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Stafet For Livet Nødebo
Grib Skov Trop deltager igen i år i stafetten – Vi står sammen som gruppe og
deltager som hold. Kom og støt op om den gode sag.
Du kan tilmelde dig og din familie vores hold på:
https://www.stafetforlivet.dk/stafet/noedebo/tilmeldte-hold/hold/11874/deltag
Det koster 100 kr pr voksen og 50 kr pr barn (u. 18 år). Vi vil som gruppe sørge
for at der vil være mulighed for at sove ude ved pladsen. Ellers vil vi sørge for at
der vil blive lavet vagthold, så du ved i hvilket tidsrum du er ansvarlig for at
gå/løbe ruten. Så vi hele tiden kan holde stafetten i gang.

Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på kræftsagen. Og et døgn
symboliserer, at du ligesom en kræftpatient kæmper 24 timer i døgnet – altså alle
døgnets timer.
Stafet For Livet er et døgn, hvor vi giver støtte og håb til Fighterne og deres
pårørende. Fighter er tidligere og nuværende kræftpatienter. Som Fighter er du
æresgæst til Stafet For Livet.
Stafet For Livet er absolut ikke et motionsløb, men en stafet i eget tempo, man
kan gå, kravle, hoppe, løbe m.m. og hvor alle kan være med uanset højde alder
og fysik.
Stafet for Livet er et helt særligt arrangement, fyldt med aktivitet, samvær,
nærhed, følelser, underholdning og mindeværdige øjeblikke ved en lysceremoni.
Derfor håber vi, at I har lyst til at stå sammen i kampen mod kræft og være med
til at fejre livet og gøre denne stafet til et uforglemmeligt døgn!
Stafet for Livet er baseret på en kæmpe indsats af de mange frivillige og
deltagere, sponsor eller som del af et hold.
Stafet for Livets formål er at fundraisere penge til forskning, forebyggelse og
patientstøtte.
Vi glæder os til vi igen i år kan støtte op om det gode formål. Det vil stå på
dejlige timer med holdstafet, underholdning, lysceremoni, oplysning og en
generel hyldest til livet!
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Grib Skov Trop
NYT FRA TROPPEN
Knasten
August-oktober 2019
Kommende arrangementer:
• 17-18. august Stafet for
Livet
• 5.september - Oprykning
ved den gamle Eg
• 7. september - Bålaften
• 20-22. september - tropstur spejdere
• 21-22. september - tur for
stifindere til Klokkedam
• 29. september - Sct. Georgsløb for stifindere
• 12-15. oktober - Landspatruljeturnering

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

Nekrolog
Det var et chok og med en fornemmelse af tomhed, man stod
med efter meddelelsen:
Bernhardt er død. Død af kræft efter et kort sygdomsforløb.
I hovedet var et billede af en glad, frisk spejderkammerat, der ville
deltage aktivt i diverse opgaver, når det nye spejderår snart skulle
starte.
Bernhardt var medlem i begge troppens klaner samt hos Basserne.
Næsten hver tirsdag, var han en del af holdet fra Basserne, der
vedligeholdte Bassebjerg og med at renovere køkkenvognen til
konditoriet på Kræmmermarkedet. Utallige timer er gået på Bassebjerg med praktiske opgaver.
På Græsted Veterantræf var han ofte med til forberedelser og
oprydning - De andre dage på markedet havde ham og Yvonne
gang i deres egen forretning.
Hos Spildopperne hoppede han på trucken, når der var flaskeomlæsning.
På kanotur i det Svenske med Grib Skov roverklan var humøret i
top - dog undtagen, når bølgerne blev lidt for høje.
Altid hyggelig, glad og med joviale bemærkninger - Men kunne
også være skarp i replikken, hvis han følte, at noget slet ikke var
ok.
Sidste sommer var Bernhardt og Yvonne på tur i USA - det blev til
alle tiders beretning på et rovermøde.I denne sommer skulle de
have været af sted igen, men det var ikke sådan, det skulle være.
Vi har mistet en brav spejderkammerat!
Æret være Bernhardt Bjørkvigs minde.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Oh lyt ulve!
Sommeren går så småt på hæld, og det er med blandede følelser, at vi går efteråret i møde. Sommeren har budt på mange
spændende oplevelser – vi har været på Korpslejr i Nibe, hvor vi
overværede et vaske-ægte vikingebryllup og besøgte vaske-ægte
vikingeboder hver dag! Alt imellem rebslagning, pilefletning og
smedning og alle mulige andre kundskaber, fik vi kendskab til, og
vi lærte en hel masse om, hvad det vil sige at være viking. Det var
heller ikke uden udfordringer, at Jorun og Ulv Palnatoke endelig fik
hinanden – en voldsom holmgang og kidnapning af Jorun!
Vi håber, at I alle har hygget jer gevaldigt på Korpslejren – det har
vi ledere i hvert fald! I var så gode og dygtige, og vi glæder os til,
at vi skal afsted på den næste tur allerede!
Efterårets program kommer til at starte stille og roligt ud med, at
vi lærer alle de nye ulve op i, hvad det vil sige at være ulveunge i
Grib Skov Flok. Der kommer til at være en masse fokus på bandesamarbejdet og vi starter ud med den nye sæson af Seones Hale
allerede på første møde efter oprykningen!
Vi kommer også til at arbejde meget med mærker i løbet af efteråret, så det bliver en rigtig spændende tid, vi går i møde!
Vi glæder os til at komme i gang!
Med glade ulvehilsner,
Akela, Baloo, Bagheera, Kaa

PROGRAM FOR ULVE
Program for ulve aug-sep-okt-(nov)

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

22. august – Første møde efter sommerferien
29. august – 1./2. stjernen
5. september – Oprykning ved Den Store Eg
12. september – Ømfodsprøven, knivbevis og
1./2. stjernen
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19. september – Miljømærket
26. september – Miljømærket
3. oktober – Fuldmånemøde
10. oktober – Førstehjælpsmærket
17. oktober – Førstehjælpsmærket
24. oktober - Rejsen
31. oktober – Halloween-møde
Søndag den 3. november – 20. km tur

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Vi håber at I har nydt sommerferien og er klar til et nyt spejderår. Tak for en god Korpslejr med både
godt og regnfuldt vejr.
Vi starter det nye stifinder-år med at tage Naturkendermærket som er det sidste som 2. års
stifinderne mangler for at få Svævende Ørn hvis de har taget de andre betydende mærker henover de
2 år. Det vil også være vigtigt for de nuværende 1. år stifindere at have taget mærket så de kan få
Svævende Ørn inden deres oprykning.
Ved oprykningen skal vi tage afsked med cirka halvdelen af vores stifindere. Heldigvis kommer der
cirka lige så mange nye stifindere op fra ulvene. Vi glæder os til både at se vores gamle stifindere hos
spejderne og til at få nye stifindere fra ulvene.
Efter oprykningen skal de nye stifindere starte med at tage Totemprøven. Samtidig skal de gamle
stifindere, som nu skal være kobbelledere og –assistenter, trænes til at være ledere.
Første gang vi for alvor skal teste de nye kobler er 21-22. september. Her skal vi på vores årlige tur til
Klokkedam, hvor de nye stifindere skal bygge lejr, sove i tipi, lære at lave stifindergryde og på
snigning. Det plejer at være en rigtig hyggelig tur.
Derudover skal vi weekenden efter på Sct. Georgs løb. Så der bliver travlt i september.
Søndag den 3. november skal vi gå 30 km, det giver en flot sølvplade og er også en del at ørneprøven
og Svævende Ørn.
Med stifinderhilsen
Stifinderlederne
August

Onsdag 14.

Første møde efter sommerferien. Vi starter med en båltændingskonkurrence.
Derefter går vi i gang med Naturkender mærket

Lørdag 17. søndag 18.

Grib Skov Trop stiller et hold til Stafet for Livet på Sportspladsen i Nødebo ligesom
sidste år.

Onsdag 21.

Vi fortsætter med Naturkender

Onsdag 28.

Sidste møde inden oprykningen. Vi afslutter Naturkender og afkrydser til ørneprøven.
2. års stifinderne skal blive ½ time længere. Vi vil gerne høre jeres mening om, hvem
der skal være kobbelledere og –assistenter til næste år.

September
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Onsdag 4.

Intet møde.

Torsdag 5.

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 cykellygter.
Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

STIFINDERPROGRAM

Lørdag 7.
Onsdag 11.

Bålaften. Mere herom andetsteds i bladet.
Første møde i de nye kobler. Vi går i gang med Totemprøven. Vi skal bl.a. høre om
båltyper, øve båltænding og høre om sikkerhedsreglerne for brug af sav og økse.
2. års stifinderne skal blive ½ time længere.

Onsdag 18.

Vi checker stifinderlommen. Vi skal også høre om Sortfodstammens traditioner, om
De Gule Spejdere og om andre spejderkorps.
Derudover gennemgår vi principperne for indretning af en lejrplads og de vigtigste
besnøringer, så I er godt forberedt inden turen i weekenden.

Lørdag 21. Søndag 22.

Weekendtur til Klokkedam ved Buresø. Vi mødes ved Bassebjerg lørdag kl. 10.00.
Derefter kører vi til Klokkedam, hvor vi skal lave lejrsport, bålmad og snigning.
Vi har brug for forældre til at hjælpe med at køre til Klokkedam lørdag og fra
Klokkedam til Bassebjerg søndag. Mere herom senere.

Onsdag 25.
Søndag 29.
Oktober
Onsdag 2.

Vi fortsætter med og afslutter Totemprøven.
Vi laver foropgave til Sct. Georgsløbet på søndag.
Sct. Georgsløb – mere herom senere

Onsdag 9.

Vi starter på et af de store stifinder-mærker : Ildslukker
Vi bruger 4 møder i oktober og november på dette mærke.
2. møde med ildslukker

Onsdag 16.

Efterårsferie. Intet møde.

Onsdag 23.

Vi går en rask aftentur i skoven som forberedelse til 30-km turen. Tag det samme
fodtøj på, som du skal gå i på den rigtige 30-km tur.

Onsdag 30.

Vi skal på det aller-uhyggeligste Alle-Helgenes løb i den mørke skov. Husk at tage
skifte-underbukser med.
Mundtlig tilmelding til 30-km turen på søndag
30-km tur. Vi mødes ved hytten kl. 9.00 og regner med at være tilbage igen kl.
17.00. Husk stor madpakke og drikkevarer. Forældre er velkomne til at gå med.

Søndag 3.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Lørdag den 7. september 2019
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. 18.00: Festmiddag.
Kl. 19.45: Lejrbål for alle
Kl. 20.30: Tak for i aften, kaffe, lagkage og hygge om bålet
Pris:
Voksen (12-110 år) 75 kr. 		
OBS. Tilmeld dig på medlemsportalen
Barn (6-11 år) 50 kr.			
gribskovtrop.gulspejder.dk
Børn under 6 år er gratis.		
og spar 10 kr. voksen og 5. kr. pr. barn
Vi ses til en festaften for Grib Skov Trop
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ARBEJDSDAG PÅ BASSEBJERG
Søndag d. 6. oktober 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
•
Reparere stensætning ved galv af Bassebjerg
•
Oprydning - fjerne grene, rive osv.
•
Maling af ulvehus og laden
•
Rengøring indvendigt
•
Pudse vinduer
•
Male 1. sal Bassebjerg med linolie
•
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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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 har åbent om torsdagen efter ulvemøderne,
hvis du ikkehar mulighed for at komme forbi,
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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Sommer i skoven
På alle tider af året sker der noget særligt i skovene. Når det bliver sommer, og solen for alvor
kommer frem bliver skovene forvandlet til et rent ta selv bord af lækre bær og blomster. Og derfor
kan det kan være en god ide, når solen står højest på himlen at gå en tur i den svale sommerskov
med en kurv. Her kan du nemlig finde en fantastisk masse vilde bærbuske og planter.

Nogle steder kan du være
heldig at finde skovjordbær.
Her er de fotograferet på
bassebjerg. Skovjordbærerne
er gode ovenpå havregryn
eller som topping til en
yoghurt

Skoven er lige nu et regulært
vrimlen af vilde hindbær, og når
den tid er ovre, afløses de af
brombærkrattene der står med
de herligste sorte bær.

Hvis du har lidt bedre tid, og
gerne vil have lidt med hjem til
køkkenet også Kan du lede
efter forskellige urter. Her ses
en skovbund dækket af
ramsløg.

Området omkring Nødebo byder på mange forskellige planter og landskaber. Hvis du vil gå hele
vejen og udnytte alt hvad skoven kan byde på af spiselige sager, bør du forsøge dig med din egen te
af vilde blomster. Hvis du tager en tur på cyklen rundt i skoven, kan du sagtens finde både
Lyngblomster, kløverblomster, kamileblomster og måske også rosenblade. Du kan tørre blomsterne
og mixe dem efter din egen opskrift, og lave din helt egen unikke te blanding.
Hvis du leder i vandløbe og åer, vil du muligvis kunne finde brøndkarse. En
dejlig lille plante der kan bruges både i kryddersmør med ramsløg og til
supper. Brøndkarsen står i rene vandløb enten i vandet eller på bredden. Nip
de friske skud af og pas på med ikke at forveksle den med vorterod, der er
giftig i større mængder!
Husk altid at undersøge om det er tilladt at samle planter og lign i skoven,
og tag altid med mådehold, så der også er noget tilbage til skovens øvrige
gæster og beboere.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Korpslejr 2019		

Grib Skov Trop

Hej Spejdere
Velkommen tilbage efter sommerferien. Tak for en
fantastisk korpslejr – det var en fornøjelse at være
afsted med jer. Vi håber I nu er klar til et spændende
nyt spejderår, der er lige om hjørnet!
De seneste måneder har vi både været fart på! Tilbage
i maj stod den på patruljetur, der som noget nyt i år foregik ude i det fri. I midten af juni var det tid til
Kontiki-cup, hvor vi traditionens tro krydsede Esrum sø på tømmerflåder i selskab af Kong Valdemar Trop
og Kong Hardeknud Trop. Da vejret ikke tillod os at nå til nordenden af søen, fik vi i stedet en hyggelig
sejltur til Sørup, hvor Egern/Vildsvin-flåden nåede først til pokalen på land.
Senest har Korpslejren gået til Øksedalen i det nordjyske, hvor turen har budt på holmgang,
vikingebryllupper, rundborge og skjoldmurer. Der var desuden godt gang i de forskellige værksteder,
hvor der blev smedet knive, flettet kurve, røget fisk og meget mere. Vi ønsker endnu en gang at takke
for den udsøgte havregrød I kreativt serverede sidste dag på lejren.

Efteråret byder ligeledes på et spændende program med først med oprykning, bålaften, tropstur og
Landspatruljeturneringen.

Oprykning
Torsdag den 5. september skal vi ud til den Store Eg til den årlige oprykning. Vi mødes på
parkeringspladsen kl. 18:00 og går samlet ud til pladsen. Vi skal desværre tage afsked med Lærke og
Cecilie, der nu skal videre til pionertiden. Samtidig kan vi dog også se frem til at skulle byde velkommen
til en ny flok spejdere, der skal ind i bryde ind i kredsen og optages i troppen. Det ser vi frem til med stor
glæde!

Bålaften
Allerede den 7. september samles vi atter rundt om bålet til Grib Skov Trops årlige bålaften. Det er
dagen for troppens årlige orienteringsløbsmesterskab – kom at hver med! Der er både muligt at stille op
alene og i hold kategorien! Om aftenen vil der være traditionstro være spisning med efterfølgende
lejrbål, hvor vi glæder os til at se underholdning fra alle patruljer i kampen om vandretrofæet.

Tropstur
Den 20-22 september skal vi på tropstur, som nok er et af årets hyggeligste ture. Vi har for vane at tage
lidt forskellige steder hen. I år går turen til Sverige! Her bliver der mulighed for at lære de nye medlemmer
at kende og få styrket sammenholdet på tværs af patruljerne. I vil desuden blive udfordret med ny og
spændende madlavning over bål. Du kan finde invitationen til denne tur her i Knasten og allerede nu
tilmelde dig turen via medlemsportalen.

Lands Patrulje Turnering
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Den 12-15. oktober står det på Lands Patrulje Turnering (forkortet: LPT), som er en tur man ikke bør gå
glip af. Så snør jeres løbesko, husk jeres arbejdshandsker og glæd jer til at dyste i discipliner som o-løb,
madlavning, lejrsport, hike og forhindringsløb. Det er fire dage med fart på, men fyldt med smil og stil i
fra alle spejderpatruljer fra de Gule Spejdere. I år går turen til Fyn, da Frie Fugle er vært for årets LPT. Vi
håber selvfølgelig at vi kan tage mange flotte placeringer med hjem i år og muligvis sværdet? Få tilmeldt
jer turen via medlemsportalen.
Vi glæder os til endnu et fantastisk spejderår!
Tropsledelsen
Cecilie, Niels, Pernille, Stinus, Martin, Anders og Benjamin

Tropstur d. 20-22. september
Til Sverige - Söderåsen Sveriges sydligste nationalpark
Mere infor følger senere - men glæd
jer til en tur i vild svensk natur med
vandrestøvler og rygsæk!

Billede fra 2007, hvor troppen var på Søderåsen!
To unge flotte fyre :-)

SPEJDERTROPPEN – PROGRAM
AUGUST – SEPTEMBER - OKTOBER
Patruljerne har mødedag enten tirsdag eller onsdag
(i uger, hvor der ikke er tropsmøde)
August
Tirsdag d. 13.

Kl. 18.00 til 19.00

Oxermøde (PL/PA’er)

Tirsdag d. 13.

Kl. 19.00 til 21.00

Tropsmøde

Lørdag d. 10.
Lørdag d. 17Søndag d. 18
September
Torsdag d. 5.

Spild-op indsamling - Vildsvin
Kl. 12.00 til 12.00

Stafet for livet – Nødebo

Kl. 18.00 til 20.00

Oprykning

Lørdag d. 7.
Tirsdag d. 10.
Tirsdag d. 10.

Bålaften
Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Lørdag d. 14.

Spildop indsamling - Hjorte

Fredag d. 20.
Søndag d. 22.

Tropstur til Sverige

Oktober
Tirsdag d. 1.
Tirsdag d. 1.

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Fredag d. 11.

Pakkeaften til LPT

Lørdag d. 12. Tirsdag d. 15.

Lands Patrulje Turnering

Husk at melde afbud til din patruljeleder,
hvis du ikke kommer til møde.
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Ved Spørgsmål eller andet kan i kontakte Anders på 3131 1197 eller
friefugle@friefugle-gulspejder.dk

Vel mødt! Frie Fugle

Vi glæder os til at se jer til fire
dage med alt det bedste
spejderliv byder på.

Patruljen tilmeldes samlet
gennem din tropsleder.

Så tilmeld dig allerede nu til din
tropsleder, inden 12. september
2019

Turneringen finder i år sted på
Fyn, ved/omkring vores spejder
hytte, hvor vi har planlagt en
turnering lidt udover det
sædvanlige, ganske som i gamle
dage.

Det vil derfor glæde os meget at
se dig og din patrulje til årets
største dyst.

Så kan i godt gøre jer klar og
pakke ryksækken, det er ved at
være tid til årets Lands Patrulje
Turnering.

Kære spejder

Lejrbålsunderholdning:
Tema: Som i de gode gamle dage.

Forhindringsbane:
Tøj må blive beskidt og må gå i
stykker.

O-løb:
Løbetøj/sko og et kompas pr.
patrulje

Heik:
Sædvanlig grej som
kop/drikkedunk, skriveredskaber,
papir til heik rapport

Hemmelig opgave:
Til Hemmelig opgave skal hver
patrulje medbringe værktøj til
træarbejde som stemmejern og
sandpapir

Foropgave:
Hvert medlem i patruljen skal
fremstille et stk. uniforms holder
Se vedlagte beskrivelse.

Praktisk

Ved Spørgsmål eller andet kan i kontakte Anders på 3131 1197 eller
friefugle@friefugle-gulspejder.dk

Hej Hjorte!
Så er sommerferien overstået, og vi skal tilbage til vores sædvanlige møder. Vi håber i har nydt jeres
sommerferie, og har fået slappet af efter en uge på korpslejr. Vi synes det var virkelig fedt at være af
sted med jer, og vi håber i nød det lige så meget som os. Dagene er heldigvis stadigvæk lange i et
godt stykke tid, så det skal vi have udnyttet. Vi fortsætter med orientering som nogen af os fik
startet på før sommerferien. Der er heller ikke så lang tid til vi skal ud til Den Store Eg, og få nogle
nye spejdere op i troppen. Et lille program frem til den store eg kan findes her under.
Mange gange hjortehilsner, Asbjørn (PL) & Katrine (PA).
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August

September

Vi skal i denne måned få arbejdet med
orientering. Vi kommer til at arbejde med
signaturgenkendelse, både på kort og i skoven,
brug af kompas samt planlægning af ruter til oløb

I denne måned skal vi ud til den store eg og
invitere de ældste stifindere ind i troppen.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

Hej Egernbasser!
Hej seje Egernbasser!
Tak for en fantastisk korpslejr, det har været virkelig
sjovt. Vi håber at i har haft en hyggelig og sjov sommer!
De næste par måneder skal vi kigge på mange forskellige
ting, vi skal blandt andet ud til den store eg, tage imod
de nye, som rykker op i Egern, og lære dem godt at kende- hvilket bliver super hyggeligt.
Vi skal også kigge på nogle forskellige mærker- de nye skal have taget optagelsesprøven og så skal
vi så småt begynde at forberede os til årets LPT.
Derudover kommer nogle af lederne ned for at holde SUS- samtaler med os på de normale møder
da der ikke var mulighed for det på korpslejren.
Vi ser frem til en masse sjove og læringsfulde møder med en masse Gifflar!
Mange glade Egernhilsner fra Bertram & Laura

Hva’ så Mår!
Først og fremmest: Tusind tak for en skøn Korpslejr. Det var
en fornøjelse at være afsted med jer og se hvor gode I er til at
arbejde sammen med andre, på tværs af troppe og landsdele.
Nu har vi lige haft en laaang sommerferie, så
spejderfærdighederne skal lige graves frem igen. I kan i hvert
fald forberede jer på lidt madlavning.
Vi glæder os til at se jer igen
MGSH
Lærke (PL) & Magnus (PA)
August

September/Oktober

I august kommer vi til at arbejde lidt med

I starten af september er der oprykning og det

Lejrkok, så I kan være forberedt på selv det

vil derfor ikke længere være os der lægger

sværeste når LPT kommer snigende om

planer for patruljen. I må derfor vente og se,

hjørnet.

hvad jeres nye PL/PA finder på af spændende
ting til jer.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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GRIB SKOV ROVERKLAN
Kære rovere
Så er sommerferien ovre - I har forhåbentlig haft masser af gode oplevelser og
samlet energi til det kommende spejderår!
Flere har været på korpslejr og nydt samvær og kammeratskab med gule spejdere fra hele landet.
Man kommer træt hjem fra sådan en lejr, men samtidig fyldt med gode oplevelser - Det giver en
god og behagelig træthed.
Klanen starter med en travl august med ”Stafet for livet” og tur til Rusland!
Efterårsturen går til Næstved:
Undervejs besøger vi Skovtårnet ved Gisselfeldt og Fakse Kalkbrud.
I Næstved bliver der lavet lækker bålmad - Og når bålet langt senere brænder ud, er der mulighed
for at overnatte ude eller inde.
Roverturneringen vinker i horisonten - Mon vi har sjak med til at forsvare sidste års flotte pladsering? (Eller måske gøre det endnu bedre).
PROGRAM:
Torsdag d. 15/8:		
Stafet for livet - Vi starter opbygning af scene m.v.
Fredag:			Arbejdet fortsættes.
Lørdag d. 17/8			
Stafet for livet starter
Søndag d. 18/8		
Stafetten fortsat samt oprydning.
Søndag d. 25/8		
Tur til Tegners Museum.
				
Vi mødes på Bassebjerg kl. 13 og kører til museet, hvor der kl.
				
14 er rundvisning med fortælling om Rudolf Tegners liv og værker.
				
Kl. 15 er der Gospel-koncert på museet, som vi har mulighed for
				
høre - Alt dette for 60 kr. pr. rover.
				
Endelig tager vi lidt lækkert med til gane og hals og nyder det et
				
sted i den flotte nordsjællandske natur.
Torsdag d. 5/9			
Oprykning ved den gamle eg.
Lørdag d. 7/9			
Bålaften på Bassebjerg.
Mandag d. 23/9		
Rovermøde 18.30: Vi ”lugter” til Kulsø-arbejde og pudser
				kundskaberne med ildbor af.
Lørdag/Søndag d. 12-13/10 Roverturnering.
Mandag d. 21/10		
Rovermøde, vi besøger et lokalt bryggeri
Lørdag/Søndag d. 26-27/10 Rovertur til Næstved.
Mandag d. 18/11		
Rovermøde: Vi arbejder med båltænding og ser på stjernebilleder
				
med dertil hørende skrøner og astronomi.
Mandag d. 16/12		
Julemøde.

Vel mødet til et nyt spejderår!
Stinus og Torben

Klokkekilde Roverklan

Gæve Rovere
Sct. Georgs aften var vi værter for et større spejderarrangement i Gilwellhytten. Det blev en
mindeværdig aften, hvor vi bl.a. højtideligholdt den navnkundige trop ”Vedels Egnes” 100-års
jubilæum netop denne aften. Dette ved at slå søm i totemfiguren Djackumba, som kong Chr. X,
Dronning Alexandrine, kong Frederik IX og mange andre har gjort før os.
I juni var det tid til at genopføre vores imponerende madbod med varmrøget plankelaks på ”Time
Winder” veterantræffet i Frederiksværk. Det blev heldigvis pænt vejr og dermed også til mange
besøgende, som gav os et rigtig flot salg uden at vi dog fik udsolgt. En meget stor tak til de mange der
lagde kræfter i dette arrangement. På et tidspunkt var 5 gule Hillerød troppe repræsenteret.

På seneste rovermøde i juli inviterede Nødebo
vandværks formand roverklanen på ”kvistgang” –
dvs. det at søge efter vand med pilekviste. Således
er vore vandboringer fundet og nu skulle vi lære
kunsten efter. Til stor undren for mange lykkedes
det samtlige rovere at få udslag på kvistene. En
spøjs oplevelse! På tilbagevejen mod Bassebjerg
slog vi turen forbi vikingebonden Skallis gårdtomt
og søgte i skovbunden efter den tilhørende
stensatte brønd. Den blev fundet efter noget
søgning til stor begejstring, som det ses.
Efteråret byder på nye spændende oplevelser. Vi afholder rovermøde sidste mandag i hver måned.
Med løftet tveje, Ole

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Adresseliste
Civile Gruppestyrelsesmedlemmer:
Lars Olsen (Formand)
Henrik Kaas Hansen
Rikke Klockars-Jensen
Nicolaj Zørn (Kasserer)
Brian Debel

Kirkebakken 1
Postmosen 40
Kærvej 5 A
Holmemosen 4
Helsevej 21

Nødebo
Hillerød
Nødebo
Annisse
Hillerød

30518448
20480652
23362696
50868000
29229491

formand-gst@gribskovtrop.dk
Henrik.Kaas.Hansen@optimera.dk
rikkeline@ﬁrmaidraet.dk
nicolaj@zoern.dk
b_debel@hotmail.com

Spildopper
Jan René Larsen

Nødebo Skovvænge 4

Nødebo

48481676

jan@jrl.dk

Hyttevagter
Brian Hørup (Bassebjerg)

Gyvelvej 18

Nødebo

41591076

brianhoerup@gmail.com

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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Annisse

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

kathrine.m.h@outlook.com
stiﬁnder-gst@gribskovtrop.dk

andreas.s.gamborg@gmail.com

