November
December
Januar

2018-19

24. - 25. November

JULETUR
COLLERUPHUS
Tilmelding på:
www.gribskovtrop.gulspejder.dk
D. 24-25. november afholdes vores årlige juletur for ulve, stifindere, spejdere, pionerer og ledere.
Turen går endnu en gang til Colleruphus (Høje Sandbjergvej 11 D, 2840 Holte). Her
skal vi hygge os sammen og lave forskellige sjove aktiviteter, og hvis vi råber højt
nok, kan det være at julemanden kommer om aftenen.
Alle skal medbringe madpakke til lørdag samt en lille gave til 25 kr.
Kl. 10 søndag inviteres familie og venner til at deltage på det årlige postløb i skoven sammen med jeres børn. Der vil til blive serveret lidt lækker suppe lavet over
bål ved hjemkomst fra postløbet. Turen slutter kl 12.30.
I kan tilmelde jer på: https://gribskovtrop.gulspejder.dk/event
OBS:

Ulve og stifindere mødes på P-pladsen kl. 11.00 på ved Gammel Holtevej 127, 2840
Holte. Spejderne får særskilt besked om mødested.
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Grib Skov Trop
NYT FRA TROPPEN
Knasten
November-januar 2018-19
Kommende arrangementer:
• 4/11 20 og 30 km tur ulve
og stifindere
• 24-25/11 Juletur for alle
• 25-27/1 Gillastugan for
spejdere og pionerer
• 27/1 Forældrerådsmøde

Forældrerådsmøde
Søndag d. 27. januar 2019 - Fra kl. 13.00 til 15.00. På Nødebo Kro
Alle forældre, ulve, stifindere, spejder, pionerer og rover inviteres til det
årlige forældrerådsmøde på
Nødebo kro.
Først vil ulve, stifinder og spejdere underholde, hvorefter der afholdes
forældrerådsmøde.
For alle ulve og stifindere vil der være et lille spejderløb, mens de
voksne er til møde. Til mødet serveres kaffe og kage.

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

Dagsorden for det ordinære forældrerådsmøde:
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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KOM MED TIL KORPSLEJR 2019
ØKSEDAL ODINS UDFORDRING
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29. juni - 6. juli

Korpset indbyder ulve, stifindere, spejder, pionerer, rovere og ledere til en
uges korpslejr på Øksedal. Kanin-, Bæver- og Mini-Spejdere er inviteret
til at besøge lejren i et par dage.
Kalder alle vikinger til Øksedal til Odins udfordring.
På korpslejren 2019 vil de gule spejdere genopleve vikinge tiden med alt
hvad den indebærer. Alle spejdere får mulighed for at møde de nordiske
guder, dyste i vinkespil, arbejde i værksteder i den store handelsby og
prøve kræfter med vikingernes søfart og kamp. Men vær på vagt,
da jætterne og guderne altid er på færde!

På hjemmesiden vil der også løbende
komme mere om foropgaver, udklædning og historier om hvad guderne og
jætterne er i færd med.

Information om tilmelding
www.korplejr2019.dk

Hvor der også ville komme massere
af information og inspiration til lejren.
Følg med!
Forlejr fra 26. juni, efterlejr til 8. juli.
Vigtigt

På lejren vil der være behov for frivillige,
som er kernen for at skabe velfungerende
lejr. Så har du lyst til at deltage i det store
fællesskab og bidrage til de praktiske opgaver, så glæder vi os til at modtage din
tilmelding på hjemmesiden.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

www.korpslejren2019.dk - korpslejr2019@degulespejdere.dk
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OH LYT ULVE
Som den kloge ulv nok har bemærket, så bevæger vi os med hastige skridt mod den kolde vintertid. Efterårs- og vintermånederne
bringer mange interessante forandringer i naturen med sig, og
mange af disse skal vi udforske i de kommende måneder!
I november sætter vi fokus på skoven. Vi skal lære om skovens dyr
og planter og i gang med både naturkender og naturværn!
Skovens dyr har brug for Noel dygtige ulve, som kan forstå at passe på dem i vintermånederne. Derfor skal vi lære, hvordan dyrene
færdes i skoven. Vi skal lære om fugle, storvildt og småkravl og vi
skal lege en masse sjove lege!
Husk, at november også bringer den årlige 20 km tur. Turen ligger
den 4. November og starter ved Bassebjerg. Husk at medbringe
jeres høje humør og jeres bedste vandresko! Alle forældre, søskende og venner, der har lyst til at deltage, er selvfølgelig også
velkomne! Det bliver en fantastisk tur, hvor der udover en masse
hygge og kilometer i benene, også vil være pølser på grillen og
varm kakao til de tørstige.
November er også måneden, hvor vi skal afsked på den årlige
juletur, som i år falder i weekenden den 24. og 25. På juleturen vil
der om søndagen være mulighed for, at alle i familien kan komme
sammen ud på et postløb som stifinderne og spejderne har lavet
til os!
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

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

1 november – naturkender
Woodcraft: træer og dets frugter. Vi laver plancher i banderne
4 november – 20 km tur
8 november – naturkender, skovens dyr
Vi laver fuglefoder og taler om de forskellige dyr i skoven.
Vi prøver at finde kogler der er gnavet i af hhv. egern, mus og spætter
15 november – naturværn
Vi laver et fuglefoderbræt til vores foder
22 november – vi gør klar til juletur
Vi klipper og klistrer en pakkeliste til en weekendtur.
24-25 november – juletur
29 november – hobby (frimøde- muligvis kommer en person ud og snakker om skovens dyr)
6 december – legemøde
Læringslege
13 december – julehyggemøde / juleafslutning
10 januar – pandekagemøde
HUSK a
t melde
afbud til
Akela hv
Vi bager pandekager på finske fyr
is du ikk
e komme
r
på telefo
17 januar - tæveøvelse!
n 30 31
69 09
24 januar – hobby
Vi laver modeller i ler/trylledej

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Så er vi kommet rigtig i gang i de nye kobler og vi konkurrerer på livet løs om point til Ravnens økse.
Vinderkoblet får får lov til at pryde deres lejr på overnatninger og Stifinderturnering med Ravnens
økse det næste års tid. Vi kårer den endelige vinder på det sidste møde inden jul. Så bare klø på.
Vi er rigtig mange stifindere, det er dejligt men kan også være en udfordring, specielt med hensyn til
at holde ro på møderne når lederne taler. I kan hjælpe os og hinanden rigtig meget ved at høre efter
uden at snakke når vi instruerer eller giver en besked.
I den mørke tid vil de fleste møder starte udendørs, hvorefter vi fortsætter inde i hytten. Du skal
derfor have varmt tøj på, så du kan holde varmen, mens vi er ude. Når vi går ind i hytten, tager vi altid
overtøjet af. Så husk at få det med, når du skal hjem. Skriv eventuelt navn i. Så er der større chance
for at du får det igen, hvis du glemmer det.
I november måned vil vi arbejde med Hobbymærket, vi skal lave nye fjer-pandebånd, arbejde i træ og
metal tråd mv. December byder på to-tovsbro over den døde vig og Leifs alternative overlevelse i
naturen.

Med spejderhilsen
Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM
November
Søndag 4.

Onsdag 7.
Onsdag 14.

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)
Vi starter på Hobby mærket
Vi skal også have sat 30-km pladerne fast på bælterne så husk at tage dem med.
Vi arbejder videre på Hobbymærket

Onsdag 21.
Lørdag 24. Søndag 25.
Onsdag 28.
December

Tredje møde om Hobbymærket
Juletur til Colleruphus ved Sandbjerg.
Nærmere oplysninger andetsteds i bladet.
Afslutning på Hobbymærket

Onsdag 5.

Vi sætter en 2-tovsbro op over den døde vig og får hen over den.

Onsdag 12.

Leif gennemgår alternative mådet at lave ild, rense vand og anden nyttig viden
om overlevelse i naturen.
Juleafslutning. Vi kårer vinderen af Ravnens Økse. Og så leger vi, synger og
hygger omkring lejrbålet.

Onsdag 19.
Januar 2011
Onsdag 9
Onsdag 16.
Onsdag 23.

Onsdag 30.
Søndag ??.

Vi går ud i skoven hvor Henrik viser os hvordan man bevæger sig lydløst igennem
landskabet. Tag varmt overtøj på.
Vi øver underholdning til Forældrerådsmødet.
Morse og signalerings møde. Vi lærer om morse alfabetet og prøver at sende en
besked med morse apparater. Derudover snakker vi også om det fonetiske
alfabet.
Knob og besnøringsmøde. Vær skarpe på Jeres vinkelbesnøringer, tømmerstik,
slyngstik, dobbelt halvstik og pælestik.
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.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Vedligeholdelse af tøj og udstyr

Alle spejdere, pionerer og rovere har lige været på
Lands Patrulje Turnering - og sådan en omgang
efterårsvejr stiller krav til vores udstyr.
Når man er kommet hjem igen er det vigtigt at alt
udstyret vaskes og vedligeholdes korrekt.
Vandresokker
Vaskes med særligt uldvaskemiddel eller finvask.

Støvler - Generelle råd:
Inden enhver form for imprægnering renses støvlerne
for mudder og jord.
Tag altid indersålerne ud til tørring efter dagens brug.
Tør aldrig støvler i direkte varme (bål, radiator etc.)
Krøl i stedet avispapir sammen og prop det det i støvlerne og tør dem ved stuetemperatur.
Smør også snøre-ringene og syningerne ind i sværte,
voks eller anden imprægnering.
Tøj med membran (Gore-tex eller lign.)
Vær ikke nervøs ved at vaske dit GORE-TEX tøj. Tøjets
funktion, komfort og levetid bliver kun bedre af, at det
vaskes, når det er nødvendigt.
Vask
Det er vigtigt at GORE-TEX og andre åndbare materialer vaskes regelmæssigt. Ellers bliver de mikroskopiske porer stoppet til, og tøjets åndbarhed reduceres.
Som hovedregel skal du følge den vaskeanvisning,
der sidder i tøjet. Det meste tøj kan maskinvaskes ved
40° C. Brug helst et særligt vaskemiddel beregnet til
tøj med GORE-TEX, og undlad at bruge skyllemiddel
eller blegemiddel. Genimprægnér efter cirka hver 3.
vask. Vi anbefaler du bruger et vaskemiddel fra Grangers eller Nikwax.
Imprægnering
Efter cirka hver 3. vask og lang tids brug anbefaler vi,
at du genimprægnerer tøjet. Sørg altid for at tøjet er
rent før du imprægnerer det. Den oprindelige imprægnering fra fabrikken vaskes ud/slides af ved brug, og
yderstoffet mister dermed sin vandafvisendeevne.
Dette mindsker åndbarheden, idet damp indefra har
svært ved at trænge igennem det våde yderstof. Det
er yderstoffet man imprægnerer, GORE-TEX membranen forbliver helt vandtæt. Imprægneringen sprøjtes
eller vaskes ind i stoffet. Sprayimprægneringen har
den fordel at man kan give jakken mere imprægnering
på udsatte steder, som f.eks. skuldrene. Spray anbefales til jakker der er forede.
Tørretumbling
De fleste imprægneringsprodukter skal varmebehandles for at opnå fuld effekt.Læs i jakkens vaskeanvisning om den kan tåle at tørretumbles. De fleste GORETEX jakker tager ikke skade af at blive tørretumblet.
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Vask af dunsoveposer
Vask din sovepose engang imellem. Brug altid et meget mildt vaskemiddel, der ikke affedter dunene. Dette
kan for eksempel være “Extreme Cleaner” fra Grangers. Ved at vaske posen med dette beholder dunene
deres isoleringsevne i længere tid.
Brug ikke en vaskemaskine, men lad snavset blive
opløst langsomt ved at lægge soveposen i blød i et
badekar. Skift så vandet ud med nyt rent vand og tryk
det forsigtigt ind i posen. Gentag dette indtil det vand,
der kommer ud fra posen er rent. Klem så forsigtigt
vandet ud af posen, mens den ligger fladt i badekarret. Lad den så ligge, for at så meget vand som muligt
kan sive ud ad sig selv. Herefter lægger du den forsigtigt til tørre på et langt tørrestativ, der understøtter
hele posen. Når den har hængt der i et mørkt velventileret rum i et par dage, tørrer du den endelig i en
tørretumbler sammen med 3 tennisbolde ved medium
varme indtil den er helt tør. På denne måde skåner du
dunene og de holder længere. Det er en besværlig
proces, men det er sliddet værd.
Imprægnering af Fjällräven tøj
G-1000 stof benyttes i mange af Fjällrävens produkter.
Stoffet er særdeles vindtæt og kraftigt vævet hvilket
gør det ekstremt slidstærkt.
Ved at imprægnere G-1000 stoffet er det muligt at
opnå en høj grad af vandafvisning. Benyt Fjällräven
“Greenland Wax “. Gnid det ind i G-1000 stoffet der
hvor du ønsker at opnå vandafvisning, det pæneste
resultat opnåes ved flere tynde lag. Benyt en hårtørrer,
eller et strygejern for at varme voksen ind i stoffet. For
ikke at skade strygejern med dampsål kan et viskestykke benyttes som mellemlag.
Gentag denne proces hvis du ønsker en højere grad
af vandafvisning.

Få mere viden om vedligeholdelse
Plejemidler og vaskemidler:
• http://www.grangers.co.uk/
• http://www.nikwax.dk/
På en række webshops / producenters hjemmesider er der også gode guider til vedligeholdelse af udstyr.
•
•
•

www.opdagverden.dk
www.outsite.org
www.fjallraven.dk (Der finde flere guides
på den svenske side)

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Hej Spejdere
Så siger kalenderen, at vi er over halvvejs i efteråret, og
at vi skal indstille os på gul-røde, falmende blade og
mørke patruljemøder, og Netto siger, at vi skal i gang
med at spise julekager!
Vejret på årets LPT havde heldigvis ikke fået kigget i
kalenderen: 4 dage med bragende sol og over 20
grader, og nattemperaturer vi havde været mere end tilfredse med om dagen alle andre år.
Det blev en rigtig god og vellykket turnering fyldt med gode spejderoplevelser. Alle patruljer leverede en
virkelig fin indsats med højt humør og godt samarbejde. Det kan I sagtens være stolte af – det er vi i
TropsledelsenJ
Som sagt fortjener I alle ros, men det skal alligevel fremhæves, at Mår endte på en samlet fjerdeplads med
en førsteplads i forhindringsbanen, og andenpladser i både oløb og hike. Og at Hjorte hjemtog den
gyldne gryde som tegn på, at de var bedst til at lave mad – og ikke mindst lynhurtige til at lave
havregrød. Det skal også nævnes, at vi ENDELIG fik vindertrofæet for tovtrækningskonkurrencen med
hjem efter nogle års sejrstørke!

Juletur
Igen i år går årets juletur til Colleruphus i udkanten af Rude Skov. Turen ligger d. 24-25. december og er
en oplagt mulighed for at kombinere udfordrende spejderopgaver med traditionel julehygge (og
julemad). Lørdag mødes vi ved Colleruphus (se invitationen andetsteds i Knasten), hvorfra der starter et
brag af et opgaveløb rundt i det smukke landskab. Lørdag aften hygger vi og spiser god mad sammen
med resten af gruppen, og da datoen jo siger 24, kan det være, at julemanden kommer forbi. Sørg for at
komme med - julen bliver ikke den samme uden juleturen!

Wacamba
Selvom juleturen er både vigtig og traditionsrig for os spejdere, er det nok en anden tradition, vi for alvor
forbinder med starten af december: Vores patruljekonkurrence Wacambaen! Den starter på tropsmødet i
december og varer indtil Sct. Georgs aften d. 23. april 2019, hvor vinderpatruljen vil blive kåret efter alle
kunstens regler på vores hemmelige mødested ude i skoven. Undervejs dyster patruljerne mod hinanden
i alle mulige forskellige spejderdiscipliner.

Gillastugan 2018
I den sidste weekend i januar skal vi på en ægte vintertur. Destinationen er en gammel kending – nemlig
den fantastiske hytte Gillastugan i den smukke Söderåsen Nationalpark i det sydlige Sverige, men turens
indhold bliver (ligesom datoen) helt nyt. Vi skal afsted sammen med spejderne fra 1. Næstved, og I kan
roligt begynde at glæde jer til et brag af en tur og selvfølgelig metervis af sne.
Vi ses i den begyndende vinter
Tropsledelsen
Cecilie, Benjamin, Niels, Pernille, Stinus, Martin og Anders
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SPEJDERTROPPEN – PROGRAM
NOVEMBER – DECEMBER - JANUAR
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

November
Tirsdag d. 6.

Kl. 18.00 til 19.00

Oxermøde (PL/PA’er)

Tirsdag d. 6.

Kl. 19.00 til 21.00

Tropsmøde

Lørdag d. 10.

Spildop-indsamling - Hjorte

Lørdag d. 24Søndag d. 25.

Juletur

December
Tirsdag d. 4.
Tirsdag d. 4.

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Lørdag d. 8.
Januar
Tirsdag d. 8.
Tirsdag d. 8.

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde
Spildop-indsamling – Mår

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Lørdag d. 12.

Spildop-indsamling - Egern

Fredag d. 25Søndag d. 27.

Gillastugan

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

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Gillastugan 2019

Kære spejdere
På vegne af pionererne og tropsledelsen i 1. Næstved og Grib Skov Trop, vil vi gerne invitere jer
til en spændende tur til Gillastugan d. 25-27. januar 2019. Turen vil denne gang være planlagt
af både 1. Næstved og troppens pionerer og vil være fyldt med udfordrende spejderaktiviteter,
hygge og sjov.
Vi mødes ved Scandlines-terminalen for gående i Helsingør havn fredag d. 25/1 kl. 18:00. Hjemkomst vil være søndag d. 27 kl. 17:00, samme sted.
Mere info omkring turen følger!
Husk dog at medbringe:
•
Madpakke til fredag aften
•
Personlig weekendudrustning
•
Viskestykke
•
Drikkedunk og kop
•
Løbetøj
•
Ingen liggeunderlag, der er madrasser
•
Gyldigt PAS (billedlegitimation)
•
Sovepose
•
Varmt tøj
Alt sammen bør pakkes i en vandrerygsæk da
•
Lommelygte
vi skal gå et stykke til hytten.
•
Et par hjemmesko
Tilmeld jer turen via medlemsportalen senest søndag d. 13/1 2019.
Vel mødt!
Pionererne i 1. Næstved og Grib Skov Trop
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Heysa Dejlige Mårlinger
Tusind tak for en fantastisk Lands Patrulje
Turnering, med højt humør og dejligt vejr. Det
klarede I virkelig godt alle sammen, trods den
snigende træthed.
Vi har kigget lidt fremad og er nået frem til hvilke,
emner der skal arbejdes med i den kommende tid,
og så håber vi, at I er friske på eventyr.
MGSH Magnus (PA) og Lærke (PL).
November
6. nov: Tropsmøde
13 nov: Signalering
20 nov: Signalering fortsat
27 nov: Signalering -repetition
og start tovværk

December
4. dec: Tropsmøde
11. dec: Tovværk fortsat
18. dec: Tovværk -repetition
og Juleafslutning
25. dec: Juleferie

Januar
8. jan: Tropsmøde
15. jan: Altmuligmand
22. jan: Altmuligmand
-repetition og start Zoolog
29. jan: Zoolog

Hej Hjorte!
Det var virkelig fedt at være på LPT med dem er jer der kunne komme med. Jeg håber i har fået
hvilet ud her i efterårsferien. Derudover håber jeg at jer de nye er faldet ordentligt til i patruljen. Vi
kommer et par kolde, men fede, måneder i møde. Så i har noget I kan glæde jer til! Her er lige et kort
program over hvad vi skal lave de næste par måneder.

November

December

Januar

Denne måned vil blive brugt på at sørge for at de nye førsteårs
bliver rystet ordentligt ind i patruljen, og klædt på til resten af
året. Her vil vi få taget øksesvinger og tage astronom som deres
første naturmærke.
Hvis ikke vi har taget astronom endnu, så vil vi tage det. I denne
måned skal vi selvfølgelig få pyntet op til jul, så det bruger vi
også tid på. Det er også i denne måned årets wacamba starter.
Så det bliver spændende.
I denne måned starter vi op på telegrafist. Vi skal også arbejde
på månedsopgaven, så måske når vi ikke det hele. I så fald laver
vi det færdig i februar.

Hey! Vilde svin.
Tak for en super god tur til Sorø! Kæft hvor var i gode. Selvom der var enkelte uenigheder, trak vi igennem
og klarede det faktisk rigtig godt.
Her i det næste stykke tid vil vi fokusere på at få nogle mærker hjem, og selvfølgelig at hygge lidt inden
turen går til Colleruphus til en masse julehygge.

Mvh. Andreas (pl) & Magnus (pa).
November
6. nov: Tropsmøde
13 nov: Orientering

December
4. dec: Tropsmøde
11. dec: Knobmærke opstart

20 nov: Orientering fortsat

18. dec: Knobmærke færdig
og Juleafslutning
25. dec: Juleferie

27 nov: Orientering færdig

Januar
8. jan: Tropsmøde
15. jan: Lærer morse samt
andre koder.
22. jan: Fødselsdagsmøde
;-P glæd jer.
29. jan: Refleksion over
manglende mærker osv.

Hej Egern.
Tak for en super fed LPT, det var en super fed tur, og godt gået af jer alle sammen!
Nu går vi jo mod de mørke måneder, så i skal huske pandelampe, og varmt tøj.
Vi skal i gang med at tage botaniker, og zoolog så det er godt med varmt tøj.
Vi glæder os til nogle hyggelige møder med jer!
Egernhilsner : Bertram og Laura.

Grib Skov Trop
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PRISLISTE DEPOTET
Grib Skov Trop

Skjorter		
str. 8 år		
Skjorter 		
str. XS-XXXL 		
Strømper 		
Uanset størrelse
Opslag 		
Uanset størrelse
Ulvehue 		
Uanset størrelse
Stifinderkasket
One size 		
Bælte 						
Tørklæder 					
Sangbøger 					
Knapper 					

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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Lands Patrulje Turneringen 2018
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Pionerer!

Tak for en dejlig LPT og Pioner-Roverturnering! Dejligt
at se jer alle fyldt med kampgejst og gåpåmod.
I den kommende tid har vi lidt forskellige projekter vi
skal have kigget på. Blandt andet skal vi have planlagt, den snarligt kommende Gillastugan tur. I år er
den rykket frem til januar, hvilket giver os lidt mindre
forberedelsestid, men vi klør på og får lavet et brag af
en tur for spejderne!
Derudover har jeg en lille opgave til os, som vi skal arbejde på over de næste måneder. Opgaven består i at
få produceret et par snittebænke, som kan stå nede i
værkstedet og være til gavn for hele troppen. En rigtig
fed ”lille” opgave der blandt andet betyder at vi skal
arbejde med alt fra motorsave til stemmejern. En ægte
pioneropgave!
Vi går en mørk tid i møde, men den klares med lidt ild
i pejsen, hyggelige aktiviteter og godt samvær!
Under åben himmel!
Martin

Grib Skov Trop
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GRIB SKOV ROVERKLAN

På et af møderne kan vi forhåbentlig trække lidt på en rover med
speciel viden - ligesom Erik sidste forår fik lavet et godt knobmøde.
Med spejderhilsen
Stinus og Torben

Program:
• Fredag d. 2/11		
• Mandag d. 19/11
• Lørdag d. 24 og
• Søndag d. 25/11		
• Mandag d. 10/12
• Mandag d. 19/1		

Ledermiddag
Rovermøde
Grib Skov Trops juletur
Rover-Julemøde
Rovermøde

N

VE

V
KO

Mørke: Der arbejdes på at lave besøg på stjerneobservatoriet i
Tisvilde. Er det overskyet, kan vi få spændende viden om stedet.

RO

Vi, der ikke er aktive ledere, kan nemt bruges til køkkentjans m.v.
på juleturen.

RIB
UG S

RKL

A

Så er det mørketid og hyggetid.
Et par møder, hvor vi vil være mere indendørs venter.
Hyggen skal nok blive forstærket på juleturen med troppen og på
vores julemøde.

KUD

Kære Rovere

Klokkekilde Roverklan
Gæve Rovere
En vellykket Ladnspatruljeturnering er netop afslutteti
Sorø. Vinder af roverturneringen blev Klokkekilde Roverklans sjak ”Sisimiut” med Nicklas, Rasmus og Ian.
Det blev en kneben sejr med blot 9 point til 1. Næstved,
men en sejr i overlegen stil med ægte skovmandssind og
ægte konkurrenceånd. Et stort løft med spejderhatten.
						
I løbet af sensommeren fik vi afsluttet en række renoveringsopgaver på Bassebjerg. Den store og populære
gynge blev genetableret, bl.a. efter en topklatring af Ian.
Den lille bålplads fik renoveret bænke og genopbygget
stensætningen.
Arbejdet med renovering af Gilwellhytten pågår for fuld
damp. Vi får jævnligt tilført fine gamle spejderklenodier.
Senest har vi fået tilført en samling gamletotempæle. Vi
har bl.a. modtaget en totempæl fraverdensjamboreen
på Ermelundssletten i 1924, hvorpå Baden-Powell har
skrevet sit navn. Vi har også modtaget en stor kærre
i egetræ. Den har tilhørt Frie Fugle og blev bygget i
1930´erne. Se den i museet.
Ved afslutningsparaden af Sct. Georgs Gildeløbet tidligere i oktober blev Klokkekilde Roverklan tildelt årets
lederpris for et imponenrede stykke arbejde for spejdersagen. Vi modtog i den andledning et meget flot stykke
træarbejde.
På seneste rovermøde var vi på rundvisning bag kulissen
i Østre Gasværk. ”Roverkoret” benyttede lejligheden til
at afsynge Kim Larsens ”Det er en kold tid, som vi lever
i……” fra scenen.
PROGRAM
Igennem vinteren afholder vi rovermøde sidste mandag
i hver måned. Vi er inviteret til rundvisning i Folketinget
af vores nabo til Gilwellhytten. May-Britt, der kæmper
spejdernes sag på Tinge. Til november tager vi til Gilwellhytten for at udføre en mængde good-turns, Til januar
besøger vi spejdermuseet og til februar afholder vi Klanting i Gilwellhytten.
Med løftet tveje
Ole

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

Kirkebakken 1
Postmosen 40
Kærvej 5 A

Nødebohave 19

Nødebo
Hillerød
Nødebo

Nødebo

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

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

30316909
30535868
29218503
21535533

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

Ea Emilie Jessen

24

Annisse

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

30757362
20480652
23362696

stiﬁnder-gst@gribskovtrop.dk

andreas.s.gamborg@gmail.com

