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Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 18.15

afholdes der i Gribskovtrop Ulve-
olympiade for alle børn fra 0. og til og 
med 3. klasse på:

Bassebjerg
Jagtstien 3, Nødebo
3480 Fredensborg

Mød op til en spændende aften på 
Bassebjerg og tag gerne din bedste 
ven med.

Med ulvehilsen
Akela, Bagherra, Rikki og Messua

Ny beplantning på Bassebjerg

Når I nu kommer op på Bassebjerg, så vil I se at der blevet sat en masse rødt-hvidt 
afmærkningsbånd op. Det skyldes at pionererne har været i gang med at plante i 
underskoven.

Vi har plantet 25 Slåen, 25 Rød Kornel, 25 Hassel, 10 Fjeldribs og 10 Hyld. Det 
skulle gerne lukke lidt ind mod naboen og gøre skoven lidt mere lukket.

Det første stykke tid, skal afmærkningsbåndet sidde der, for at sikre at de små 
planter ikke bliver trampet ned (de er mellem 30 og 80 cm høje). Lige nu skal de 
have ro til at vokse og falde til. Derfor skal I holde jer ude for afspæringen. 

Der er også sat små bambuspinde med rød farve ved de enkelte planter, så I kan 
finde dem i skovbunden. 

Vi håber I vil være med til at passe på de små nye planter, så de kan vokse sig 
store og stærke.

Med Spejder Hilsen 
Pionererne

NYT FRA TROPPEN
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Oh lyt Ulve
Foråret er kommet til Bassebjerg og sommeren er jo lige om hjørnet, og der er mange aktiviteter i 
gang i vores flok. 
 
 Vi skal holde den første Ulveolympiade hvor vi blandt andet skal dyste i bueskydning og trille-
kast, fem forskellige discipliner og alle har muligheder for at lave en god præstation. Så held og 
lykke til alle. Vi har inviteret børn fra byen som kunne være interesseret i at blive ulve, så tag godt 
imod dem.     

  Vi skal på ulveturnering til Arresøecenter. ”Har i hørt ”at  Bandarlog folket har plyndret kon-
gen Kurrun Rajas gamle skat og spredt den ud over hele junglen,  og det betyder død og 
ødelæggelse hvis skatten ikke bliver bragt tilbage til de kolde huler, Så vi må mødes ved råd-
sklippen sammen med alle ulve fra Danmark, og hjælpe til med at bringe orden i junglen. 
Ulveturnering betyder også at vi skal på et løb hvor der 8 poster med opgaver i ulvefærdigheder, 
jeg håber at alle gøre sit bedste.  

Sommerlejr 2013 er temaet ulve – Akela har hørt at der er kommet en fremmet tiger i junglen, vi 
skal mødes ved rådsklippen og lægge en plan for vores kobbel hvordan vi kan forsvare os, derfor 
ulve er der vigtig at I husker alle de ting som I har lært  af de andre dyr i junglen, jeg tænker her 
på hvordan man sniger i junglen og hvordan man finder jeres mad og hvad i har lært om bær og 
planter i kan spise. Husk at pakke jeres rygsæk selv, så i ved hvor alle jeres ting er. Vi ønsker alle 
en god sommer.

Med ulve Hilsen 
Bagheera, Messua, Rikki og Akela
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Program	  for	  ulve	  
Maj	  og	  juni	  -‐	  Møde	  hver	  torsdag	  fra	  kl.	  18:30	  –	  20:00	  

Torsdag	  2.	  Maj	  kl.	  18:00	  –	  20:00	  -‐	  Ulveolympiade	  -‐	  alle	  interesserede	  er	  velkommen	  fra	  0.	  klasse	  til	  
3.	  Klasse.	  Der	  vil	  være	  5	  discipliner.	  

Torsdag	  9.	  Maj	  –	  Kr.	  himmelfartsdag	  -‐	  intet	  møde	  

Torsdag	  16.	  Maj	  -‐	  Øver	  på	  bål	  underholdning	  –	  alle	  forældre	  og	  søskende	  er	  velkomne	  en	  halv	  
time	  før,	  og	  se	  ulvene	  laver	  underholdning.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Tirsdag	  21.	  maj	  kl.	  19:00	  -‐	  20:00	  –	  bandeleder	  og	  bandeassistent	  møde	  	  

Torsdag	  23.	  Maj	  –	  Vi	  pakker	  til	  ulveturnering	  og	  øver	  ulvefærdigheder.	  Knivbevis,	  så	  husk	  kniv.	  Vi	  
tænder	  bål	  og	  måske	  bliver	  der	  tid	  til	  lidt	  godt.	  

Den	  24.	  –	  26.	  Maj	  –	  Ulveturnering	  :	  Arresøecentret,	  Auderød	  byvej	  4,	  3300	  Frederiksværk.	  Vi	  
mødes	  ved	  Bassebjerg	  kl.	  17:30.	  Vi	  kører	  i	  bus	  til	  lejren.	  Medbring	  personlige	  udstyr	  og	  husk	  
liggeunderlag.	  	  

Torsdag	  30.	  Maj	  	  18:30	  -‐20:30	  –	  Bål	  aften	  på	  Frydenborg,	  Frydenborgvej	  19-‐25,	  med	  spejdere	  fra	  
hele	  Hillerød.	  Vi	  håber	  at	  der	  er	  forældre	  der	  vil	  hjælp	  med	  at	  kører	  os	  der	  ud,	  og	  deltage	  i	  
lejrbålet.	  

Torsdag	  6.	  Juni	  –	  Tæve	  øvelse.	  

Torsdag	  13.	  Juni	  –	  	  Ømfodprøven,	  1	  og	  2	  stjernen.	  

Torsdag	  20.	  Juni	  -‐	  Ømfodprøven,	  1	  og	  2	  stjernen.	  

Torsdag	  27.	  Juni	  –	  Vi	  tænder	  et	  bål,	  medbring	  pølser	  og	  snobrøds	  dej.	  

Den	  30.	  Juni	  –	  6.	  Juli-‐	  	  Sommerlejren	  for	  ulve	  går	  i	  år	  til	  ”Skovbrynet”,	  Strandbakken	  9,	  
4736	  Karrebæksminde.	  Hytten	  ligger	  på	  en	  11.000	  m2	  naturgrund	  lige	  i	  udkanten	  af	  
Karrebækstorp	  Skov	  og	  få	  hundrede	  meter	  fra	  en	  fin	  badestrand.	  
	  	  	  

Husk	  at	  melde	  afbud	  til	  Akela	  på	  30	  30	  03	  54	  
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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. De seneste 2 år er det et kobbel fra Sortfodsstammen, som 
er blevet årets bedste kobbel. Hvis vi kan vinde igen i år, vil det være første gang i nyere tid at 
samme gruppe vinder 3 år i træk. Det er bestemt ikke umuligt. Vi har nogle seje kobler i år, så vi 
stifinderledere tror på at det kan lykkes. Hvis det skulle ske at ét af Sortfodstammens kobler vin-
der turneringen, lover lederne at give både is og flødeboller på sidste møde inden sommerferien. 

Det er efterhånden nogle år siden at Grib Skovs stifindere sidst har deltaget i verdens største 
sæbekassebil-løb Oak City Rally, da dette arrangement ofte kolliderer med stifinder-turneringen. 
Men I år ligger løbet søndagen flere uger efter stifinderturneringen, så vi vil prøve at samle et par 
hold, som kan forsvare gruppens stolte traditioner fra for 7-8 år siden, hvor Grib Skovs stifindere 
vandt løbet i 3 år i træk.

Vi har også planlagt at genoplive en gammel tradition med at tage på nattergale-
tur til fuglereservatet ved Stenholt Mølle en lørdag aften i juni måned. Vi var-

mer op omkring lejrbålet, hvor vi blandt andet hører HC Andersens 
eventyr om den lille undseelige sangfugl med den store 

stemme. Ved skumringstid vandrer vi gennem skoven 
ned til fuglereservatet. Når de højrøstede skarver er gået 

til ro, sænker stilheden sig, og vi vil kunne lytte til nat-
tergalens smukke sang gennem den stille nat. Hvis vi 

er heldige ser vi også de lysende sankthans-orme, 
som ligner cigaret-gløder, der ligger i græsset.

På nuværende tidspunkt har vi ca. 17 stifindere 
tilmeldt til årets sommerlejr i Karrebæksminde. 
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 henv-
endelse til Leif.

Med spejderhilsen 
Stifinderlederne
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Maj 
 

 

Onsdag 1. Sidste møde inden stifinderturneringen. Vi pudser formen af og gør 
kobbelkasserne klar. 

Onsdag 8. Intet møde på grund af stifinderturneringen. 
 

Torsdag 9. - lørdag 
11. 
 

Stifinderturnering hos Jens Langkniv i Sparkær. Vi mødes på Bassebjerg torsdag 
kl. 7.00, hvorefter vi kører i bus til Jylland. Vi er hjemme igen om lørdagen kl. 
19.30. Husk madpakke til frokost den første dag. 

Onsdag 15. Vi snakker lidt om, hvordan det gik på stifinderturneringen. Måske skal vi fejre at 
vi har vundet nogle præmier? Vi starter også på duelighedstegnet  
Kondi/Atlet.  

Onsdag 22.  
 

Vi fortsætter med duelighedstegnet Kondi/Atlet. 

Søndag 26. 
 

Så stiller vi igen op til start i verdens største løb for sæbekassebiler, Oak City 
Rally. Vi mødes ved Bassebjerg Blokhus kl. 08.30 og slutter samme sted ca. kl. 
15.00. Husk madpakke og en drikkedunk. 
 

Onsdag 29. 
 

Intet møde pga bålaften torsdag 

Torsdag 30. 
Ændret  
mødetidspunkt 
 

Bålaften på Frydenborg. I år er Grib Skov Trop vært, så vi møder selvfølgelig 
talstærkt op. Vi mødes på Bassebjerg kl. 18:15, og kører på cykel gennem skoven 
til Frydenborg. Vi er hjemme igen kl. 21:00. 

Juni 
 

 

Onsdag 5. Vi skal ud og finde ruinerne af en af de gamle gårde, som tidligere lå i skoven, og 
vi skal høre lidt om, hvordan folk levede i Nødebo i gamle dage. 

Onsdag 12. 
 

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

Søndag 16. 
 

Nattergaletur til fuglereservatet ved Stenholt Mølle. Vi mødes på Bassebjerg kl. 
20:00 og slutter søndag kl. 10:00. HUSK CYKEL 

Onsdag 19. 
 

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

Søndag 30. juni - 
Lørdag 6. juli 

Sommerlejr for ulve og stifindere i Skovbrynet ved Karrebæksminde.  
Udførligt program følger i midten af juni. 
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Så er det ganske vist, foråret er over os, det betyder masser af udendørs aktiviteter i Grib Skov 
Trop.

Flittige hænder fra Basserne har allerede i påsken været i gang med forårsrengøringen, og 
yderligere kom masser af forældre og gav en hånd med, i forbindelse med Ulvene og Stifind-
ernes årlige “ Hold Danmark Ren dag.

Imens børnene var ude og samle affald i Nødebo, tog alle fat med udvendig vedligeholdelse, 
træfældning, og oprydning omkring Bassebjerg.

Både Laden og Smedjen er blevet malet, der er blevet revet og samlet blade op og et par træer 
er blevet lagt ned og kløvet.

Kl. 13.00 blev der serveret pølser og brød, og efter 3 timers arbejde, fremstod Bassebjerg frisk 
og klar til forårets aktiviteter. En stor tak til alle Jer der mødte op!

Herligt at så mange valgte at give en hånd med på denne smukke forårsdag.

Rigtig godt forår til Jer alle.

Formanden
Hans Peter Folden
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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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Rabataftaler
De Gule Spejdere i Danmark har en række rabataf-
taler, 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, Roskilde, 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, Her-
ning, Kolding, Aalborg, Århus 
Se www.spejdersport.dk

Friluftsland
Friluftsland giver 10% rabat på alle ikke nedsatte varer
Friluftsland findes i følgende byer: København, Århus, Ros-
kilde, Aalborg, Odense, Malmø. 
Se www.friluftsland.dk
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Kære spejdere, pionerer og ledere 

Nu er der kun lidt over 2 måneder til, at vi skal af sted 
på vildmarkssommerlejr i Sverige. Vi kan nu fortælle, 
at der er 54 tilmeldte til turen – heraf 11 ledere og 
pionerer.  Som vi skrev i sidste nummer af knasten 
bliver det en spændende blanding af kanosejlads og 
nogle overliggerdage med vandring, fiskeri og hygge 
langt ude i naturen. 
Selve turen tager udgangspunkt i et adventurecenter 
i Tyngsjö som ligger ca. 100 km nord for Karlstad. 
Herfra sejler vi ud i kanoer og kommer først tilbage 8 
dage senere. Planen er at følge den rute, som er 
skitseret på kortet til højre. 
Undervejs på turen vil der være nogle overbæringer, 
hvor vi er nødt til at bære kanoerne et stykke på land. 
Derfor vil vi bede jer om at pakke i en rygsæk, så det 
ikke bliver alt for tungt at slæbe alle vores ting. 

 
Foreløbig pakkeliste 
I skal medbringe personlig udrustning til 8 dage pakket i rygsæk og sko eller støvler til at vandre ture på 
10-15 km. Derudover bør I medbringe regntøj, solcreme og myggemiddel. 
 
Rejsen 
Turen starter i Helsingør mandag d. 8. juli om 
morgenen, hvorfra vi sammen tager færgen til 
Helsingborg. Her kører vi så i bus direkte til Tyngsjö 
hvor vi forvente at være fremme sent om 
eftermiddagen. Næste morgen sejler vi så af sted ud i 
naturen og vender først tilbage til kanocentret 8 dage 
senere. Vi er tilbage i Helsingør torsdag d. 18. juli. 
Mødetid i Helsingør: 8. juli kl. 07.15 
Hjemkomst til Helsingør: 18. juli ca. kl. 21.30  
 
Betaling 
Det resterende beløb vil blive opkrævet d. 1. juni. Her vil 
der blive reguleret for salg af rundskuehæfter og 
indtjening ved deltagelse på Spildop ture. Du får at 
vide, hvor meget du skal betale omkring en måned før. 
 
Vi glæder os til at komme på tur med jer og give jer 
store spejderoplevelser! 
 
Med spejderhilsen 
 
Tropsledelsen 



 
 
 
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 

   
Maj   
   

Maj   
   

Fredag d. 3 Kl. 18.15 Wagadugoløb 
Lørdag d. 4  Se udleveret indbydelse 
Søndag d. 5 Kl. 15.00  
   

Tirsdag d. 7 Kl. 18.00 til 19.00 Oxermøde 
Tirsdag d. 7 Kl. 19.00 til 21.00 Tropsmøde 
   

Tirsdag d. 30  Kl. 19.00 Bålaften på Frydeborg 
   

Juni   
   

Tirsdag d. 4 Kl. 18.00 til 19.00 Oxermøde 
Tirsdag d. 6 Kl. 19.00 til 21.00 Tropsmøde 
   

Lørdag d. 15 Kl. 13:00 Vi bygger tømmerflåder 
Søndag d. 16 Kl. 09.30 Kon-Tiki Cup 
   

Juli   
   

Mandag d. 8 Kl. 07.00 Sommerlejr – Vildmarkstur 
Torsdag d. 18 Kl. 20.00  
   

August   
   

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

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

Hej Spejdere 
Stort tillykke til Vildsvin, som vandt årets Wacamba – et 
”mulehår” foran Hjorte. Vildsvin og hjorte har dystet 
intenst igennem hele wacambaen.  
 
Vildsvin sluttede på 1.072 point, Hjorte 1.063 og Mår på en flot tredje plads med 924 point.  
 
Sct. Georgs aften blev også årets spejder kåret. ”Årets spejder” er et hæderstegn på at en spejder har gjort 
sig særligt positivt bemærket over det seneste år. Valget faldt i år på PD – Marcus – efter indstilling fra 
PL/PA  og tropsledelsen. PD har nu æren af at have det flotte dådyr gevir hængende der hjemme det 
næste år.  
 
Det har været et travlt forår med PL/PA kursus, apriltur, oxer-tur og nu wagadugo. Det har været nogle 
rigtigt gode og hyggelige ture. På aprilturen prøvede vi at have rigeligt tid til aktiviteterne, så alle kunne 
fordybe sig. Det var en rigtigt hyggelig tur.   
 

Kon-tiki cup 
I juni skal vi af sted på den traditionsrige kon-tiki cup, hvor vi på tømmerflåder krydser Esrum Sø.  
 
Vores tømmerflåder trænger til en kærlighånd, så det er vigtigt at mange møder op, når vi skal have sat 
dem i søen. Der skal skiftets et par rafter og laves nye dæk.  
 

Vildmarksturen 
Inden længe skal vi alle af sted på Vildmarkstur til Sverige. Vi er 54 der skal ud på oplevelser! Alle 
deltagere vil i løbet af maj få deltagerbrev med angivelse af restbetaling.  

Afgang: Vi mødes I Helsingør d. 8. juli kl. 07.15 
Hjemme d. 18. juli i Helsingør ca. kl. 21.30.  

Personligt udstyr: Det kan være en god idé at anskaffe sig nogle vandtætte poser til sovepose og andet 
udstyr.  

På turen skal alle pakke i rygsække, da vi har flere overbæringer, hvor grejet skal bæres. Alle skal også 
medbringe en god dagtursrygsæk, til når vi skal og vandre på vores overligger dage.  

Der kommer mere udførlig pakke vejledning i deltagerbrevet.  

 

Vi ser frem til de lyse sommeraftener omkring bålet.  

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

   
Maj   
   

Maj   
   

Fredag d. 3 Kl. 18.15 Wagadugoløb 
Lørdag d. 4  Se udleveret indbydelse 
Søndag d. 5 Kl. 15.00  
   

Tirsdag d. 7 Kl. 18.00 til 19.00 Oxermøde 
Tirsdag d. 7 Kl. 19.00 til 21.00 Tropsmøde 
   

Tirsdag d. 30  Kl. 19.00 Bålaften på Frydeborg 
   

Juni   
   

Tirsdag d. 4 Kl. 18.00 til 19.00 Oxermøde 
Tirsdag d. 6 Kl. 19.00 til 21.00 Tropsmøde 
   

Lørdag d. 15 Kl. 13:00 Vi bygger tømmerflåder 
Søndag d. 16 Kl. 09.30 Kon-Tiki Cup 
   

Juli   
   

Mandag d. 8 Kl. 07.00 Sommerlejr – Vildmarkstur 
Torsdag d. 18 Kl. 20.00  
   

August   
   

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

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



‘13
Alle patruljer er inviteret til det årlige store sø-slag på Esrom Sø, hvor vi skal dyste om hvem der er den 
bedste til at føre flåderne mod målet. 

Søndag d. 16. juni kl. 9.30 ved sejlklubben

Ligesom de sidste år, gælder det om at komme så langt som muligt, i den retning der bliver udpeget fra 
morgenstunden. Vi vil igen i år, supplere kapsejladsen med en lille fiskekonkurrence. 

Vi håber på at være hjemme cirka kl. 16.00, men det kan svinge lidt afhængig af vind og vejr.

Vi mødes lørdag (d. 15. juni, kl. 13.00 ved sejlklubben), på at få samlet flåderne og rigget masterne til. 
Vi skal bruge midst 2 fra hver patrulje (medbring håndklæde, shorts og badesandaler)

Vi sørger for frokost, så det skal I ikke selv medbringe. I skal huske:
- Tøj efter vejret (Husk at det godt kan blæse koldt ude på søen)
- Solcreme
- Fiskegrej
- Håndklæde
- Drikkelse

Arrangementeter er en del af kontingentet.
Dem der har redningveste skal medbringe disse. 

Tilmelding på www.gribskovtrop.dk ->spejdere -> tilmelding til ture
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Hjorte Ræve Bæver Egern Mår Grævlinge Vildsvin Ilder
Wacamba	2012‐2013

Stilling 5. februar 428 269 284 310 414 398 442 286

Gillastugan
Fredag
Jepardy max 15 15 5 7 2 10 7 13 0
Lørdag
Postløb
Post 1: Isotop 14 8 16 6 13 16 15 12
Post 2: Skydning 14 15 12 17 11 12 15 16
Post 3: Kasteline 14 5 14 8 15 14 12 14
Post 4: Pejling 17 8 6 12 14 6 20 12
Post 5: CSI 15 13 11 16 13 11 17 15
Post 6: 1. Hjælp 8 13 15 18 14 15 12 13
Post 7: Talje 9 12 20 17 20 20 18 15
Postløb i alt 91 74 94 94 100 94 109 97
Masker (25) 21 10 23 13 17 23 7 0
Dyr (15) 5 13 6 11 7 6 9 0
Lamper (25) 19 22 8 10 14 8 12 17
Aflytningsudstyr (20) 17 17 17 17 17 17 20 17
Kælkeopgave (20) 5 4 0 0 5 0 5 0
Underholdning (25) 16 20 12 8 18 12 22 3
Lørdag i alt 174 160 160 153 178 160 184 134
O-løb 23 30 12 20 17 12 28 20
Gillastugan i alt 212 195 179 175 205 179 225 154
Stilling 640 464 463 485 619 577 667 440

Tropsmøde 5 marts
Stafet 26 15 22 10 18 5 25 23
Fugle 7 8 10 13 13 8 12 11
Woodcraft 6 5 7 6 6 3 6 5
Dagbog 16 7 9 13 9 14 6
Quiz 8 8 7 7 7 4 9 5
Underholdning 28 10 22 14 16 12 19 26
Månedsopgave 62 8 47 41 45 68 66 31
Fuglehus 19 22 25 20 13 9 11 16
I alt 172 76 147 120 131 118 162 123
Stilling 5. marts 812 540 610 605 750 695 829 563

Mus 4 point pr mus 12
Gækkebrev 20 0 0 13 15 0 17 0
Pagaj 64 72 47 61 44 41 65 28
Dagbog 17 6 0 10 17 16 15 0
Stafet 10 7 9 5 8 6 4 5
Opgaver 46 38 43 43 44 26 46 36
Post 1 8 5 5 8 9 8 10 6
Post 2 4 7 6 10 5 5 4 4
Post 3 9 6 7 8 7 2 9 8
Post 4 7 8 10 6 9 6 4 5

I alt 185 149 127 164 158 110 186 92
Stilling 2. april 997 689 737 769 908 805 1.015 655

Foropgave Wagadugo 48 0 0 0 4 0 43 0
Dagbog 18 0 0 10 12 0 14 0
Stilling 2. april 1.063 689 737 779 924 805 1.072 655
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Hej	  Egern!	  	  
	  
Så	  har	  foråret	  for	  alvor	  sat	  sine	  første	  spor	  og	  
sommeren	  er	  på	  vej	  (forhåbentligt).	  Solen	  
skinner,	  fuglene	  synger	  og	  ferien	  venter	  lige	  
forude.	  Starten	  af	  året	  har	  stået	  på	  en	  
spændende	  tur	  til	  Sverige	  på	  Gillastugan	  og	  
aprilstur	  i	  de	  omkringliggende	  egne.	  Inden	  
længe	  står	  Wagadugo	  på	  programmet,	  hvor	  vi	  
endnu	  engang	  drager	  ud	  og	  hjælper	  PET	  med	  spændende	  efterforskningsarbejde.	  Vi	  var	  tæt	  på	  
sejr	  sidste	  år	  –	  kan	  vi	  gentage	  successen?	  De	  sidste	  måneder	  indtil	  sommerferien	  vil	  vi,	  efter	  jeres	  
ønske,	  arbejde	  med	  lejrkok	  og	  orientering	  –	  lad	  os	  håbe,	  at	  vejret	  tillader	  det.	  Det	  bliver	  desværre	  
det	  sidste,	  vi	  når	  i	  år	  –	  inden	  længe	  venter	  vildmarksturen,	  hvor	  vi	  drager	  til	  de	  svenske	  egne.	  Vi	  
glæder	  os	  til	  en	  rigtig	  hyggelig	  og	  spændende	  tur.	  Vi	  glæder	  os	  mindre	  til	  oprykningen	  i	  september	  
–	  det	  er	  med	  sorg	  i	  sindet,	  at	  vi	  inden	  længe	  skal	  forlade	  vores	  kære	  Egern-‐patrulje.	  Lad	  os	  nyde	  de	  
sidste	  par	  måneder	  sammen!	  	  
	  
Hold	  humøret	  oppe!	  
Egern-‐hilsner	  Simone	  PL	  og	  Louise	  PA	  
	  
Maj	   Juni	   Juli	  
1.	  Lejrkok.	  Vi	  laver	  mad	  på	  bål	  
på	  spændende	  måder.	  	  

4.	  Tropsmøde	   3.	  Sommerferie	  	  	  

3.-‐5.	  Wagadugo	  	   12.	  Orientering	  slut.*	   8.	  –	  18.	  Sommerlejr	  	  

7.	  Tropsmøde	   19.	  Vi	  laver	  en	  opsamling	  på	  de	  
mærker	  vi	  har	  taget	  i	  år.	  Vi	  
snakker	  om	  planen	  for	  
patruljen	  efter	  ferien.	  	  

24.	  Sommerferie	  	  

15.	  Vi	  snakker	  kort	  om	  
Wagadugo.	  Lejrkok	  fortsat.	  	  

26.	  Vi	  fejrer	  at	  solen	  skinner	  og	  
at	  vi	  har	  fri.	  Hyggemøde	  med	  
leg	  og	  lækre	  sager.	  	  

	  

22.	  Vi	  færdiggør	  lejrkok.	  	   	   	  
29.	  NU	  er	  det	  tid	  til	  at	  I	  snart	  
får	  orientering.	  Vi	  mangler	  
bare	  liiiige	  et	  lille	  o-‐løb	  eller	  
to..*	  

	   	  

	  
*	  Vi	  arbejder	  med	  orientering,	  husk	  løbeskoene!	  	  
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Hej Grævlinge! 

Den sidste månedstid har vi ikke haft det største held med vejret, som vi havde håbet 
på. Dog er solen alligevel begyndt at titte frem, så udetiden er endnu engang lige om 
hjørnet.  

Jeg glæder mig til en masse friske aktiviteter både på og udenfor grunden. Vi skal have 
øvet os på orientering til LPT og orienteringsmærket, og i skulle meget gerne have 
spejderprøven på højre skulder inden oprykningen.  

I har også snakket om at lejrkok kunne være sjov, så det må vi også kigge på når vejret 
bliver til det. 

Husk at melde afbud til mig på 60333180, hvis i er forhindret i at komme. 

Spejder hilsner PL Natalie 

	  

Maj Juni Juli 
2. Spejderprøven fortsat, I dag skal i 
lære at signalere 
3-5. Wagadugo 
7. Tropsmøde 
16. I skal igen til ”eksamen”, så må vi 
se hvor meget i kan huske. 
23. En masse udendørs konkurrrencer. 
+ løb så husk sko. 
30. Spejderprøven fortsat, i dag vil vi 
kigge på lejrlivsdelen.  

4. Tropsmøde 
13. Spejderprøven fortsat, 
orienteringsdelen skal på plads. 
20. Spejderprøven fortsat, i dag skal 
vi ud i skoven og kigge på træer 
planter og blade.  
27. Vi fejre sommerferien ved at 
mødes med de andre patruljer ved 
søen.  

8-18. Vildmarkstur til Sverige 
 
 
God sommer!!!! 
 

Ræves hjørne 

Hej	  Ræve!	  

Nu	  da	  det	  jo	  egentlig	  har	  været	  vinter	  i	  en	  hel	  del	  længere	  tid	  end	  ventet,	  så	  er	  det	  vel	  på	  tide	  at	  komme	  ud	  
at	  løbe	  i	  det	  gode	  vejr?	  JA!	  Vi	  tager	  det	  længe	  ventede	  orienterings	  mærke,	  så	  det	  betyder	  at	  vi	  
skal	  ud	  at	  løbe!	  (Jeg	  glæder	  mig	  allerede!).	  Udover	  det,	  så	  er	  der	  Wagadugo	  og	  
sommerlejr.	  Husk	  at	  tilmelde	  jer	  sommerlejren!	  Det	  er	  fra	  
den	  8.	  juli	  til	  den	  18.	  juli!	  Lad	  os	  håbe	  at	  sommeren	  
har	  tænkt	  sig	  at	  komme	  inden	  vi	  skal	  på	  
sommerlejr	  så	  :)	  

Vel	  mødt	  Ræve!	  

Hilsen	  jeres	  tro	  PA	  Mikkel	  Max	  og	  PL	  Mathias!	  

Maj	   Juni	   Juli	  
1.	  Forberedelse	  til	  Wagadugo	  
3,	  4	  og	  5.	  Wagadugo	  
7.	  Tropsmøde	  
15.	  Opdaterer	  mærker	  folk	  har	  
taget	  (Mathias	  har	  kage	  med)	  
22.	  Går	  i	  gang	  med	  valgte	  mærke	  
29.	  Forsætter	  mærket	  

4.	  Tropsmøde	  
12.	  Mærket	  afsluttes.	  
19.	  LØBETUR!	  JAAA!	  Orientering	  
skal	  afsluttes.	  
26.	  Orientering	  fortsat.	  
	  

8.	  til	  18.	  Sommerlejr!	  
(Vildmarkstur)	  
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’O’ lyt Ilder!  

Så er det langt om længe blevet forår! Snart 
springer bøgen ud i alt dens grønne pragt, og 
det betyder selvfølgelig at vi for alvor skal 
rykke møderne udenfor under den 
forhåbentlige krystalklare blå himmel.  

Med det sagt, skal vi se frem til nogle møder 
der er præget af emnet orientering, som til 
slut skal resultere i at mærket pryder jeres 
uniformer. Kommende ture er Wagadugo, 
efterfulgt at vildmarksturen til Sverige. Disse 
bliver forhåbentligt nogle lækre fantastiske 
ture! Jeg håber I har fået tilmeldt jer!  

Ellers skal vi selvfølgelig også have hygget lidt, få spist noget kage og lægge an til sommerferie!  

 

Ilder Hilsen PA og PL  

 

April:    Maj:          Juni:  

   

 

 

 

	  

	  

Ilders spalte 

d.	  24/4	  –	  
Patruljemøde.	  Pejling,	  
og	  besnøring.	  Husk	  
kniv	  og	  kompas.	  	  

d.	  1/5	  –	  Patruljemøde.	  
Forberedelse	  af	  Wagadugo.	  	  

d.7/5	  –	  Tropsmøde.	  	  

d.	  15/5	  –	  Patruljemøde.	  Vi	  
starte	  på	  mærket	  
orientering.	  Husk	  gode	  sko.	  	  

d.22/5	  –	  Patruljemøde.	  
Fortsat	  orientering.	  Husk	  
kompas.	  	  

d.	  29/5	  –	  Patruljemøde	  –	  
Fortsat	  orientering	  

d.	  4/6	  –	  Tropsmøde	  	  

d.	  11/6	  –	  Patruljemøde.	  
Sidste	  del	  af	  orientering.	  	  

d.	  18/6	  –	  Patruljemøde	  –	  
Sommerferie	  hygge	  
opgaver	  

d.	  25/6	  –	  Afslutning	  ved	  
tevandsbugten	  –	  medbring	  
gerne	  grillmad	  og/eller	  
badetøj	  og	  håndklæde	  hvis	  
I	  er	  friske!	  ;)	  



www.gribskovtrop.dk

Hjortes måneder 

Så er det blevet forår – selvom det ikke ses på vejret. Det har også gjort at vi har måttet udsætte 
vores planer om at tage ’Naturkender’. Men nu satser vi på at der kommer gang i naturen, så vi kan 
få taget det eftertragtede mærke.  
I starten af maj skal vi på Wagadugoløb, hvor vi skal gøre vores bedste for at opretholde vores 
tradition om gode placeringer!  
Ellers kan vi se frem til den traditionsrige Kontiki-cup, hvor vi forventer et stort fremmøde. Husk at 
tilmeld jer, de små ture er ofte nogle af de bedste og mest mindeværdige.  
I juli skal vi på vildmarkstur i Sverige og det bliver kanon! Vi håber at alle har tilmeldt sig.  
 
Hjortehilsner PA og PL.    
Rasmus: 22901402 | Frida: 29842521   
 

 

 

 

	  

Maj Juni Juli 
d. 1. P-møde, Spejderprøven. d. 4. Tropsmøde d. 8.-18. Sommerlejr i Sverige. 
d. 3.-5. Wagadugoløb. d. 12. P-møde, Naturkender, 

afslutning. 
 

d. 7. Tropsmøde d. 16. Kontiki-cup  
d. 15. P-møde, Naturkender-o-
løb. Husk løbetøj! 

d. 19. P-møde, Elias 
planlægger møde. 

 

d. 22. P-møde, Naturkender, 
teori. 

d. 26. P-møde, Rie og Ingrid 
planlægger møde. 
Sommer-afslutning.  

 

d. 29. P-møde, Naturkender, 
holdmøder. 

  

Hey Vildsvin!

Først og fremmest TAK! for en fed patruljetur :-D

Nu er foråret kommet (og denne gang for at blive!!!!), så vi skal ud og nyde det dejlige, lune vejr! 

Husk at det fra nu af står på shorts og lange strømper ;-)

Den første tur her i maj er Wagadugo. Vi klarede det pisse godt sidste år, og i år kommer vi 7 

personer afsted, så det kunne ikke blive bedre! Vi kommer til at sparke røv – så er det sagt ;-)

I løbet af den kommende tid skal vi ud i naturen og finde, hvad vi finde kan, og vi skal have rundet 

orienteringsmærket af! I mangler ikke meget, kan I tro.

Der kommer til at være gang i den, så hold humøret ligeså højt, som I plejer!

Spejderhilsener fra Rikke (PA) og Emilie (PL).

Maj Juni Juli

1.: Blandede opgaver. Alle skal kunne 

præriens rose, når vi går hjem!

3.-5.: Wagadugo (husk tilmelding!!).

8.: Evaluering over Wagadugo samt 

snakom kommende tid.

15.: O-løb og koder. 

22.: Pionering.

29.: Naturkender (Benjamin 

kommer!!).

5.: Vi tager i skoven og finder spor og 

hygger.

12.: Opsummering og opsamling på 

mærker, I ikke er blevet færdige med.

15.: Tømmerflådebygning.

16.: Kontiki-cup.

19.: Skattejagt.

26.: Fælles afslutning før 

sommerferien.

8.-18.: Sommerlejr! Vi får den vildeste 

vildmarkstur!!

Så vidt jeg ved, er der 1 ledig plads, så 

jeg håber, at I alle er tilmeldt! Ellers er 

det sidste chance nu ;-)

Formentligt kommer der nogle 

kanotræninger i løbet af foråret – mere 

info om det, når de nærmer sig.
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     Ohøj Pionere
Så er det endelig forår. Efter den længste vinter er det nu endelig tid til at flytte udenfor og det er 
vi også godt igang med.

I denne weekend har vi blandt andet være oppe på grunden og blandet 95 træer, så vi kan få 
lukket underskoven lidt. Shelteren har også fået tag, vindskeder og et begyndende gulv. Den skal 
gerne være helt færdig til vores sommerfest, hvor vi selvfølgelig skal sove ude i shelteren.

Ligesom shelteren, mangler vores pionerplads også at blive helt færdig. Der skal bygges borde 
og bænke, bålbænke, pizzaovn og alle de andre ting, en pioner ikke kan være for uden. Så i 
løbet af foråret og sommeren, vil vi bruge mange møder på pladsen, med en hammer i den ene 
hånd og en pensel i den anden.

Lige om lidt skal vi på Wagadugo, og det skal nok blive rigtig sjovt, ligesom de foregående år. Til 
sommer skal vi også med troppen på vildmarkstur til Sverige og ud og sejle kano  i de svenske 
søer.

Jeg glæder mig til at se jer ude i forårsskoven og sommerlandet.

På gensyn på pionerpladsen.  

Ophøjede hilsner
Kaliffen

ANNONCE:

Pionergrene søger diverse byggemateriale:
- Ildfaste sten og mørtel
- Planker i diverse længder og tykkelser
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ROVERKLANEN

Gæve Rovere ! 
 
Foråret er jo - en af - højsæsonerne for roveraktiviteter. Og dette forår byder da også på en hel vifte af muligheder for gode 
oplevelser. I disse dage lægges sidste hånd på det 9. Wagadugoløb. Stege er byen, hvor et hav af gangstere skal jages af 
dygtige efterforskere. Vi kan glæde os over en imponerende tilslutning med 21 tilmeldte patruljer. Den største 
spejderturnering i korpsets historie! Der bliver derfor brug for alle mand ved posterne.  
I pinsen forsøger vi at overgå sidste års fantastiske succes med Laksesalg ved Græsted Kræmmermarked. I år bliver der ud 
over laks også et Long Horn Beaf Corner. Der er allerede tikket en bestilling på 1350 stykker smørrebrød ind, så vi håber, at 
mange vil give en hjælpende hånd ved markedet. Overskuddet for årets slag vil gå til etablering af en ny ulveflok i Hillerød, 
så vores spejderglæde kan smitte af på flere. Får vi et godt marked, kan flokken stiftes efter sommerferien. 
 
Torsdag den 30. maj er Grib Skov Trop værter for Hillerød troppenes fælles bålaften på Frydenborg. Roverklanen står for 
afvikling af bålet, så lad os i fællesskab skabe en underholdende ramme. 
 
Fejringen af Valhals 75 års jubilæum er nu fastsat til lørdag den 17. august. Reserver dagen, så laver vi aftenhygge og 
overnatning efter arrangement. Vi har modtaget tilmelding fra en ældre Gjønge spejder (troppen der byggede og ejede huset 
til midt i 1960´erne). ”Jeg vil gerne komme til arrangementet, men det er ikke sikkert, at jeg kender så mange. Husk på, at 
sidst jeg var aktiv spejder var på Ermelundssletten i 1946”. 
 
Godt forår 
 
Program 
Fredag 3/5 - 
Søndag 5/5 
Stege 

Wagadugoløb 
Postmandskab tilmeldes hos klanlederen.. 

Lørdag 18/5 - 
Mandag 20/5 
Græsted 

Græsted Veterantræf 
Salg af Alaskalaks og Long Horn Beafs. 

Mandag 27/5 
Kl. 19:30 
Bassebjerg 

Rovermøde 
Næste sjak arrangerer en spændende aften  

Torsdag 30/5 
Kl. 19:00-20:30 
Frydenborg 

Bålaften på Frydenborg 
 

Mandag 24/6 
Kl. 19:30 
Bassebjerg 

Rovermøde 
 

Lørdag 17/8 
Valhal 

Valhal 75 års jubilæum 
Gæster om eftermiddagen, hygge om aftenen og overnatning til søndag 

 
 
Med løftet Tveje ! 
Ole 
 

Så kører spejdertoget igen!
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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) Gyvelvej 18 Nødebo 41591076 bhpost@mail.dk 
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 Gyvelvej 18 Nødebo 42428802 cd@pola.dk 
Jim Daae Pramvejen 2 Nødebo 28957394 daa@pc.dk 
Brian Hørup Gyvelvej 18 Nødebo 41591076 bhpost@mail.dk 
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 

Patruljeledere Møde kl. 19-21.00 
Rasmus Bech (PL, Hjorte) Winthersvej 3 Nødebo 22191402 rasmusmbech@gmail.com 
Mathias K. Hansen, (PL, Ræve) Krobakken 2 Nødebo 25582663 mathias@kvisgaard.info 
Jonas Birk Jensen (PL, Bæver) Mosedraget 10 Nødebo 25632009 niels.jonas@hotmail.com 
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 
Simone Falcon (PL, Egern) Skovbrynet 7 Nødebo 60633860 monipiien@hotmail.com 
Emilie Steinmann (PL, Vildsvin)  Nobisvej 8 Græsted 29828581 emilie.steinmann@gmail.com 
Sarah Werther (PL, Ilder) Kildeportvej 7 Nødebo 41602192 sarahwerther@msn.com 

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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Månedsopgave i marts
April tur nedenfor
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