Februar
Marts
April

2019

SØNDAG D. 3. MARTS KL. 13
Er der fastelavn hos Grib Skov Trop
på Bassebjerg, Jagtstien 3, for alle i Nødebo
Vi indbyder alle i Nødebo og omegn til at komme og deltage i årets store
fastelavnsarrangement hos Grib Skov Trop.
Ud over præmier til konge, dronning og bundkonge, har vi også flotte præmier
til deflotteste udklædte i alle aldersgrupper.
Efter tøndeslagningen er der varm cacao og fastelavnsboller inde i
spejderhytten.
Stor samlet afslutning med præmieoverrækkelse - Pris 25 kr.
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Grib Skov Trop
NYT FRA TROPPEN
Knasten
Februar-april 2019
Kommende arrangementer:
• 9/02 Spildopindsamling
• 24/02 Grupperådsmøde
• 2-3/03 Spejdertur i shelter
• 03/03 Fastelavn
• 17/03 Stifindertur
• 30/03 Spejdertur
• 26-28/04 Wagadugoløb

Grupperådsmøde
Søndag d. 24. februar 2019 - Fra kl. 13.00 til 15.00. På Nødebo Kro
Alle forældre, ulve, stifindere, spejder, pionerer og rover inviteres til det
årlige grupperådsmøde på
Nødebo kro.
Først er der det årlige gruperådsmøde, hvorefter ulve, stifinder og
spejdere vil underholde.
Til mødet serveres kaffe og kage.

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

Dagsorden for det ordinære grupperådsmøde:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra gruppestyrelsen og lederne
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Vedtagelse af budget - herunder fastsættelse af medlemskontingent.
6. Valg af medlems- og forældrerepræsentanter og suppleanter til
gruppestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (der ikke må være medlem af
gruppestyrelsen eller i nær familie med et af dets medlemmer).
8. Gruppestyrelsens planer for det kommende år.
9. Eventuelt.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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FORORD

Her i dette skriv, kan I læse lidt mere om, hvad der kommer til at ske på korpslejren. Der er lidt om
baggrundshistorien, vi skal blandt andet til et bryllup, udfordre os selv med en masse lege og lære
håndværk af en masse dygtige værkstedsmestre. Og mon ikke guderne kommer og laver ballade?
- Korpslejreledelsen

BRYLLUP

Gorm, søn af Hardeknud og konge af Jelling har kaldt alle edsvorne til brudefest
for sin Stallar Ulv Palnatoke og Jorun,
datter af Jarl Skjalm Hvidelæder. Festen
skal stå i Hallen Øksedal midt mellem
Alabu og Aggersborg på Vendelfiordens
bred. Brudefærden har stor betydning for
samlingen af Daneland da det vil smede
blodsbånd mellem Jarlerne af Odins by,
Jelling og Leire.
En ordentlig brudefest varer flere dage og
tiltrækker markedsfolk og håndværkere
fra nær og fiærn – ja nogle kommer fra
Vesterland, Venden og Svealand og bringer med sig specialiteter helt fra Romahavet, Hellashavet og Særkland. Der vil være
pottemagere, pilefletterier, væverier, røgerier, smykkeværksteder, smedjer, våbenværksteder, træskærerværksteder, læder og
benværksteder og bagerier, hvor man kan
udbygge sine evner, lige som der vil være
turneringslege, Leikere og spil.

Bjørn Jernside, jarl af Svealand tage sin
hævn over Palnatoke, som tog hans hånd
i slaget ved Kaupang, som Tyr ønsker det,
lade sværdene tale og atter fylde Valhallas sale med valkyriernes høst. Skal de
lade den snu Loke bestemme og fingere et
bruderov, for at velkomme den forsmåede
bejler Silfraskalli, Sølvernes skjold og Jarl
af Rynkeby, Fyn, i deres sale. Eller skal de
lade Freja få sin vilje og lade brudefærden
føre til ende.
Mens Urd spinder sine tråde af Yggdrasils rødder og fastlægger Danernes skæbne
forberedes festen i Øksedals hal og edsvorne fra Danernes lande søger mod det
nordlige Jylland.

Steder:
Alabu: Ålborg
Odins by: Odense
Vesterland: Alt vest for Jylland
Venden: Alt Øst for Gotland
Svealand: Del af Sverige
Men i Asgaard keder guderne sig og sam- Romahavet: Middelhavet omkring Italien
les til ting under Yggdrasils rod for at Hellashavet: Middelhavet omkring Græbeslutte Danernes skæbne. Skal de lade kenland

www.korpslejren2019.dk - korpslejr2019@degulespejdere.dk

Særkland: Nordafrika og mellemøsten
(der vor mændene går med særk)
Asgaard: Gudernes bolig
Kaupang: Fjord i Norge
Ordforklaring:
Stallar: Jarlens højre hånd og general

HÅNDVÆRKERE

Leikere: Gøglere
Yggdrasil: Træet hvis rødder spinder
livets tråde

dyreste og fineste inden for smedekunsten.

POTTEMAGEREN
Pottemageren har været helt ved Hellashavet for at blive inspireret til det flotteste PILEVÆRKSTEDET
De lokale pileflettere kommer for at vise
indenfor lertøj.
hvad man kan bruge den hurtigt voksende pil til.
LÆDERVÆRKSTEDET
Fra Svealand kommer nogle af de bedste
indenfor læderforabejdning og deler ud af RØGERIET
De lokale fiskere kommer også forbi for at
deres kundskaber.
vise hvordan man forabejder fiskene så de
holder længere og smager bedre.
BAGEREN
Fra det sydlige sachsen kommer de nyeste og fineste håndværkere inden for ba- VÆVERIET
gekunsten, og prøver at vise det mindre Fra Byzans kommer de bedste væudviklede nordiske folk om det ædle ba- vere med de smukkeste mønstre
og klæder.
gekunst.
SMYKKEMAGERNE
Så langt som fra Særkland kommer nogle
af de bedste teknikker og mønstre, som
smykkemageren bringer med til det kolde
nord.
SMEDJEN
De bedste våbensmede kommer langvejs
fra, for at vise deres kunnen og sælge det

TRÆSKÆREVÆRKSTEDET
Fra Kijevriget kommer dygtige
snedkere og træskærer som vil
vise deres kundskaber frem og
lære fra sig.
På hjemmesiden vil der løbende komme
mere om foropgaver, udklædning og historier
om hvad guderne og jætterne er i færd med.

www.korpslejren2019.dk - korpslejr2019@degulespejdere.dk

OH LYT ULVE
Rigtig godt nytår skal lyde fra ulveflokken!
Det nye år bringer mange spændende oplevelser med sig, og
vi ulveledere glæder os utroligt meget. Ulveflokken skal nemlig
i gang med mange nye mærker og vi skal forberede os på de
fantastiske ture, vi skal med på.
I den kommende tid skal vi øve os på, hvordan vi iagttager – vi
skal øve os på ting, mennesker og dyr. Vi skal ud i skoven og
opleve naturen, og samtidig se, om vi kan finde spor efter dyrene.
Vi skal også lære at klare os selv. Ulveloven siger: ”En ulv lyder den gamle ulv. En ulv giver aldrig tabt”. I, ulve, kommer til
at lære betydningen af ulveloven. Nok skal en ung ulv lyde den
gamle ulv, men den skal også lære, hvordan man klarer sig selv.
Det kan nogle gange være svært, men som skrevet: en ulv giver
aldrig tabt.
Vi glæder os til at gå den kommende tid i møde med alle jer dygtige ulve!
De bedste ulvehilsner
Akela, Mang, Baghera og Kaa

PROGRAM FOR ULVE
Program for ulve feb-mar-apr 2019

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

7. februar – Woodcraft
14. februar – Vinterferie
21. februar – øve underholdning til forældrerådsmøde
24. februar – Forældrerådsmøde

HUSK a

t melde
afbud til
is du ikk
e komme
r
på telefo
n 30 31
69 09

Akela hv

28. februar – Klar dig selv
7. marts – klar dig selv, fortsat
14. marts – naturkender
21. marts – Fuldmånemøde
28. marts – iagttager
4. april – iagttager, fortsat
11. april – Flag
18. april – Påskeferie
25. april – Sct. Georgs-møde

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!

Det blev bjørne der vandt efterårets kobbel konkurrence om Ravnens Økse og de må dermed
pynte deres lejr til stifinderturneringen og sommerlejren med den. Forårets konkurrence
gælder Ravnens Spyd, og vi er allerede godt i gang med den.
I de kommende måneder ser vi frem imod Stifinderturneringen som denne gang arrangeres
af Gruppe Loke. Vi bruger 3-4 møder på at lave foropgaver og har også en trænings weekend
på Bassebjerg den 11-12 maj. Hvis vi er oppe på mærkerne har vi en god chance for gode
placeringer i år.
Inden foropgaverne tager vi knobmærket, vi er allerede startet på det i januar.
Dette års fastelavn er den 3. marts og Troppen holder som sædvanlig tøndeslagning med
præmier til katte- konger/dronninger og for udklædning.
Søndag den 17. marts tager vi på en søndags tur til Slusehuset. Her skal vi dyste i ild-gryde
sejlads og et løb rundt om Store Donsedam. Slusehuset er der hvor slusemesteren og hans
familie boede i gamle dage, for at han kunne passe slusen der leverede energi til
krudtproduktionen. Vi kommer forbi den gamle krudtfabrik på vej derud.
Til sidst: Husk at møde til tiden på stammemøderne. Og vær søde at tie stille og lad være
med at pjatte, når der er kobbelmelding, og når vi laver opgaver. Vi bruger for meget tid på
uro på møderne lige nu og den tid kan vi bruge bedre.
Vi glæder os til de kommende måneder.
Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM

Februar
Onsdag 6.

Afslutning på knobmærket – vi laver en knobtavle

Onsdag 13.
Onsdag 20.

Vinterferie. Intet møde.
Vi øver underholdning til forældrerådemødet.

Søndag 24.

Forældrerådsmøde på Nødebo Kro. Vi mødes kl. 12.00 for at øve vores
optræden. Spis lidt frokost hjemmefra. Familie og venner er velkomne fra
kl. 13.00 – det ville være dejligt, hvis der kom rigtig mange. Der er
forældrerådsmøde fra ca. 14.00 til 15.00.
Vi bygger med rafter og besnøringer

Onsdag 27.
Marts
Søndag 3.
Onsdag 6.
Onsdag 13.
Søndag 17.
Onsdag 20.
Onsdag 27.
April
Onsdag 3.
Onsdag 10.
Onsdag 17.
Onsdag 24.

Fastelavnsfest på spejdergrunden
Vi starter på at lave for-opgaver til stifinderturneringen.
Vi fortsætter med for-opgaver til stifinderturneringen
Husk tilmeldingsfrist til turen til Slusehuset på søndag.
Endags-tur til Slusehuset. Vi mødes ved Bassebjerg kl. 10.00 og er tilbage
igen ca. kl. 16.00. Indbydelse udsendes på e-mail.
Husk madpakke og noget at drikke.
Vi afslutter foropgaverne til stifinderturneringen
Sidste møde inden vi går over til sommertid. Vi laver en snigning i skoven
og så siger vi farvel til den mørke tid med et ordentligt lejrbål.
2. års stifinderne skal blive ½ time længere.
Lejrarbejde – teori og praktiske øvelser. I aften bygger vi indgangsportaler
og brændeskjul. Husk tilmeldingsfrist til Stifinderturneringen 25.-27. maj.
Lejrarbejde – fortsat
Påskeferie. Intet møde
Lejrarbejde fortsat – denne gang laver vi bålpladser
Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Kære alle
Så er der taget hul på et nyt og spændende år, og som altid tager vi
hul på året med forældremøde på Nødebo kro den 24. februar.
Jeg håber at rigtig mange kan deltage og få et indblik i jeres dejlige
børn og unges fritidsbeskæftigelse. Ligeledes kunne vi godt bruge et
par ekstra civile medlemmer i vores gruppestyrrelse, og jeg kan kun
på det varmeste anbefale deltagelse. 6 aftner om året er ikke meget,
men man kan gøre en stor forskel ved at involverer sig. Hvis du er
interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte mig på
30518448, så vil jeg meget gerne give en introduktion.
Vores genbrugsindsamling er stadig en meget vigtig indtægtskilde
for troppen, og en væsentlig årsag til at vi kan tilbyde jeres børn og
unge en ekstra oplevelse. Tilskud fra kommunen rækker en del af
vejen, men de frivilliges deltagelse er essentiel for det aktivitetsniveau
troppen har opnået. Derfor en stor opfordring til at tage med ud på en
indsamling, og hvis man tager familien med, er der åbnet op for en
rigtig god oplevelse, der blandt andet indeholder en frokost i godt og
engageret selskab. Tilmelding via hjemmesiden, og så er du booket til
en herlig dag. Vi glæder os til at se jer derude.
Vi går mod lysere tider, men vinteren og de tidlige solnedgange holder
ved endnu, og et par måneder frem. Derfor lige en ekstra opfordring til
at passe på hinanden. Mange af os forældre vælger ganske naturligt af
sætte vores børn af, og hente igen, på Jægervænget. Dette kan være
til gene for vejens beboere, men endnu vigtigere også en risiko for
vores børns sikkerhed i mørket, især om torsdagen med det store antal
Ulveunger vi er i troppen. Opfordringen er derfor, at hvis du holder på
Jægervænget, så hold kun på skovsiden, så fortov og passage er fri.
Et godt alternativ er også at holde på Baunevænget, det er kun et halv
minuts gang ekstra gang.
Glæder mig til at se mange af jer til Forældremødet, og håber vi alle
får et fantastisk 2019. Fra mig personligt skal lyde en stor tak til alle de
frivillige ledere i troppen der har gjort en kæmpe indsats i 2018. Tak....
De bedste spejderhilsner.
/Lars Olsen, formand

PRISLISTE DEPOTET
Grib Skov Trop

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

Depotet flytter ned i det nye ulve-aktivitetshus. Det bliver derfor nu muligt at købe
uniformer om torsdagen kl. 20 efter ulvemøderne.
Har du ikke mulighed for at komme ned i hytten på dette tidspunkt, kan du også
købe alt hvad depotet har et byde på, på korpsets webshop:

http://gulspejder.dk/shop.html

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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Arbejdsdag på Bassebjerg

Forårsklargøring af vores skønne spejdergrund og hus
Søndag d. 7. april fra kl. 10.00

Vi holder arbejdsdag på Bassebjerg d. 7. april, hvor der vil være aktiviteter og opgaver for Ulve,
Stifindere, Spejdere og forældre.
Kl. 13.00 er der fælles frokost for alle.
Vores hytte er en fantastisk ramme om spejderarbejdet i Nødebo og for at vedblive med at være
vores samlingspunkt, kræver hytten vedligeholdelse. Vi er lidt bagud med at få malet Bassebjerg
og de andre bygninger, så vi håber at mange forældre vil hjælpe med at svinge penslen.
Vi har samlet en række mindre opgaver som skal laves.
• Bassebjerg - det sidste af 1. salen smøres med linolie
• Laden males med linolie maling
• Ulvehuset males med linolie maling
• Vinduespudsning - Alle vinduer på Bassebjerg skal pudses
• Nedfaldne grene og andet ryddes fra
græsplænerne
• Rengøring af hytten, særligt de steder,
hvor vores faste rengøring ikke kommer.
• Vedligeholdese af terrasser mod boldbanen.
Vi ses

Gruppestyrelsen

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Hej Spejdere
Så er vi ved at være vænnet til, at der står 2019 i
kalenderen. Det nye spejderår er allerede godt i gang,
og vi kan se tilbage på 2018, der var fyldt med gode
oplevelser. Ikke mindst var turen til England og Wales
en stor oplevelse, hvor vi både fik prøvet kræfter med
den storslåede natur, og fik oplevet at være i en
kæmpestor international lejr sammen med spejdere fra hele verden. Det er helt sikkert en tur, vi kommer
til at huske længe endnu.
Tilbage i december startede spejdersæsonens helt store og legendariske patruljekonkurrence,
Wacambaen. Den varer indtil Sct. Georgsdag d. 23. april, hvor Wacamba-trofæet uddeles på vores
hemmelige mødested ude i skoven, efter at vi har aflagt spejderløftet og hørt årets Sct. Georgsbudskab.
Lige nu ligger Mår i spidsen af konkurrencen, men intet er afgjort endnu, da Hjorte, Egern og Vildsvin på
det nærmeste ånder Mår i nakken, og vi stadig har 3 måneder fyldt med ture, tropsmøder og
månedsopgaver, før konkurrencen er afgjort. Endnu et traditionsrigt og højtideligt indslag på Sct.
Georgsdag er kåringen af årets spejder. Sidste års vinder og modtager af det fine dådyr-gevir var Katrine
fra Hjorte. Tropsledelsen tager meget gerne imod nomineringer af kandidater i årets konkurrence om
den eftertragtede titel.

Sheltertur og lejrsportsdag
I weekenden d. 2.-3. marts tager vi på en hyggelig sheltertur til Nyruphus i Nyrup Hegn. Vi tager afsted kl.
13 lørdag og er tilbage på Bassebjerg, så vi kan deltage i fastelavnsfesten om søndagen – så husk
udklædning og muskeltræning, så I er klar til at slå katten af tønden. På turen træner vi
spejderfærdigheder, hygger og laver rigtig god mad over bål. Om natten overnatter vi i de flotte sheltere,
der er på pladsen. Sørg for at komme med, det bliver en virkelig hyggelig tur ud i den forhåbentligt
vinterhvide skov.
Lørdag d. 30. marts holder vi træningsdag i lejrsport på Bassebjerg: Vi mødes om formiddagen og træner
så bygge- og bindeteknikker til den helt store guldmedalje. I skal jo gerne være helt i lejrsportstopform
inden sommerens korpslejr og efterårets LPT. Den intensive træning vil selvfølgelig være kombineret
med sjov, hygge og rigtig god mad. Om aftenen har vi ”sleepover” på Bassebjerg for dem, der har lyst til
at være med.

Wagadugoløb
I den sidste weekend af april er det tid til Wagadugoløbet. I vil modtage en invitation inden alt for længe.
Til de af jer, der ikke har været med før, kan det afsløres, at løbet foregår i 1930’erne, hvor den store
gangsterboss Kaj Olsen, også kaldet Skaldesmækkeren, i en årrække har været i gang med dybt kriminelle
aktiviteter, som politiet i allerhøjeste grad har brug for jeres hjælp til at standse. Der bliver brug for jeres
færdigheder inden for kodning, snigning, tænkning, handlekraft og meget andet (som regel, er det kun
fantasien, der sætter grænser for, hvad I bliver udsat for – og spejderledere har en ret kreativ tankegang
J). I kan læse mere om baggrundshistorien og om tidligere løb på www.wagadugo.dk. Hvis det viser sig,
at løbet foregår langt fra Nødebo, arrangerer vi fællestransport dertil. I vil få mange flere praktiske
oplysninger om tid, sted og foropgave, når I har været i kontakt med PET5-agenten. Husk at have
patruljens skrivemaskine klar inden løbet.
Ud I det spirende forår med højt humør!
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Tropsledelsen
Cecilie, Benjamin, Niels, Pernille, Stinus, Martin og Anders
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SPEJDERTROPPEN – PROGRAM
FEBRUAR – MARTS - APRIL
Patruljernes mødedage (i uger, hvor der ikke er tropsmøde)
Mødedag
Mår
Vildsvin
Hjorte
Egern

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

Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag

Februar
Tirsdag d. 5.

Kl. 18.00 til 19.00

Oxermøde (PL/PA’er)

Tirsdag d. 5.

Kl. 19.00 til 21.00

Tropsmøde

Lørdag d. 9.

Spildop-indsamling - Vildsvin

Søndag d. 24

Grupperådsmøde

Marts
Lørdag d. 2.Søndag d. 3
Tirsdag d. 5.
Tirsdag d. 5.

Spejderfærdigheder på sheltertur
Inkl. fastelavn
Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Lørdag d. 9.

Spildop-indsamling – Hjorte

Lørdag d. 30.

Lejrsportsdag

April
Tirsdag d. 2.
Tirsdag d. 2.

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Lørdag d. 12.

Spildop-indsamling - Mår

Fredag d. 26Søndag d. 28.

Wagadugo

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

Spejderfærdigheder på sheltertur
d. 2-3. marts
Kære spejdere
”Spejderfærdigheder på sheltertur” er titlen på en helt ny
tur! Vi tager d. 2. marts på tur til Nyrupskov. Shelteren ved
Nyruphus kommer til at danne rammerne for en lørdag med
læring i forskellige spejderfærdigheder, hygge og rigtig god
mad over bål!
Det bliver altså en weekend, hvor der bliver tid til få finpudset
ens viden og måske lært helt nye ting inden de kommende
turneringer her i blandt wagadugoløbet og lands patrulje turneringen.

Vi mødes d. 2. marts kl 13 ved parkeringspladsen ved Skovcafeen Nyruphus, Kongevejen 270, 3060 Espergærde.
Om søndagen skal vi fejre fastelavn! Vi håber derfor jeres
forældre vil hjælpe med kørsel tilbage til Bassebjerg, hvor vi
skal være med til fastelavn på grunden. Ved tilmeldingen kan
i angive om jeres forældre har mulighed for at hjælpe med
kørsel fra Nyrup hus kl 12.
Husk jeres duelighedstegnsbog, fastelavn udklædning, varmt
tøj og sovegrej til en muligvis kølig nat i shelter.
Tilmeld dig senest d. 27.
februar via medlemsportalen.
Vi glæder os til en hyggelig og lærerig weekend!
Tropsledelsen
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Lejrsportsdag
Lørdag d. 30. marts står det på træningsdag i lejrsport på
Bassebjerg.
Vi mødes kl 10 på Bassebjerg. Her starter vi med en lille
konkurrence, der måske kan give et hint om jeres udgangspunkt for dagen. Herefter skal der trænes bygge- og
bindeteknikker til den helt store guldmedalje. Der skal
bygges og tænkes kreativt – det er dagen hvor der bliver
tid til stille alle spørgsmål og få alle mulige fif om det gode
lejrsport.
Vi afslutter dagen med en fantastisk middag. Om aftenen
har vi ”sleepover” på Bassebjerg for dem, der har lyst til
at være med. Der vil være lækre snacks og mulighed for
masser af hygge!
I skal denne lørdag huske dolk, papir og blyant.
Tilmeld dig senest d. 27. marts via medlemsportalen
Med opsmøgede ærmer
Tropsledelsen

Hey vildsvin.

Så havde vi da også lige brug for en update.

Vi kommer til at fokusere lidt på at få lavet noget førstehjælp, og nogle af de mærker vi har haft oppe at
vende skal jo også afsluttes.
PS. Da det er lidt koldt må i gerne huske noget varmt til i Marts (mere information kommer).

Februar
d. 5 -Tropsmøde

Marts
d. 2-3 - Sheltertur for
spejderne

April
d. 2 - Tropsmøde

d. 12 - Opstart på førstehjælp

d. 5 - Tropsmøde

d. 9 - valgfrit mærke

d. 19 - Fortsat førstehjælp

d. 12 -Afsluttende Førstehjælp

d. 16 - Forbered Wagadugo

d. 26 - Fortsat førstehjælp

d. 19 - Morse

d. 23 - Forbered Wagadugo

d. 26 - Morse

d. 26-27-28 - Wagadugoløb

d. 30 - Lejrsport på Bassebjerg

d. 30 - valgfrit mærke fortsat

og opsummering af mærker

Hej Hjorte!

Så er det nye år kommet godt i gang, og vi håber I er kommet ind i det. Det
er vi i hvert fald. 2019 kommer til at blive et godt år med masser af gode
spejder aktiviteter.
Vi har startet året ud med en tur til Gillastugan i Sverige. Det er også i år vi
skal mødes med vores venner fra de andre troppe til korpslejr 2019 i Nibe.
I løbet af året kommer vi selvfølgelig til at arbejde med en masse ting. Men
det tager vi når vi står med det, men jeg kan røbe så meget at vi i hvert fald
kommer til at bruge naturen, nu hvor det begynder at blive både varmere og
lysere.
Hilsen Asbjørn

Mår

Halløjsa lækre Mår!
Efter en lækker Gillastugan, kan vi nu se frem til et dejligt forår,
spækket med masser af fede aktiviteter og gode spejderøjeblikke. Det
begynder så småt at blive lysere og det skal vi da selvfølgelig udnytte.
Vi kommer derfor til at være en del mere udendørs, og så har ledelsen
vidst nok en helt masse fede planer for os i foråret.

Februar – Det er desværre

Marts – I takt med at det bliver

April – Wagadugo ligger lige

5 – Tropsmøde

2-3 – Sheltertur for spejderne

2 – Tropsmøde

12 – Repetition af morse

5 – Tropsmøde

9 – 1. hjælp og Orientering

19 – Repetition af tovværk

12 – Førstehjælp

16 – Fokus på Wagadugo

26 – Førstehjælp

19 - Orientering

23 – Fokus på Wagadugo

26 - Orientering

26-27-28 - Wagadugoløb

30 – Lejrsport på Bassebjerg

30 – Orientering

stadig mørkt og koldt, så vi
holder os inde og fokusere på evt.
hængepartier

lysere begynder vi at kigge mere
på noget Orientering

om hjørnet, så fokus ligger her.
%.
$
#
Der bliver nok også lidt andet"

Hej Egern
De mørke måneder er nu ovre, og det betyder vi skal til at lave nogle flere
ting udenfor igen, såsom vi skal igang med at tage orienterings mærket,
botaniker og dyrekender, over de næste måneder, så find jeres bedste dyreog naturviden frem.
Håber i havde en super god juletur, og nu skal vi også snart på Gillastugan
og senere på året Wagadugo.
Vi glæder os til nogle hyggelige møder, og nogle fede ture.
Egernhilsner - Bertram og Laura.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Kære Pionerer
Tak for en herlig Nytårskur i gamle venners lag. Selvom mange af os er spredt
ud over det ganske danske land, er det dejligt at vi kan samles i ny og næ,
nyde noget god mad og snakke om vores fælles spejdertid!
I skrivende stund er forberedelserne til årets Gillastugan tur på sit højeste. De
sidste brikker skal lige falde på plads, så vi igen i år kan afholde en fed tur.
Jeg glæder mig især til at tage på tur med spejderne og pionererne fra 1.
Næstved. Det skal nok blive godt!
Foråret vil gå med en række mindre
og større ture med vores spejdere,
hvor jeg håber i vil hjælpe til efter
bedste evne. Især vil der blive brug
for hænder, når vi sidst i april tager
på Wagadugo med resten af korpset.
En tur som jeg altid glæder mig til.
På møderne i de kommende måneder vil vi arbejde videre på snittebænken og desuden har jeg et par
andre småprojekter som jeg gerne
vil begynde på, men mere om det
senere.
Jeg ser frem til et herligt forår, fyldt
med aktiviteter og godt kammeratskab!

Under åben himmel!
Martin
Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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GRIB SKOV ROVERKLAN
Kære rovere
I ønskes alle et godt nytår - Og et år med masser af gode oplevelser i klanen.
I efteråret havde vi et sjak med på roverturneringen: Nanna,
Anders og Stinus kom gennem strabadserne med et virkelig flot
resultat - TILLYKKE!
På efterårets møder er noget af tiden omkring bålet brugt på at
indsamle ideer til kommende møder.
Det har foreløbig resulteret i et julemøde, hvor vi konstruerede
ildbor og producerede megen røg - Det gav mod på, at vi på januar mødet tager en rask ildborskonkurrence med ægte flammer
som slutmål.
Bålsnakkene har udmyntet sig i nedenstående program.
En forhåbentlig god blanding af spejder-aktiviteter og oplevelser i
Nordsjælland.
Skulle du have den sidste weekend i april ledig, kan det varmt
anbefales, at deltage i spejdernes Wagadugoløb.
Få også endelig tidspunktet for forårets kanotur ind i kalenderen.
En god blanding af strabadser, hygge og smuk natur venter.
Vel mødt i det nye år!
Stinus og Torben
PROGRAM:

18. februar
Orientering: Vi får kursus i banelægning
24. februar
Forældrerådsmøde i Grib Skov Trop på kroen
3. marts
Fastelavn på Bassebjerg
18. marts
Skovridergården: Vi bliver gjort klogere på udviklingen i
		Kongernes Nordsjælland
23. april
Denne tirsdag hører vi Sct. Georgs budskabet sammen
		
med spejderne. Bagefter arbejder vi med Naturkender.
26-28. april
Wagadugoløbet et sted på Sjælland.
17-19. maj
Kanotur i Sverige
20. maj
Rovermøde: Besøg på Tegners museum.

Klokkekilde Roverklan

Gæve Rovere
Vort vinterhalvår blev indledt med, at Klokkekilde
Roverklan modtog Sct. Georgsgildernes årlige lederpris
for et imponerende stykke arbejde for spejdersagen. Et
stort håndskåret træfad indgår nu i vores samlig af
særpræg.
Renoveringen af Gilwellhytten pågår stadig. Der
bygges overdækket Grillplads, udover at annekset
renoveres. Spejdermuseums sjakket arbejder på
udstilling i lokalerne. Vi sigter mod at være færdige til
juli, hvor Gilwellhytten skal anvendes til det
internationale Wood-Beads kursus, næsten præcis 85 år
efter den internationale ledertræningsfører indviede
hytten.
Efter utallige opfordringer har vi i roverklanen vedtaget
at gentage sidste års meget succesfulde Sct. Georgs
aftens arrangement. Et arrangement, der tiltrak rigtig
mange spejdere.
PROGRAM
Igennem vinteren afholder vi rovermøde sidste mandag
i hver måned
28/1 kl 19:30

En aften med gode fortællinger i Spejdermuseet i Allerød

25/2 kl 18:00

Middag og KLANTING i Gilwellhytten.

25/3 kl 19:30

Møde på Bassebjerg om Wagadugoløbet

23/4 kl 18:00

Sct. Georgs aften i Gilwellhytten

26-28/4

Wagadugoløbet

Med løftet tveje
Ole

Grib Skov Trop
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Adresseliste
Civile Gruppestyrelsesmedlemmer:
Lars Olsen (Formand)
Henrik Kaas Hansen (Kasserer)
Rikke Klockars-Jensen
Ea Emilie Jessen

Kirkebakken 1
Postmosen 40
Kærvej 5 A
Nødebohave 19

Nødebo
Hillerød
Nødebo
Nødebo

30518448
20480652
23362696
50570957

formand-gst@gribskovtrop.dk
Henrik.Kaas.Hansen@optimera.dk
rikkeline@ﬁrmaidraet.dk
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
Louise Heidtmann (Akela)
Louise Bryrup
Kristine Wedø
Marcus (PD) Andersen
Katrine Heidtmann

Ulve 7-10 år. Mødedag torsdag kl. 18.30
Vestre Teglgade 2L, 6tv København SV
Nærum Hovedgade 88
Nærum
Tinghusevej 76
Græsted
Kirkevej 8
Nødebo
Bjergvænget 15, 2tv
København NV

30316909
30535868
29218503
21535533
25794541

louise.m.h@hotmail.com
louisekochen@gmail.com
kristine.bergstein@gmail.com

Stiﬁnderledere
Lars Hansen (Stammeleder)
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
Cecilie Lindebjerg
Benjamin Pedersen

Spejdere 12-17 år.
Humlehaven 46
Storskoven 1
Gudenåvej 24, 3tv
Nordre Fasanvej 237
Tingbakken 5
Pile Allé 23
Nødebohave 102

Hillerød
Annisse
Vanløse
København N
Græsted
Nødebo
Nødebo

23314655
23442659
30225515
25632009
20642403
26195432
24908587

spejder-gst@gribskovtrop.dk
stinus@tschentscher.dk
arnielsen81@gmail.com
Niels.jonas@hotmail.com
martin.h.schwartz@gmail.com
cecilie.lindebjerg@hotmail.com
benjamin.lind.pedersen@gmail.com

Patruljeledere
Asbjørn Dissing (PL, Hjorte)
Lærke Meldgaard Steen (PL, Mår)
Bertram Jensen (PL, Egern)
Andreas Gamborg, (PL, Vildsvin)

Møde kl. 19-21.00
Råbjergvej 29
Baunevænget 58
Grønneweys-åsen 6
Rugårdsvej 11

Helsinge
Nødebo
Vejby
Hillerød

25398767
22310081
42953100
42482501

asbjorn@dissing.nu
laerkesteen@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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kathrine.m.h@outlook.com
stiﬁnder-gst@gribskovtrop.dk

andreas.s.gamborg@gmail.com

