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Ulve og stifinder sommerlejr ved
Jægerspris
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GRIB SKOV TROP
NYT FRA TROPPEN
Knasten
August-oktober 2018
Kommende arrangementer:
• 30/08-2/09 -Hillerød
Kræmmermarked
• 6/09 Oprykning
• 8/09 Spildopindsamling
• 11/09 Tropsmøde
• 15/09 Bålaften
• 21-23/09 Tropstur til
Mønsklint
• 22-23/09 Stifindertur til
Klokkedam
• 30/09 Arbejdsdag på
Bassebjerg
• 7/10 Sct. Georgsløb for
ulve og stifindere
• 13-16/10 LPT Spejdere
• 4/11 20 og 30 km tur ulve
og stifindere
• 24-25/11 Juletur for alle

Kære alle
Så kom vores savnede Knasten på banen igen. Et blad som mange forældre
har forespurgt på, og som takke være et par aktive personer og indlægsskrivere, nu kan bibringe os alle lidt mere viden omkring arrangementer og
nyheder generelt fra grenene og troppen.
Som nogen måske har bemærket, blev vi nævnt i TV2-Lorrys program ”Oplev
dit Lorryland: Hillerød og omegn” den 4 august, hvor Bassebjerg og troppen
nævnes i fornem selskab med Frederiksborg- og Fredensborg slot, Barokhaven og mange andre seværdigheder. Samtidig er vi med i folderen om Kongernes Nordsjælland, hvilket nok skal være med til at skabe opmærksomhed
omkring Gribskov Trop.
På trods af en særdeles varm og tør sommer, har aktivitetsniveauet været
højt, dog berørt af et afbrændingsforbud. Det er ikke helt så underholdende,
at være spejder uden åben ild. Vi nåede dog at have bål på ulveturneringen
og helstegt pattegris, samt gang i bålene til Kulturnatten i Nøbebo, inden forbudte trådte i kraft. Som sagt havde vi fornøjelsen af at afholde ulveturnering
for hele korpset, hvilket foregik i stemningsfyldte naturomgivelser ved Gilwell hytten. Et flot arrangement, der helt sikkert vil blive husket af de mange
dejlige deltagende ulveunger. En stor tak skal også lyde herfra, til alle de
forældre der stillede op og gav en hånd med. Uden frivillige hjælpere er det
svært at gennemføre så omfattende arrangementer.
Vores Sommerlejr for Ulve og Stifindere var i starten af skolens sommerferie,
hvor der blev slået lejr ved Jægerspris, med den flotteste udsigt over sundet.
Alle havde en underholdende uge med udfordrende opgaver for at kunne
tage mærker i eksempelvis lejropbygning, madlavning og meget andet.

Besøg os på facebook:
www.facebook.com/
gribskovtrop

Spejderne og Pionerer var 14 dage i England og Wales til Eurocamp18, hvor
de mødtes med ligesindede fra hele verden. En fantastisk oplevelse for alle,
og billederne på troppens- og Eurocamp18 Facebook side taler vist for sig
selv. Også i ”Stafet for liver, Nødebo”, var der deltagelse for at indsamle
til Kræftens Bekæmpelse. Alt i alt et aktivt forår og sommer, der nu går på
hel og langsomt over i efteråret, hvor en lang række faste arrangementer
skal afvikles. En af dem vi desværre skal vinke farvel til, er det traditionsrige
Kræmmermarked, der altid har været en vigtig indtægtskilde for troppen.
Vi giver den en sidste omgang, og håber på et udbytterigt luk & sluk. I den
forbindelse skal nævnes, at vi har behov for kagebagere, folk til betjening og
køkkenvognen.
Efteråret byder også på vedligeholdelses aktiviteter af Bassebjerg, hvor vi
mødes og har en hyggelig dag på Grunden. Jo flere der dukker op, desto
mere når vi at få lavet, til fælles gavn for vores børn og unge. Samtidig kunne
vi godt bruge en frivillig til at udfylde Kasserer rollen for troppen. Vi har fundet en midlertidig løsning, men kunne godt tænke os en aktiv forældre til at
beklæde positionen.
Med ønske om et rigtigt godt efterår til alle og med de bedste spejderhilsner
Lars Olsen.
Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

3

Lørdag den 15. september 2018
Bålaften er for hele Grib Skov Trops medlemmer, familie og venner. Dagen vil stå på
spændende og sjove aktiviteter, og om aftenen vil der som altid være en dejlig middag efterfulgt af lejrbål. Vi spiser sammeni i telte på boldbanen lige som sidste år.
Ved lejrbålet vil der være underholdning og præmieoverrækkelse.
Mad og drikke kan købes til rimelige priser.
Program:
Kl. 14.30 Troppens O-løbsmesterskab starter (alle er velkomne)
Kl. 16.00: Fælles velkomst herefter aktiviteter for børn i alle aldre.
Heriblandt: bueskydning, svævebane, historiefortællinger, postløb, mini orientering.
Kl. 18.15: Festmiddag.
Kl. 20.15: Lejrbål
Pris:
Voksen (12-110 år) 75 kr.
Barn (6-11 år) 50 kr.
Børn under 6 år er gratis.
Vi ses til en festaften for Grib Skov Trop
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ARBEJDSDAG PÅ BASSEBJERG
Søndag d. 30. september kl. 10.00 er der endnu en gang arbejdsdag på Bassebjerg.
Vi har en række små vedligeholdelsesopgaver som skal klares og har brug for hjælp, så vores
fantastiske spejdergrund og hus fortsat kan bevares.
På arbejdsdagen serveres der en dejlig frokost og der er kaffe, kage og sodavand til alle.
Vi håber, at se mange til arbejdsdagen.
Der er opgaver for alle og også for ulve, stifindere og spejdere.
Vi har bl.a. følgende opgaver vi godt vil have klaret:
•
Beskære træer på grunden
•
Plante nye træer ved boldbane mm
•
Reparere stensætning ved galv af Bassebjerg
•
Oprydning - fjerne grene, rive osv.
•
Maling af ulvehus og laden
•
Skifte bjælker ved siddepladserne i den store bålplads
•
Rengøring indvendigt
•
Pudse vinduer
•
Reparere klinkegulv ved pejsen i stuen
Vi slutter ca. kl. 16.00

Vi ses
Hytteudvalget

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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OH LYT ULVE
Sommerferien er over og bag os og der er mange gode minder fra det sidste
år i flokken.
Der ved at være tid til, at der er flere ulve der skal være stifinder. Vi håber at I
har haft en god tid i flokken og fået mange gode oplevelser. Det betyder også,
at vi skal til at finde nye bandeleder og assistenter, jeg ved at mange ønsker
denne opgave, men ulve, der følger et ansvar med denne opgave, og da I ikke
alle kan blive bandeledere eller assistenter, vil der være nogle der bliver skuffet.
Men jeg ved, at alle nye bandeledere og assistenter vil gøre deres bedste,” og
Ulve ”
- Som Baden Powell engang har sagt: “at hvis enhver gjorde akkurat hvad der
passede ham/hende, ville det være en leg uden regler, og det hele ville blive
noget være ”vrøvl”. Så hjælp din bande, og hør efter hvad din bande leder
siger, bandelederen er Akela’s hjælper.
Alle er velkommene til at deltage i oprykningen ved den gamle, hvor hele troppen stå sammen og optager de nye ulve, det er også denne ene dag hvor nye
ulve får deres ulvenavn.
Grib Skov Trop driver Konditoriet på Hillerød Kræmmermarked, der i år finder
sted 30. august - 2. september. På Konditoriet er der brug for hjælp til salg, kagepyntning, osv., men også til kagebagning forinden. Man kan læse mere om
Konditoriet her: http://www.gribskovtrop.dk/arrangementer/konditoriet/ Man
kan melde sig til vagter og kage. Konditoriet er en af vores faste indtægtskilder.
Desværre lukker Hillerød Kræmmermarked efter 2018. Så kom og være med
til at gøre den sidste gang unik.
Bålaften den 15. september er, en aften hvor vi mødes alle ulve, stifindere,
spejdere, ledere, Pioner, rover, forældre, naboer og alle der har venner af Grib
Skov Trop. Der bliver serveret et dejligt måltid mad for rimelige priser. Derefter
bliver der tændt op under lejrbålet. I år er det Klokkekilde Roverklan, der stå
for bålet. Se programmet her i bladet.
Efteråret vil byde på opgaver, tage mærker, vi leger, vi fortæller ulve historier,
vi rejser og kommer til fødselsdag.
Med ulve hilsen
Baloo, Mysa, Samhbur, Mang og Akela

PROGRAM FOR ULVE
Møde hver torsdag
Fra kl. 18:30- 20:00

HUSK a

Torsdag 23 august - Vi går en tur i skoven
Torsdag 30 august – opgaver på grunden

t melde
afbud til
is du ikk
e komme
r
på telefo
n 30 30
03 54

Akela hv

30-31/8 Og 1-2/9 - Kræmmermarked i Hillerød – Forældre, tage en vagt, tage jeres børn med, de kan hjælpe
med at rydde borde af, eller bage nogle kager, pengene
går blandt andet til, at vi kan lave et sjovt og rigtig fedt spejder arbejde. Tilmelding
via medlemsportalen, www.gribskovtrop.gulspejder.dk
Torsdag 6 september – oprykning ved den gamle EG, vi mødes på P-pladsen Stenholt vej kl. 18. Vi forventer at slutte ca. kl. 20, alle er velkommen.
Torsdag 13 september – Lege møde
Lørdag 15 september – Bålaften
Torsdag 20 september – Rejsen, hvor mon den gå hen i år.
Torsdag 27 september – Ømfodsmærke og 1 og 2 stjernen
Torsdag 4 oktober - – Ømfodsmærke og 1 og 2 stjernen
Torsdag 11 oktober - Fuldmånemøde
Torsdag 18 oktober - Efterårsferie
Torsdag 25 oktober – Uglens fødselsdag
Torsdag 1 november -

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Så starter vi igen efter sommerferien og sommerlejren. Tak for en dejlig sommerlejr ved Jægerspris, første sommerlejr i mands minde hvor vi ikke kunne tænde bål.
Vi har 2 møder inden oprykningen ved den gamle eg, dem bruger vi på at lege og på ørneprøven
– det sidste primært for de oprykkende 2. års stifindere.
I år er det sidste gang at der afholdes Kræmmermarked hvor vi de sidste 25+ år har haft konditoriet med. Det har bidraget godt til gruppens økonomi for hele spejderåret. Lad os give den en
ekstra tørn denne sidste gang og få solgt nogle rundskuehæfter og meld Jer til med forældre i
Konditoriet. Husk at møde op i uniform, både når du sælger rundskuehæfter eller når du hjælper til
i Konditoriet.
Torsdagen efter Kræmmermarkedet har vi oprykningen hvor vi (allerede) skal sige farvel til 2. års
stifinderne. Vi får heldigvis også nye stifindere op fra Ulvene. Der rykker ca. lige så mange op fra
ulvene som vi sender videre op til spejderne. Vi regner med at skulle have 5 kobler igen ligesom
det år der er gået.
For de oprykkende ulve: Stifindermøderne er onsdage fra kl. 18.45 – 20.30.
Efter oprykningen skal vi i gang med Totemprøven for de nye stifindere og i september starter vi
på Knobmærket, det er et af de vigtigste stifindermærker. Vi skal også på vores første tur med de
nye kobler til Klokkedam. Her skal vi lave lejrarbejde, primimad, snigning og andre stifinder ting. Vi
skal også i gang med kobbel-konkurrencen om Ravnens Økse.
Og lige inde i november skal vi på 30-km tur, det bliver søndag den 4.
Et spændende Stifinder efterår venter os, vi glæder os.

Med spejderhilsen
Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM
August
Onsdag 22.

Første møde efter sommerferien. Vi starter med nogle lege og
derefter afkrydsning til Ørneprøven. Udlevering af
rundskuehæfter.
Onsdag 29.
Sidste møde inden oprykningen. Vi fortsætter med Ørneprøven.
2.års stifinderne skal blive en halv time længere. Vi vil gerne høre
Jeres mening om, hvem der skal være kobbelledere og –
assistenter til næste år.
Torsdag 30. – Hillerød Kræmmermarked. Kom og hjælp til i konditoriet – husk
Søndag 2.
uniformen. Tag de sidste rundskuehæfter med, så du kan få dem
solgt.

September
Onsdag 5.
Torsdag 6.

Onsdag 12.
Lørdag 15.
Onsdag 19.
Lørdag 22. –
Søndag 23.

Onsdag 26.

Intet møde.
Oprykning. Vi mødes på parkeringspladsen ved Stenholt Mølle kl.
18.00, hvorefter vi går ud i skoven til Den Store Eg. Vi tager afsked
med de stifindere, som skal være spejdere, og vi tager imod de nye
stifindere, som rykker op fra ulvene. Vi sammensætter også de nye
kobler. Vi slutter ved 21-tiden.
Forældre og søskende er velkomne. Hvis I cykler, så husk
cykellygterne.
Første møde i de nye kobler. Vi går i gang med Totemprøven.
Båltænding og sikkerhedsregler for brug af sav og økse.
2. års stifinderne skal blive en halv time længere.
Bålaften. Mere om det andetsteds i bladet. Stifinderne mødes kl. 16
for at øve bålunderholdning.
Vi fortsætter med Totemprøven. Vi skal bl.a. høre om
Sortfodstammens traditioner, om de gule spejdere og om andre
spejderkorps.
Weekendtur til Klokkedam ved Burresø. Vi mødes ved Bassebjerg
lørdag kl. 10.00. Vi kører så til Klokkedam, hvor vi skal lave
lejrsport og bålmad. Vi vil meget gerne have nogle forældre til at
hjælpe med transporten til og fra Klokkedam. Indbydelse udsendes
pr. email.
På turen tager vi mærket ”lejrværktøj”
Vi starter på Knobmærket.

Oktober
Onsdag 3.

Vi arbejder videre med Knob mærket.

Søndag 7.
Onsdag 10.
Onsdag 17.
Onsdag 24.
Onsdag 31.

Sct. Georgs løb – mere herom senere
Vi afslutter knobmærket.
Efterårsferie. Intet møde.
Vi bygger med rafter og besnøringer
Allehelgenes aften. Vi laver græskarlanterner til oppyntning af hele
spejdergrunden.

November
Søndag 4.

30-km tur. Vi mødes ved Bassebjerg kl. 9.00 og regner med at være
tilbage igen kl. 16.00. Husk stor madpakke og drikkevarer.
Forældre er velkomne til at gå med (hvis de kan klare det)
Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Kræmmermarkedet
2018
Torsdag den 30. august til søndag den 2. september
Grib Skov Trop har drevet konditori siden 1991
på Hillerød kræmmermarked. Vi var
novicer, helt uden erfaring i cafedrift, men med
en god portion mod og nybyggerens
etusiasme gik forældre, Poul Wilcke, Frank
Juncker og nogle få spejdere i Grib Skov Trop i
gang med at opbygge Konditoriet.

spejdergrunden var allerede købt i 1989. Uden
indtægterne fra Konditoriet var Bassebjerg nok
ikke blevet bygget i sin nuværende størrelse.

Allerede første år lejede vi det store runde
jordbærtelt i Freerslev. Buffeten var første år
gamle borde med blå stofduge.
Køkkenet var nogle presenninger der blev
slået op bagved teltet. Her vaskede vi op i en
lille plastikbalje, og varmede vand på gasblus.
Kager og lagkager tilberedte vi på vaklende
arbejdsborde i en i lejet skurvogn. Borde og
stole lånte vi på Kulsvierskolen.
Det gik fantastisk godt i 1991. Heldigvis
skinnede solen fra en skyfri himmel i samtlige
kræmmerdage. Vi tør slet ikke tænke på
følgerne, hvis vejrguderne havde åbnet
sluserne. Vi fik et stort overskud på 30.000 kr.
Det var medvirkende til, at vi turde påbegynde
byggeriet af Bassebjerg,
Danmarks største spejderhytte.
I 1992 blev nuværende buffet designet og
lavet af Frank Junker
og i 2008 fik vi egen
køkkenvogn
(renoveret 2016 og
nyt tag i 2017). I 2014
købte vi en
skibscontainer til
opmagasinering af
konditorinventar.
1991 var byggeriet
på Bassebjerg ikke
begyndt endnu, men
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Et meget mindre fabriksfremstillet træhus
havde så udgjort rammerne for Grib Skov Trop.
Heldigvis blev det ikke sådan. Bassebjerg blev
kåret til årets hus i Hillerød kommune i 2009
Men vi hviler ikke på laurbærrene. Indtægterne
fra Konditoriet er fortsat en del af fundamentet
for, at vore børn og voksne kan opholde sig
i så fantastiske omgivelser som Bassebjerg
udgør.
At få et arrangement at denne størrelse til at
fungere kræver et stort forarbejde af
Kræmmermarkedsudvalget og et stort arbejde
af alle de spejdere, spejderledere, forældre og
hjælpere der er med i løbet af de fire dage.
Uden hjælp fra så mange hænder, kan dette
arrangement ikke lade sig gøre.

Tilmelding på medlemsportalen

www.gribskovtrop.gulspejder.dk til
buffistvagt og bagning af kager

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

Kageopskrifter til kræmmermarkedet
MORS CHOKOLADEKAGE
75 gr.
Plantemargarine og
300 gr.
Sukker røres godt.
2 æg
tilsættes, ét ad gangen.
300 gr.
Mel
50 gr.
3 dl.
Kærnemælk
1 tskf.
1 tskf.
bagepulver
½ tskf.
tilsættes og røres til en ensartet masse (må ikke

cacao
natron
vanillesukker.
piskes)

OBS: Hvis man arbejder for meget med dejen efter at have puttet mel i, forsvinder luften og
dermed kagens lethed - den bliver tung og klæg - derfor skal der røres mel i. Hældes i form
og bages ved 200 grader: (30 x 20 cm form i ca. 30 min)
VED DOBBELT PORTION FORLÆNGES BAGETIDEN TIL KAGEN ER GENNEMBAGT.

GULERODSKAGE
2 dl sukker
4 æg
1 tsk. Vanillesukker
½ tsk salt
2 tsk kanel
1 dl rosiner

2 dl olie (plante)
275 gr. hvedemel (4½ dl)
2 tsk bagepulver
1 tsk natron
400 gr. revne gulerødder
(evt Squash)
1 dl hakkede hasselnøddekerner. (evt. solsikkekerner)

Sukker og olie piskes godt sammen. Æggene tilsættes et ad gangen. Alt piskes sammen til
det er let og skummende. Mel, vanillesukker, bagepulver, salt, natron og kanel blandes og
røres (piskes ikke) forsigtigt i. De fint revne gulerødder, rosiner og hakkede nøddekerner
røres i til sidst. Hældes i 2 smurte/eller bagepapirbeklædte springforme eller små
bradepander (max 25 x 30 cm) og bages ved 175 grader i ca. 45 minutter.

DRØMMEKAGE
Kage:
4 æg
350 g sukker
70 g margarine
350 g mel
3 tsk bagepulver
2 tsk vanillesukker
2½ dl mælk

Kokosmasse:
160 margarine
½ dl mælk
250 g mørkt farin
130 g kokos

Pisk æg og sukker godt sammen. Rør margarinen blød og rør den i æggemassen. Bland
tørdelene og rør dem i dejen skiftevis med mælken.
Kom dejen i en smurt bradepande og forbag kagen ved 200 grader i 20 min.
Smelt imens fyldet sammen i en lille gryde. Kom det på den forbagte kage og bag den
endnu ca. 20 min.

De færdige, afkølede og ikke pyntede kager (pånær drømmekagen) puttes i
fryseposer og nedfryses og afleveres hos:
Jørgen Andersen, Baunevænget 47, Nødebo – i garage
NB!! For alle kagerne gælder at det er vigtigt at tjekke at kagerne er gennembagt
(gøres nemmest ved anvendelse af en strikkepind).
Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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PRISLISTE DEPOTET
Grib Skov Trop

Skjorter
Skjorter
Strømper
Opslag
Ulvehue
Stifinderkasket
Bælte
Tørklæder
Sangbøger
Knapper

str. 8 år
str. XS-XXXL
Uanset størrelse
Uanset størrelse
Uanset størrelse
One size

kr. 325,00
kr. 375,00
kr. 60,00
kr. 40,00
kr. 80,00
kr. 130,00
kr. 200,00
kr. 40,00
kr. 45,00
Kr. 2,00

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

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

http://gulspejder.dk/shop.html

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

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

Friluftsland
Friluftsland giver 10% rabat på alle ikke
nedsatte varer.
Se www.friluftsland.dk
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Hej Spejdere
Velkommen tilbage til et nyt spejderår! Forhåbentlig har I
nydt ferien og den tilsyneladende endeløse og meget
varme sommer og er nu klar til efterårets udfordringer?
Til alle jer, der var med på sommerlejren i England og
Wales: Mange tak for en virkelig god tur fyldt med store
oplevelser og gode minder. Det var simpelthen helt
fantastisk at rejse med jer. I tog vanskelighederne med godt humør – både høje bjergtoppe og manglende rygsække
– og så bidrog I alle til, at der var en virkelig god og positiv stemning i troppen.
Efteråret kommer som sædvanlig til at byde på en masse aktiviteter: Kræmmermarked, oprykning, tropstur og ikke
mindst Landspatruljeturneringen.
Kræmmermarked
I dagene 30. august til 2. september afholdes Hillerød
Kræmmermarked for allersidste gang. Sammen med
spildopkørslen i Allerød har kræmmermarkedet
gennem årene været en af troppens vigtigste
indtægtskilder. Vi spejdere yder naturligvis vores del af
indsatsen ved årets marked, så vi kan slutte af med et
brag af et resultat. De ældste spejdere står for
nattevagterne torsdag-fredag, fredag-lørdag og
lørdag-søndag, og der er brug for 3-4 spejdere pr nat –
tilmelding skal ske til tropsledelsen. Derudover håber vi
på at møde mange af jer som buffister, kagepyntere,
kaffebryggere og meget mere i vores kagetelt på
markedet. Tilmeldingen til både kagebagning og
vagter kan findes på den normale tilmeldingsside via
linket https://gribskovtrop.gulspejder.dk/event/filter/2 .
Oprykning
Torsdag d. 6. september er der oprykning ved Den
Store Eg. Vi mødes kl. 18.00 på parkeringspladsen på
Stenholtsvej og går derfra sammen ud til den
stemningsfulde ceremoni, hvor vi skal tage vemodig
afsked med de spejdere, der nu skal være pionerer, og
hvor vi samtidigt skal tage rigtig godt imod de mange
nye spejdere, der rykker op i troppen – vi glæder os til
lære alle de nye at kende! Derudover bliver der
forhåbentlig også mulighed for at uddele væbner- og
riddersnore!
Bålaften
Lørdag d. 15. september er endnu en mærkedag i
kalenderen – nemlig årets bålaften. I løbet af
eftermiddagen vil der være en række aktiviteter og
konkurrencer på grunden for jer og jeres familier. Ikke
mindst vil vi spejdere afholde det store og legendariske
tropsmesterskab i orienteringsløb. Her får I en helt
enestående mulighed for at konkurrere imod og også
at jorde tropsledelsen (hvis I tør og kan…)! Senere er
der bålaften, hvor hele Grib Skov Trop hygger med god

mad og lejrbål – også her er jeres familier velkomne.
Alle patruljer skal optræde med underholdning, og
patruljen med den bedste underholdning vil få
overrakt ”smilet”, som så kan pynte i patruljelokalet
frem til forældrerådsmødet.
Septembertur
Årets septembertur går til Møns Klint og kommer til at
foregå fra fredag d. 21. september sidst på
eftermiddagen til søndag d. 23. september. Her skal vi
bo på en rigtig hyggelig og smukt placeret lejrplads, og
så skal vi ellers på vandreture ud i det yderst seværdige
landskab omkring klinten. Derudover står programmet
på sjove, blandede opgaver, så I kan lære hinanden at
kende i de nye patruljer. Lørdag aften skal vi
selvfølgelig lave lækker mad over bål (hvis ellers
afbrændingsforbuddet er ophævet til den tid). I kan
roligt begynde at glæde jer – det bliver en alletiders
tur! I kan finde invitation til turen her i bladet.
Landspatruljeturnering
I år er det Fugl Phønix, der afholder
landspatruljeturneringen, som kommer til at foregå i
og omkring Sorø i de første 4 dage af efterårsferien.
Indbydelsen er lige på trapperne, men vi kan allerede
nu love, at det bliver en fantastisk tur sprængfyldt med
konkurrencer og massevis af klassiske spejderopgaver.
Mon vi i år kan få en Gribskov-patrulje i top3? Vi vil i
hvert fald bruge en del af efteråret på at forberede os.
Det er jo nu, at hullerne i dagbogen skal udfyldes,
besnøringsteknikken skal afpudses, teltet skal klargøres
og løbeskoene skal snøresJ
Ud i efteråret med korte bukser, opsmøgede ærmer og
højt humør,
Tropsledelsen
Niels, Pernille, Stinus, Martin og Anders

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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SPEJDERTROPPEN – PROGRAM
AUGUST – SEPTERMBER - OKTOBER
Patruljernes mødedage (i uger, hvor der ikke er tropsmøde)
Mødedag
Mår
Egern
Hjorte
Vildsvin

19.00 til 21.00
19.00 til 21.00
19.00 til 21.00
19.00 til 21.00

Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

August
Tirsdag d. 14.
Tirsdag d. 14.

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Torsdag d. 30Søndag d. 2.

Kræmmermarked

September
Torsdag d. 6

Kl. 18

Oprykning ved den gamle eg

Tirsdag d. 11.
Tirsdag d. 11.

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Lørdag d. 15.

Bålaften og tropsmesterskab i o-løb

Fredag d. 21Søndag d. 23.

Tropstur til Møn

Søndag d. 30.

Arbejdsdag på Bassebjerg

Oktober
Tirsdag d. 2.
Tirsdag d. 2.
Lørdag d. 13Tirsdag d. 16

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Landspatruljeturnering

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

e
ml
Po
Materialgården
Skovfogedsted

Tropstur – Møns Klint
21-23. september

Liselund ny Slot

FARE FOR SKRED
FÆRDSEL PÅ EGET
ANSVAR

Det Norske Hus

Det Kinesiske
Lysthus

LISELUND

Djævlekløften Trappe

1

Skred sker hyppigst
vinter og forår, men kan
forekomme hele året rundt.

Lilleklint

Schweizerhytten
Liselund Slot

Kragehøj

Nonnebænk
1
Hej Spejdere
Skriversøen
Traditionen tro tager troppen på tur i slutningen af september,
KRAGESKOVEN
Lovisehøj
som startskud til det nye spejderår og de nye patruljer. Årets
1
tropstur går i år til Møns klint. Det bliver en weekend
fyldt med
Skytteleddet
noget af Danmarks flotteste natur, god mad (forhåbentlig over
Slotsgavlene
Cykel- og vandresti mellem Camping Møns Klint og GeoCenter Møns Klint.
bål , vandring og ikke mindst sjov og hyggelige stunder i de nye
patruljer efter oprykningen!

TÆNK på brandfaren
VÆRN om skoven og dens værdier
KAST IKKE affald i skoven
Det er IKKE tilladt at plukke eller opgrave planter

Langebjerggård

Vi skal ligge i lejr i skoven tæt på Møns klint og kommer herfra til at
gå på opdagelser med forskellige opgaver.
Lange
b

jergv
ej

Jydeleje Fald Trappe
Lille Taler

Langebjerg

Store Taler Fald

T
JE

Gr

Hunosøgå

rdve
j
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lsvej
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D

Vi mødes d. 21. september kl. 17.00 på Bassebjerg og tager samE
L
2
let afsted med bus til Møn, og er hjemme igen d. 23. septemberE kl.
Hylledals Slugt
Lille
15.30.
Ørnebjerg
Hylledals Fald
Tilmelding skal ske via medlemsportalen senestHunosø
d. 12. september
Nylands Nakke
Store
2
Ørnebjerg
(https://gribskovtrop.gulspejder.dk/event/details/i433
Møns klint
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Dronningestolen
128 m
Maglevandsnakke

Timmesø
Bjerg

KARENSBY

GeoCenter

Maglevands Fald

4 5 Møns Klint Trappe

Siesø Bjerg

Freuchens Pynt
Borgbjerg
Kalsterbjerg

Bøgeholt

Ne

j

Sandfald

ller
endeve
j

Sommerspirspynten
Tragten

Stengården

Nellerendefald

Ormebanke

5

Gråryg 108 m
Gråryg Fald Trappe

Busenevej

Store Stejlebjerg
Lille Stejlebjerg
Skrædderrenden
Hvidskud
Fruestuefald
Ndr. Hundevængs Klint

Kraneled

vej

Hundevængsfald
Jættebrink
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Hampelandsve
j

Danmarks højeste klint
Møns Klint er Danmarks højeste klint. Går du
mod nord ad stien fra p-pladsen ved Geocentret, kommer du til det højeste punkt – Dronningestolen. Her falder klinten næsten lodret
de 128 meter ned til stranden. Engang havde
kanten her facon som en stol. Sagnet fortæller, at Klintekongens dronning sad i den og
spejdede efter sin mand, når han var på togt.
Klintekongen var ifølge folketroen Odins efterfølger og regerede over Høje Møn

Ste
n

går
dsv
e

BUSENE

Græderen

Ørekulen

Fyrvej

Sti
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LANDSPATRULJETURNERING
13.-16. OKTOBER 2018

Kære spejdere
Inden vi ser os om, er det igen tid til årets største spejderbegivenhed, nemlig LPT’en. I år hår vi i Fugl Phønix
Trop æren åf åt åfholde turneringen, og vi hår lågt os i selen for åt plånlægge en god turnering for jer. På LPT’en vil I få åfprøvet jeres spejderfærdigheder, mens vi såmtidig giver jer mulighed for åt opleve Sorøs smukke
nåtur og spændende historie.
Vi glæder os til åt se jer til fire dåge med ålt det bedste, spejderlivet byder på.

Vel mødt!
Tropsledelsen - Fugl Phønix Trop

PRAKTISK INFORMATION
Adresse:
Grønningen
Fægången 7,
4180 Sorø

Tilmelding og betaling:
Påtruljen tilmeldes såmlet gennem din tropsleder senest den 3. september 2018. Din tropsleder sørger ligeledes for en såmlet betåling åf deltågergebyret.

Hemmelig opgave:
Hver påtrulje bedes medbringe en plådesåks til brug
ved fremstillingen åf den hemmelige opgåve.
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LANDSPATRULJETURNERING
13.-16. OKTOBER 2018

PROGRAM

FOROPGAVE
rets foropgåve består i fremstilling åf 1 stk. opbevåring
til småværktøjer.
Der er meget frie råmmer for løsning åf opgåven, og kun
fåntåsien sætter grænser for, hvordån I vil udføre opgåven—om I vil fremstille opgåven i stof, læder, træ eller
noget helt åndet, er fuldstændig op til jer.
Dog S

L nedenstående kråv opfyldes

Lørdag:
13.00
13.15

PL-møde

13.30

Lejrsport stårt

16.00

ådudlevering

18.00 19.30
21.00
24.00

pgåven skål fremstilles i nåturmåteriåler
pbevåringen skål kunne rumme minimum stk.
småværktøjer f.eks. Stemmejern, håmmer, tommestok, bor
pbevåringen skål kunne være i jeres påtruljeværktøjskåsse, så I kån trånsportere ålt jeres
værktøj såmlet
pgåven bedømmes på håndværk, funktionålitet og udseende.

Flågpåråde

ådbedømmelse
Hemmelig opgåve
o i lejren

Søndag:
07.00

Vækning og mådudlevering

07.20

Håvregrødsdyst

08.30
09.00

p to ståndård
Flågpåråde

09.30

O-løb

12.00

Frokost

12.30

Lejrsport fortsåt

16.00

ådudlevering

18.00 – 19.30
21.00
24.00

ådbedømmelse
O-løb
o i lejren

Mandag:
07.00

Vækning og mådudlevering

07.20

Håvregrødsdyst

08.30
09.00
09.30

fgång til hike

19.00

ftensmåd i lejren

21.00

flevering åf hikeråpport og tovtrækning

21.45

BÅLUNDERHOLDNING

24.00

Der er intet temå for bålunderholdningen på årets LPT,
men der vil i bedømmelsen blive lågt vægt på, åt vi kån
se, åt I hår forberedt jer hjemmefrå.
Desuden vil det i bedømmelsen vægte positivt, hvis I på
den ene eller den ånden måde hår tænkt Sorø ind i jeres
underholdning.

p to ståndård
Flågpåråde

Lejrbål
o i lejren

Tirsdag:
07.00

Vækning og mådudlevering

07.20

Håvregrødsdyst

08.30
09.00
09.15
12.15

Grib Skov Trop 13.00
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p to ståndård
Flågpåråde
edbrydning åf lejr og forhindringsbåne
Frokost og up to ståndård åf lejrplådser
Flågpåråde og præmieoverrækkelse
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Sommerlejr i England og Wales
På de følgende sider er der billeder og beretningerne fra spejdernes og pionerernes tur.
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Hjorte
Vi mødtes mandag d. 23/7 og fløj fra Kastrup lufthavn til Heathrow nær London. Uheldigvis var der
10 tasker, der ikke turde flyve og som var blevet i
Kastrup… vores fantastiske tropsledelse sørgede
dog for, at ingen mærkede det store på trods af de
manglende tasker og 6 telte.
Vi ankom til vores overnatningsplads – en fin plads
med toiletter og slikautomat og ca. 40 min metrotur
til greenpark i London, og i løbet af mandagen gik vi
på opdagelse i smukke London centrum og så både
London Eye og big ben. De uheldige spejdere som
manglede rygsække købte også det mest nødvendige og igen blev vi alle overraskede over vores dejlige ledere, som stod klar med pizza i lange baner
så vi fik god aftensmad.
Vi tog tilbage til vores overnatningssted og fandt
hurtigt soveposer og lånte tæpper frem og så lagde
vi os til at sove efter en lang og utrolig hyggelig
første dag.
Dag to gik også i London, da taskeproblemet desværre var sværere at løse end håbet. Vi kom ind
og se Westminster Abbey, Hamleys – en helt klart
seværdig legetøjsbutik med gang i den og 5 etager
– og mange andre fede ting.
I westminister Abbey så vi blandt andet en mindesten for Lord Baden-Powell, som jo er født i Paddington i London, og som jo er meget betydningsfuld for os. Ydermere var der også utrolig mange
smukke statuer og billeder. Westminster Abbey er
et gammelt kloster og mange monarker er begravet
her. Også Isaac Newton, Charles Dickens og mange
andre ligger begravet her, og er med til at give klosterkirken den spændende historie og dermed super
interessante oplevelse ved at se det indefra.
På tredjedagen tog vi så til Wales – med 10 lejede
tasker og lidt forskelligt indhold så vi kunne klare os.
I Wales skulle vi overnatte et virkelig fint og hygge-

ligt sted med får, en llama og nogle køer til at holde
os med selskab. Også skulle vi jo til at smage vores
meget spændende frysetørrede mad. Igen stod vores hjælpsomme ledere klar til at koge vand, så alle
spejdere kunne få deres mad tilberedt og få spist
noget lidt anderledes, men særdeles mættende
aftensmad.
Vi skulle selvfølgelig også bestige Snowdon, det
højeste punkt i Wales og som er et virkelig flot bjerg
og med de omkring 1085 meter over havoverfladen
er det også noget af en oplevelse at stå på toppen
og se ned, mens man spiser vakuumpakket rugbrød
med dåseleverpostej.
Efter nogle dejlige dage i Wales tog vi bus til Newbury, hvor Eurocamp ’18 foregik og også der var det
så fedt og hyggeligt at være. Vi byggede amfiteater,
flagstang, skød med bue og pil og snakkede med
en masse fra andre lande. Noget af det der var mest
anderledes fra lejrene herhjemme, var nok maden.
Vi laver jo normalt mad selv på vores egne bålpladser, men her skulle vi på et bestemt tidspunkt stille
os i kø, så vi kunne komme ind til ’’dining room’’.
Køen til dette kunne nemt være ca. 15 minutter lang
og når man så kom ind til køerne for at få mad var
fx køen til ’fish’n’chips’ omkring 50 minutter lang.
Man kan jo så sige, at de måske kunne opvejes af
madens kvalitet… men det gjorde sig vist heller ikke
helt gældende i dette tilfælde desværre. Dog huskede en af vores dejlige ledere os på, at det jo ikke
var så slemt som det kunne være og vi begyndte så
at se det positive i maden – som for eksempel at de
sandwichs vi fik til madpakker, var ganske udmærkede. På den måde blev hele madsituationen lidt
bedre og vi fik en fantastisk tur ud af det.
Så tak til lederne for at vi har muligheden for at
være en del af så stort et fællesskab og for hele
denne tur.
Hjorte

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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ENGLAND OG WALES 2018
Grib Skov Trop

Vi mødtes i Københavns lufthavn klokken 8:30. Første stop var London, hvor vi skulle på sightseeing, men
for nogle endte det med at blive en shopping tur, da 10 rygsække manglende. Det var ikke så meget at gøre
ved det, så London skulle udforskes. Vi tog Metroen til Boundsgreen, hvor der lå et spejdercenter. Senere
på dagen tog vi Metroen ind til Centrum af London og sammen gik vi hen til Buckingham Palace, hvor
Dronning Elizabeth II bor. Herefter gik vi rundt i London Centrum. Da vi kom tilbage til Lejren lå der en masse
soveposer, liggeunderlag, telte og rygsække, som Tropsledelsen havde lejet til os, som ikke havde vores
bagage.
Da taskerne endnu ikke var kommet dagen efter, tog vi en ekstra dag i London. Det var der stor jubel over.
Vi tog hen til Westminister Abby, inde Westminister Abby er der en mindeplade af Baden-Powell. Og hans
Kone Olave Baden-Powell. Herefter tog vi hen til Themsen for at se på London Eye og Big Ben. Efter at vi
havde set på Londons hovedattraktioner tog vi til Oxford Street, hvor der lå en 5 etages legetøjsforretning,
Hamleys. Da vi havde været i Hamleys i noget tid, begav vi os mod Metroen, så vi kunne komme tilbage til
Themsen, hvor at vi skulle mødes. Da alle var samlet, tog vi fælles tilbage til Lejren. Om Aften, blev der holdt
et hyggeligt lejrbål, af de liggeunderlag, som vi havde lejet. Fordi at der var brændings forbud, men det
forhindrede os ikke i at have et godt og hyggeligt lejrbål.
På 3. dagen pakkede vi lejren sammen og begav os mod Wales. Nu var det tid til at vandre. Først skulle vi
bestige Snowdon, England og Wales Højeste bjerg. Det er 1.085 meter højt. Da vi startede på turen, var det
ikke så hårdt, men jo højre op vi kom, jo tyndere blev luften. På den sidste del af turen, blev vejen smal og
luften tynd, så det blev rigtig hårdt. Men alle gennemførte selvfølgelig. På toppen af Snowdon, blev der taget
et fællesbilled.

Og så var det ellers ned ad igen. Vi fandt en bjergkilde, skiftede til badetøj, og tog et velfortjent bad.
Næste dag begav vi os afsted på en 12 km lang hike i de Waliske bjerge. Vi løb ind i lidt regn, men fik fat i
vores regnjakker og regnslag. Men humøret det var højt. Vi slog lejr og hyggede os ved lejrbålet og vågnede
op næste morgen til Anders’ fødselsdag. Herefter gik turen til New Bury, og Eurocampen.
Eurocamp Lejren var delt op i 4 camps: Blue, Red, White og Green Camp. Vi lå i Blue camp. Vi byggede et
amfiteater med Flagstang og Blue Camps indgangsportal. I hele Eurocamp var der 8 andre gule spejder
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grupper, og der var spejdere fra 23 lande. I vores camp var der englændere, spaniere, schweizere, canadiere,
lettere og belgiere.
2. dagen af Campen bød på Sub Camp aktiviteter i øs regnvejr. Vi spillede volleyball, stafet, og et væld af
andrelege. På dag 3 var der bueskydning, øksekast, riffelskydning, bælte brænding og en masse andre
aktiviteter. Efter frokost fortsatte aktiviteterne. Man kunne også prøve at flå en kanin, snitte og lave bål, og
prøve et ildbor og en hel masse andre ting, som vi er van til. Om aftenen var der Rock musik, lidt anderledes
i forhold til den slags spejderlejr vi kender.
På 4. dagen var der udflugt til Brownsea Island, hvor Baden-Powell holdt den første spejderlejr i 1907. Vi fik
udleveret et kort over øen, og skulle ved hjælp af Suduko finde de forskellige poster. Vi kom rundt på øen,
og fik set en masse, blandt andet, der hvor at lejren blev holdt. Efter frokost blev der taget fælles billede.
Bagefter tog vi færgen
tilbage til fast landet.
Der skete ikke så
meget andet den dag,
ud over Rockmusik om
aftenen på Campen.

På dag 5 forsatte
tirsdagens aktiviteter.
Her var der også O-løb,
som Kasper og Sixten
vandt.
Godt
gået
spejdere! De fandt 10
poster på 21 minutter.
Senere på dagen holdt de gule spejder et fælles lejrbål.
Torsdag skulle vi til Stonehenge og Winchester. Vi fandt ud af, at Stenene til Stonehenge kommer fra
Wales. De har stået der i over 5000 år og ingen ved, hvad de har været brugt til. Nogen tror, at det er til
ofringer, andre mener, at det har været et Solur, eller det har været brugt til højtidelige ritualer. Eller været
brugt til vintersolhverv. Der er mange teorier, men hvad for en er den rigtige? Efter frokost, tog vi videre til
Winchester, hvor man kan se det runde bord. (Kong Arthur og ridderne af det rundebord) Om fredagen løb
vi på Forhindringsbane, og brød vores lejr ned. Herefter var der international dag. International dag går ud
på, at alle lande skal repræsentere sig selv. Danskerne lavede smørrebrød, Tip en 13’ om Danmark,
Redningsreb, Kongespil og Vendespil. I vende spil skulle man prøve på at gætte, hvad symbolet hed på
dansk eks. kniv høre sammen med knife. Nogle lande havde mærker man kunne bytte, andre havde en
chokoladefontæne og andre havde madspecialiteter fra deres hjemland. Om aftenen til Flagparade, skulle
vi danne bogstaverne WFIS, som står for World Federation of Independent Scouts. Det var lidt af en
opgave at få omkring 2000 spejdere til at passe ind i bogstaverne.
Så kom dagen vi skulle hjem. Vi stod tidligt op, og tog til London Heathrow Airport. Her tjekkede vi vores
bagage ind, men mange af vores rygsække var oversize baggage, så det tog lidt tid. Men vi nåede igennem
Security check uden problemer og nåede
vores fly. Da vi ankom til Københavns
Lufthavn fandt vi ud af, at vi igen
manglede bagage! Men denne gang kun
3 stk. I modtagelsen blev vi mødt med flag
og hurraråb, og efter gensyn med forældre
og venner, sluttede vi af.
Tak for en God tur
- Silas Andersen, Vildsvin
Grib Skov Trop
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Maden på Eurocamp 18
Af Hjorte
Den sidste uge af vores udlandstur til England og
Wales, blev tilbragt på jamboreen Eurocamp 18.
På lejren var der over 2000 spejdere, pionere og
ledere der skulle have mad, så derfor var maden
ikke helt som den vi får på vores egne sommerlejr
Der var 3 måltider om dagen, som alle blev spist
i spisehallen. Morgenmad, frokost of aftensmad.
Til vært måltid fik vi en farvet polet. Morgenmad
var orange, frokost var lilla og aftensmad var grøn.
Inde i spisehallen var der opsat 4-5 stande hvor
man kunne bytte en polet til et måltid mad. Til de
forskellige måltider var der de følgende retter:
Morgenmad: Croissants med skinke og ost, havregrød, noget toastbrød med nogle skiver kødpålæg,
frugt (et stykke per person, skal ikke give en polet)
Frokost: Jacket potato (en åbnet bagt kartoffel med
baked beans helt ud over), Suppe med en wrap,
pasta med tomatsovs og kyllingetern, en salatbar
(indeholdte kun salatblade, tomattern og agurketern.), frugt.
Aftensmad: Fish and Chips, Burger (man fyldte
selv salat på i salatbaren, nudler, salatbar, frugt
frugt.
I forhold til den mad vi er vant til he hjemme, så
gav maden ikke særlig meget energi. Den mættede meget godt lige med det samme, men efter en
halv til hel time af aktiviteter var man godt sulten
igen og kunne ikke vente til næste måltid.
Jeg fortrækker selv den solide bålmad vi får derhjemme, og en god rugbrødsmad, som mætter
ordentligt.
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Mår patruljen
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Udflugt til The Stonehenge
af Marie, pioner
Som en del af spejdernes og pionerernes udlandstur til England og Wales, var vi ude og se The Stonehenge - et spektakulært, forhistorisk monument omgivet af mystik!
The Stonehenge er en samling af enorme sten, som danner en indre og ydre cirkel. Det er bygget for ca.
5000 år siden. Stenene står på højkant og deler parvis en tværliggende sten ovenpå. De største af stenene
er sarsen-sten (sandsten red.) på gennemsnitligt 25 tons hver. De mindre af stenene på ca. 2,5 tons hver er
såkaldte “bluestones” som er af arten diabas, og derfor oprindeligt fandtes i Wales over 250 km derfra.
Dette skaber noget af et mysterium, for der er en masse spørgsmål, som trænger sig på herunder
hvorfor blev SH bygget? Hvad er meningen, betydningen og formålet med det?
Ingen ved det med sikkerhed, der er mange modstridende teorier og gætterier, så alle bud kan være det
gyldne svar;
så jeg har spurgt et udpluk af spejderne, pionererne og tropsledelsen om, hvorfor The Stonehenge blev
bygget.
“Sol giver liv, hvilket inkaerne også troede på. Sten“En udestue.”
aldermennesker fulgte naturen og derfor lyset. De
- Freja, pioner
havde brug for lys.”
- Niels, leder
“Det er en prank på de 6 pionerer, (6 pionerer gik
40 km hike dertil dagen før). Stenaldermenneskerne
“Det var formentlig et forhistorisk tempel (der er
elskede lidelse og ømme fødder”
flere kirker i nærheden i dag red.). Måske var der et
- Benjamin F., pioner
meteornedslag i området, så det er blevet opfattet
spirituelt.”
“Jeg ved det ikke - hold op hvor er det øde og kede- Stinus, leder
ligt.”
- Andreas, vildsvin
“Sol giver liv, så det er således en hyldest til solen
ligesom sommersolhverv og Sankt Hans.”
“Det var en ofringsplads.”
- Louise, pioner
- Laura, egern
“De brugte bluestones for prestige. Jeg troede, det
ville være større.”
- Vinnie, pioner

“Det var et væddemål mellem to konger, om at
bygge det vildeste og gæt hvem der vandt?”
- Sixten, hjorte

“Vi så en masse råger, så jeg er overbevist om, at
rågerne gav de forhistoriske mennesker tegn til at
bygge en helligdom, som rågerne kunne bruge til
palads/latrin”
- Frida, pioner

“Det minder om ofringen af Aslan i Narnia.”
- Katrine, hjorte
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“De kunne ikke klokken, så det er et solur.”
- Johanne, hjorte

Grib Skov Trop
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Hej Pionerer
Håber I har nydt sommeren - og jer der var i England, havde en fed tur.
Vi ses på de kommende pionermøder :-)
Martin

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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GRIB SKOV ROVERKLAN
Kære Rovere
Så er meget af sommeren gået, og et nyt og aktivt spejderår starter. Når dette nummer af Knasten udkommer. Har vi sikkert allerede
deltaget i augusts første arrangement, nemlig
STAFET FOR LIVET 11-12 august.
ROVERMØDE mandag d. 20. satser vi på rundvisning på Martins
vandværk med efterfølgende hygge på området. På rovermødet
snakker vi program for efteråret og fordeler opgaver.
KRÆMMERMARKED start d. 30 det allersidste. Her bliver de glade
for vores arbejdskraft i konditorteltet.
Oprykning 6. september ved oprykningen, håber vi selvfølgelig at
byde nye rovere velkommen i vor klan.
Vi glæder os til at se jer igen!
Med spejderhilsen
Stinus og Torben
Efterårstur - sæt kryds i kalenderen - Sverige 27-28. oktober
Stedet for efterårsturen blev planlagt på maj måneds kanotur:
Vi slår lejr ved Marianne og Lars´ hus i Sverige og lader hyggen
brede sig.
Program:
• Mandag d. 20/08
• Torsdag d. 30/08-02/09
• Torsdag d. 03/09
• Lørdag d. 15/09
• Mandag d. 17/09
• Lørdag d. 13/10 -16/10
• Mandag d. 22/10
• Lørdag d. 27/10-28/10
• Mandag d. 19/11
• Lørdag d. 24/11- 25/11

Rovermøde
Hillerød Kræmmermarked
Oprykning ved Den Gamle Eg
Bålaften
Rovermøde
LPT og Pioner- Roverturnering.
Rovermøde
Rovertur til Sverige
Rovermøde
Juletur for Grib Skov Trop

Klokkekilde Roverklan
Gæve Rovere
Der er løbet meget vand i åen (ikke mindst ved
Gilwellhytten), siden seneste nummer af Knasten
kom på gaden. Hermed et par højdepunkter:
Vinder af korpsets roverturneing blev Klokkekilde
Roverklans sjak ”Sisimiut”. Vi lader billedet af de
seje vindere Nicklas, Ian og Rasmus stå et øjeblik!
Mange nye har søgt optagelse i roverklanen. Et stort
velkommen til: Rasmus, Christian, Jesper, Joakim,
Bule, Frank D., Hans og Puma.
Vi solgte traditionen tro Alaskalaks på veterantræffet ”Time
Winder”. En herlig solrig weekend med mange kunder. I år
samlede vi bla. penge til at kunne yde troppen et økonomisk
tilskud til sommerlejrens rejse til England.
Vi havde i juni er herlig klantur til Bornholm, hvor vi var inviteret til overnatning i Harvig-Møllers
historiske sommerhus Fjældstauan, danmarks første vandrehjem. Naturvejleder Søren Sillehoved ledte
en vandretur i Paradisbakkerne hvor det lykkedes roverne at sætte rokkestenen i bevægelse.
Program
Igennem efteråret afholder vi rovermøde sidste mandag i hver måned. Vi er bl.a. inviteret til
rundvisning i folketinget.

Klokkekilde Roverklan februar 2018

-
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Med løftet tveje, Ole

31

Adresseliste
Civile Gruppestyrelsesmedlemmer:
Lars Olsen (Formand)
Henrik Kaas Hansen (Kasserer)
Rikke Klockars-Jensen

Kirkebakken 1
Postmosen 40
Kærvej 5 A

Nødebo
Hillerød
Nødebo

30757362
20480652
23362696

Lene Birkmand
Ea Emilie Jessen

Humlevænget 1
Nødebohave 19

Nødebo
Nødebo

30246676 lene.birkmand@regionh.dk
50570957 hjertveed@gmail.com

Spildopper
Jan René Larsen

Nødebo Skovvænge 4

Nødebo

48481676

jan@jrl.dk

Hyttevagter
Brian Hørup (Bassebjerg)

Gyvelvej 18

Nødebo

41591076

bhpost@mail.dk

Basserne (Spisning den sidste fredag i måneden)
Jørgen Andersen
Baunevænget 47

Nødebo

20929840

jand@andersen.mail.dk

Børne og ungdoms samrådet (BUS)
Stinus Andersen

Storskoven 1

Annisse

23442659

stinus@tschentscher.dk

Ulveledere
Bente Wilcke (30300354)
Louise Wilcke
Hans-Peter Folden
Louise Heidtmann
Louise Bryrup
Marcus (PD) Andersen

Ulve 7-10 år. Mødedag torsdag kl. 18.30
Kirkevej 10 A
Græsted
Larsensvej 1B, 1.
Græsted
Baunevænget 45
Nødebo
Vestre Teglgade 2L, 6tv København SV
Nærum Hovedgade 88
Nærum
Kirkevej 8
Nødebo

48480128
28946654
64823003
30316909
30535868
21535533

ulv-gst@gribskovtrop.dk
louisewilcke@hotmail.com
hrkaffe@gmail.com
louise.m.h@hotmail.com
louisekochen@gmail.com

Stiﬁnderledere
Lars Hansen
Leif Højvang
Henrik Strøberg
Jan Larsen
Anders Trolle

Stiﬁndere 10-12 år. Mødedag onsdag kl. 18.45
Krobakken 2
Nødebo
48244742
Krobakken 1
Nødebo
22724910
Kirkebakken 9
Nødebo
51990304
Nødebo Skovvænge 4
Nødebo
48481676
Farvergårdsvej 7B
Helsinge
41727609

hjs@bwsc.dk
jan@jrl.dk
anders@trolle.dk

Spejderledere
Pernille Edelgaard (Tropsleder)
Stinus Andersen
Anders Rønn-Nielsen
Jonas (Niels) Jensen
Martin Schwartz

Spejdere 12-17 år.
Humlehaven 46
Storskoven 1
Gudenåvej 24, 3tv
Nordre Fasanvej 237
Tingbakken 5

Hillerød
Annisse
Vanløse
København N
Græsted

23314655
23442659
30225515
25632009
20642403

spejder-gst@gribskovtrop.dk
stinus@tschentscher.dk
arnielsen81@gmail.com
Niels.jonas@hotmail.com
martin.h.schwartz@gmail.com

Patruljeledere
Victor Holst Pedersen (PL, Hjorte)
Lærke Meldgaard Steen (PL, Vildsvin)
Ditte Helmuth (PL, Egern)
Asger Walbech, (PL, Mår)

Møde kl. 19-21.00
Pile Allé 21
Baunevænget 58
Sportsvej 24
Ebbas Alle 16

Nødebo
Nødebo
Nødebo
Nødebo

24267036
22310081
23621013
26853213

viktorholst1303@gmail.com
laerkesteen@gmail.com
dittehelmuth@gmail.com
awalbech@gmail.com

Rovere
Klokkekilde Roverklan
Ole Lumholt (Klanleder)

Den sidste mandag i måneden
Sportsvej 47
Nødebo

22985247

ole.lumholt@email.dk

Grib Skov Roverklan
Torben Petersen (klanleder)

Den næstsidste mandag i måneden
Baunevænget 3
Nødebo

21919695

ulve-torben@hotmail.com

Redaktionen på Knasten
Stinus Andersen

Storskoven 1

23442659

stinus@tschentscher.dk
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Annisse
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formand-gst@gribskovtrop.dk
Henrik.Kaas.Hansen@optimera.dk
rikkeline@ﬁrmaidraet.dk

stiﬁnder-gst@gribskovtrop.dk

