se på sydmotorvejen sidste fredag i april måned. 

Forrest en London-bus læsset med 20 friskmalede olietønder. Trailere med alt fra våbenkas-

ser, kasinoborde, gammeldags skrivemaskiner til 100 kg tunge grillriste fulgte i flere toplæssede 

trailere - enkelte med mannequinlemmer stikkende ud under presenningen.  Det var Klokkekilde 

roverklan på vej med materiel for at indtage Præstø centrum til årets Wagadugoløb. Og hvilken 

herlig kulisse vi fandt i Præstø til sådan en 1930´er gangsterjagt. 24 patruljer stillede til dyst med 

137 spejdere og yderligere 65 ældre spejdere agerede politiagenter og gangstere under løbet. Et 

herligt løb blev det til. Nyd de gode billeder på Wagadugoløbets hjemmeside www.wagadugo.dk

Næste store arrangement for roverklanen er at bemande madboden på Græsted Veterantræf. 

Vi har fået ny placering, helt fremme ved indgangsdøren, så vi skal have noget af et blikfang for 

at udnytte den gode placering. Vi har behov for alle ledige hænder. Rovere, Ledere, pionerer, 

gildebrødre og andre gode venner der har lyst til en 4 timers aktivitet må endelig melde sig under 

fanen hos: arnielsen@math.ku.dk
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WAGADUGO 2015

Billeder af Camilla Hylleberg
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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 

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

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. 
Stinus Andersen, (Tropsleder) Storskoven 1  Annisse 23442659 spejder-gst@gribskovtrop.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 Vigerslevvej 25, 2 tv Valby 40404916 Cecilie@helmuth.nu 
Pernille Edelgaard Christensen Gyngemose Parkvej 2E, 1. Th.  Søborg 23314655 pernille_ec93@hotmail.com 
Alexander Ian Kenney Slangerupgade 7, kld. Hillerød 40738365 alex_kenney@hotmail.com 

Patruljeledere Møde kl. 19-21.00 
Frida Brockmann (PL, Hjorte) Nødebovej 77D Nødebo 29842521 friblie@gmail.com 
Ida Fasmer (PL, Grævlinge) Funkevej 34 Hillerød 53542190 idafasmer@gmail.com 
Freja Jensen (PL, Mår) Nødebovej 20 Nødebo 20768802 freja.verden@gmail.com 
Tobias Warming (PL, Egern) Søvej 8A Nødebo 22290140 tobias.warming@yahoo.dk 
Christian Steinmann (PL, Vildsvin)  Nobisvej 8 Græsted 61284052 chra.steinmann@gmail.com 
Emma Daae (PL, Bæver) 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 25, 2 tv Valby 40404916 cecilie@helmuth.nu 


