Februar
Marts
April

2020

SØNDAG D. 23. FEBRUAR 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 de flotteste udklædte i alle aldersgrupper.
Efter tøndeslagningen er der varm kakao og fastelavnsboller inde i
spejderhytten.
Stor samlet afslutning med præmieoverrækkelse - Pris 25 kr.
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Vel mødt Grib Skov Trop
Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

Grib Skov Trop
NYT FRA TROPPEN
Knasten
Februar, marts, april
2020
Kommende arrangementer:
21-21/2 - Spejdernes tur til
Gillastugan
23./2 Fastelavn på Bassebjerg
21-22/3 Spejderne på Sheltertur

Sommerlejr 2020
”Danmark har fra naturen
fået en helt uvurderlig gevinst
Fyn og Jylland og Sjælland og LollandFalster og så ikke mindst
Bornholm, Bornholm, Bornholm
Du, min dejlige ferieø
Bornholm, Bornholm, Bornholm”
Nu skal traditionen tilbage! I mange år har Grib Skov Trop
været på Bornholm hvert fjerde år på sommerlejr. Denne
tradition starter vi op igen – for vi har savnet den skønne ø i
Østersøen!
Sommerlejren er for alle ulve, stifindere, spejdere, pionerer, rovere og ledere. Der vil yderligere også være brug for
hjælp fra forældre til indkøb mm under selve lejren.
Sæt derfor alle kryds i kalenderen i uge 32 i dagene søndag
d. 2. august til lørdag d. 8. august.
Sommerlejren koster 1.200 kr.
Depositum ved tilmelding er 200 kr.
Tilmeld dig på:
https://gribskovtrop.gulspejder.dk/event

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

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Oh lyt ulve!
Kære alle ulve!
Velkommen tilbage fra juleferie! Julen bragte os mange gode minder – på juleturen fik vi lavet julegodter og klippe-klistret en masse
og vi fik endda besøg af julemanden! Omkring 30 ulve deltog på
turen, og det var simpelthen så hyggeligt! Os ledere ser frem til et
rigtigt godt år i 2020 og alle de kommende ture vi skal på i løbet af
det næste halve år.
De næste tre måneder kommer til at handle om, at vi skal gøre os
klar til ulveturneringen som bliver afviklet i Næstved den 15.-17.
maj.
Derfor kommer vi til at fokusere på de traditionelle ulvediscipliner,
så vi er 100 % klar til at indtage Næstved med storm.
Vi starter dog med en smuttur forbi 1./2.-stjernen og knivbevis.
Forældre må meget gerne være opmærksomme på, at vi er ved at
arrangere en øvelsestur for de ulve, som skal med på ulveturneringen. Det er en tur, hvor vi kommer til at træne, så ulvene ved,
hvad der kommer til at blive forventet af dem. Datoen for denne
tur er ikke fastlagt endnu, men der bliver sendt en mail ud hurtigst
muligt.
Med ulvehilsen
Akela, Bagheera & Baloo

PROGRAM FOR ULVE

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

Program for ulve
Februar - marts - april

6. februar 2020 – 1./2.-stjernen og knivbevis
13. februar 2020 – vinterferie

HUSK a

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

Akela hv

20. februar 2020 – 1./2.-stjernen
27. februar 2020 – Verdenshjørner
5. marts 2020 – Flagmøde
12. marts 2020 – Fuldmånemøde
19. marts 2020 – Junglestof
26. marts 2020 – Legemøde
2. april 2020 – Woodcraft (træer)
9. april 2020 – påskeferie
16. april 2020 – Woodcraft (fugle)
23. april 2020 – Sct. Georgsdag
30. april 2020 – Knob I

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Så er vi i gang med 2020. Snart bliver det lysere så vi kan få mere ud af at være
udendørs igen. Af større ting kan vi se frem imod Stifinderturneringen i maj og
sommerlejren i august.
Første tur i 2020 bliver vores traditionelle tur til Slusehuset i Tokkekøb hegn den
15. marts. Vi starter klokken 10.00 fra Bassebjerg og er tilbage kl. ca. 15. Vi skal
lave ildgryde kapsejlads og også på løb omkring den opdæmmede sø Storedam.
Vi er ved at være igennem ”førstehjælp” og herefter kigger vi frem mod
stifinderturneringen med foropgaver og praktisk stifinderarbejde.
Vi tager også et møde på skovskolen hvor vi har fået lov til at bruge deres
gymnastiksal og klatrebane.
I år skal vi til Bornholm både når vi skal på stifinderturneringen og også
sommerlejren. Stifinderturneringen foregår som altid i Kristi Himmelfarts ferien, og
dette års datoer er torsdag den 21/5 til lørdag den 23/5.
Foropgaven er skindposer til opbevaring af tørrede krydderurter som vi skal finde i
skoven.
Vi skal også til møderne træne en god del lejr arbejde så vi er helt skarpe når vi
skal konkurrere med de andre gule spejdere. I starten af maj måned afholder vi
træningslejr en weekend hvor hvert kobbel bygger en hel stifinderlejr.
Sommerlejren i år er som nævnt på Bornholm med hele troppen samlet. Der er den
sidste ugen inden skolestart, det vil sige den første uge i august.
Med spejderhilsen
Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM
Februar
Onsdag 5.

Morse og signaleringsmøde.

Onsdag 12.
Onsdag 19.

Vinterferie. Intet møde
Vi afslutter Førstehjælp med det store postløb

Søndag 23.
Onsdag 26.

Fastelavn på spejdergrunden kl. 13
Vi går i gang med at lave foropgaver til stifinderturneringen
2. års stifinderne skal blive ½ time længere

Marts
Onsdag 4.

Vi fortsætter med foropgaverne

Onsdag 11.

Vi afslutter foropgaverne til stifinderturneringen

Søndag 15.

Tur til Slusehuset. Vi skal lave ild-gryde sejlads og løb omkring
Storedam søen. Start fra Bassebjerg kl. 10.00 og tilbage kl. ca.
15.00.
Vi frisker op på personlige mål og andre nyttige ting i forhold til
stifinderturneringen.
Vi tager op på skovskolen og bruger deres klatrebane.

Onsdag 18.
Onsdag 25.
April
Onsdag 1.
Onsdag. 8.
Onsdag 15.
Onsdag 22.
Onsdag 29.
Maj

Vi gennemgår reglerne for godt lejrarbejde som forberedelse til
stifinderturneringen.
Påskeferie – intet møde
Vi bygger Indgangsportaler som forberedelse til
stifinderturneringen
Den 23. april er det Sct. Georgs dag. Vi snyder lidt og afholder
ceremonien en dag for tidligt.Som millioner af spejdere over hele
verden skal vi forny vores spejderløfte.
Vi træner bueskydning og snakker om flaget

Lørdag 2 Søndag 3

Træningslejr til stifinderturneringen. Vi mødes lørdag kl. 10.00 og
træner lejropbygning og mad over bål. Vi slutter af ca. kl. 12.00
søndag.
Torsdag 21. – Stifinderturnering hos Bobbarækus på Bornholm
Lørdag 23.

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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Grupperådsmøde d. 19. januar 2020
Grib Skov Trop
1

Valg af dirigent og referent

Pt. hjælp fra rovere, forældre og spejdere.
Ulvelederne vil kalde på hjælp til de store møder, hvor
der er behov for mange hænder.

Valg af dirigent: Henning Rasmussen blev valgt
Valg af referent: Stinus Andersen blev valgt.

Ulvene forbereder sig frem mod ulveturneringen i maj
måned.

2

På Sommerlejren i uge 32 vil ulvene have Robin Hood
tema.

2.1

Beretning fra Gruppestyrelsen
Formandens årsberetning:

Beretningen blev godkendt.

Rikke bød velkommen på vegne af Gruppestyrelsen
og orienterede om året i Grib Skov Trop.
Grib Skov Trop har fulgt årshjulet med årets fælles
arrangementer, som fastelavn, korpslejr, bålaften,
juletur.
Gruppestyrelsens primære fokus i 2019 var fremtidens
indtægtskilder.
Indtægtskilderne har historisk fordelt sig på 3
hovedområder. Kontingenter, tilskud fra kommunen
og indtægter fra Genbrugsindsamling i Allerød.
Drøftelsen af fremtidige indtægtskilder har fyldt
meget i året og diskussionen fortsætter i 2020. Dette
bl.a. På baggrund af den forældreundersøgelse, der
netop er gennemført.
Rikke gav en stående applaus til Torben, for den store
indsats med genbrugsindsamling i Allerød.

2.3 Stifindere v. Lars Kvisgaard
Lars præsenterede sig.
Pt. 20 stifindere med 4 kobler, 5 ledere og 2 hjælpere
der kommer af og til.
Fint stabilt fremmøde for Stifinderene.
Har taget nogle af de ”store” duelighedstegn.
Stifinderne bl.a. været på brandskolen i Helsingør.
Ser frem imod stifinderturneringen og træner
lejrarbejde, knob mv.
Stifinderne har en træningslejr inden
stifinderturneringen.
Stifinderturneringen er på Bornholm i Kristi
Himmelfart ferien.
Beretningen blev godkendt.

2.4 Spejdere, Pernille Edelgaard Christensen
Pernille præsenterede sig.
Der er 4 ledere pt.
Troppen er for spejdere i alderen 12-18 år.

Rikke talte også om det succesfulde generationsskifte
der blev gennemført i 2018, og hvor gruppen fik ny
Akela – Louise Heitmann. Vi har rigtigt mange ulve og
det udfordrer leder kapaciteten. Vi vægter fortsat
kvalitet frem for kvantitet. Det kan derfor blive
nødvendigt at indføre venteliste.

Der er 5 aktive patruljer med 35 spejdere.

Gruppestyrelsen arbejder også med fødekæden til
ledere, og drøfter hvordan kan vi få ledere til
fremtiden. Vi vil gerne have flere ledere og ledere der
har været spejdere i gruppen.

Har ændret lidt i tur rækkefølgen, hvor patruljeturene
er rykket til shelterture i det fri i maj måned, frem for
hytteture i januar. Dette har været positivt for
patruljerne og givet dem positive udfordringer.

Beretningen blev godkendt.

Ser frem mod LPT i de fire første dage af efterårsferien.
LPT skal afholdes på lejrpladsen ved Graverhus oppe
langs Gribsø.
Alle er velkomne til at komme forbi og se.

2.2 Ulve – Louise Heidtmann (Akela)
Louise præsenterede sig. Overtog flokken for lidt over
et år siden.
Det er gået godt med opbygning af ulveflokken og
flokken er oppe på 50 ulve, og gennemsnitligt 45-47
ulve til møde. Også flot fremmøde til ture, 23 til
korpslejr og 30 på juletur.
Leder situationen er pt. at der er 3 faste ulveledere.
Søger derfor flere ledere.
Derfor vil der indføres venteliste for nye ulve. Vil have
kvalitet i møderne frem for kvantitet.
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Planlægger udlandstur i 2021. Skal til Sydtyskland.
Beretningen blev godkendt.

2.5 Pionerer, Marcus
Marcus fortalte om aktiviteterne i overtog
pioneregrenen i september. Aldersgruppen er fra 1825 år.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

Det kan være svært at få samlet alle, da pionererne er
spredt i Danmark og udland.
For at fastholde kontakten og engagementet holdes
der flere weekendture og aktiviteter for pionererne.
Dette har bidraget til at flere møder frem og holder
kontakten til Grib Skov Trop.
I juni skal pioneren på cykel hejk i Jylland og på
vildmarkstur i Norge i juli inden de deltager på
gruppens sommerlejr på Bornholm.
Beretningen blev godkendt.

3

Fremlæggelse af årsrapport til
godkendelse

Nicolaj fremlagde årsrapporten for 2019.

Årets resultat udviser et historisk højt overskud,
hvilket bl.a. skyldes, at der er gjort en ekstra stor
indsats for at få opgaver hos Spildopperne, med
genbrugsindsamling i Allerød.

•
•

Henrik Falck
Rikke Løvhdal

Alle kandidaterne præsenterede sig selv. Alle blev
valgt til gruppestyrelsen.
Gruppestyrelsen består herefter af:
• Rikke Klockars-Jensen
• Henrik Kaas Hansen
• Nicolaj Zørn
• Brian Debel
• Margit Christiansen
• Henrik Falck
• Rikke Løvhdal
Samt grenlederne.
Gruppestyrelsen konstituerer sig på det kommende
møde d. 3. februar 2020.

Indtægter for i alt 685 t.kr. og samlede omkostninger
for 446 t.kr. Resultat før finansielle poster på 239 t.kr.
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Valg af revisor og revisorsuppleant

CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev
genvalgt.

Årsrapporten blev godkendt.
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Gruppestyrelsens planer for det
kommende år

4

Behandling af indkomne forslag

5

Vedtagelse af budget

6

Valg af forældrerepræsentanter og
suppleanter til gruppestyrelsen

Der var ikke fremkommet nogen forslag.

Budgettet fremgår af årsrapporten note 9.
Budgettet blev vedtaget. Der er uændret kontingent
for 2020/21.
Det blev vedtaget at, der fremover opkræves
kontingent 2 gange årligt, med effekt fra august 2020.

Henning vil gerne sige tak til følgende, der har valgt at
stoppe i gruppestyrelsen:
• Lars Olsen
Vi har følgende forældrerepræsentanter, der er på
valg – de bedes rejse sig
• Henrik Kaas Hansen
Følgende forældrerepræsentanter, der ikke er på valg
• Rikke Line Klockars Jensen
• Brian Debel
• Nicolaj Zørn
Der blev afholdt valg til gruppestyrelsen og følgende
stillede op til gruppestyrelsen:
• Henrik Kaas Hansen (Genvalg)
• Margit Christiansen

Rikke præsenterede gruppestyrelsens planer for det
kommende år.
Forældreinddragelse – Som tema vil gruppestyrelse
arbejde med forældreinddragelse. På ture, på møder
osv. Det er en opgave for gruppen at definere de
opgaver der kan hjælpes med. Herunder hvordan vi
kommunikerer og inddrager forældre.
Gruppestyrelsen håber at arbejde med
forældreinddragelse, kan bidrage til at føre
spejderarbejdet videre.
Pernille supplerede med at der til sommerlejren, vil
være behov for forældrehjælp på sommerlejren i uge
32 på Bornholm.
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Eventuelt

Spørgsmål til Spildop / Genbrugs indsamling – Torben
fortæller om dette i pauserne under
underholdningen.
Brian Debel nævnte, at det er vigtigt at være
opmærksom på at der er mangle forskellige måder at
hjælpe på og gøre en indsats. Spejderarbejdet er
baseret på 100% frivillige arbejde.
Opfordrede til at alle kan hjælpe med en hånd – alt
kan bruges.
Spørgsmål til transporten til og fra spejder. Opfordrer
til at passe på hinanden og følge vejledningen til
afsætte og parkere ved Jægervænget / Baunevænget.
Fokus herpå.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Hej Spejdere
Vi håber, at i alle er kommet godt ind i det nye år. Vi er
nu på vej mod de lysere måneder, hvor dagene bliver
længere og de første forårstegn begynder at komme
frem. Tilbage i december startede Wacambaen som er
den store patruljedyst som forløber indtil Skt. Georgs
dag i april. I januar har vi startet 2020 med en
orienteringsdag på Bassebjerg, hvor vi har trænet de forskellige færdigheder inden for o-løb.
Foråret kommer til at stå på spændende program, med Gillastugan, sheltertur Skt. Georg dag og ikke
mindst Wagadugo.

Gillastugan 21-23/2
Den 21. februar går turen til de store svenske skove, hvor vi er blevet inviteret på kursus i
naturkendskab af skovrider Edvin Germundson. Vi mødes ved færgeterminalen i Helsingør
fredag den 21. februar kl. 18:00 og går samlet om bord på færgen. Vi er tilbage i Helsingør
søndag den 23. februar kl. 17:00. Så husk at gå ind på nemtilmeld og tilmeld jer.
Sheltertur 21-22/3
Den 21. marts tager vi afsted på sheltertur, hvor vi skal øve forskellige spejderfærdigheder.
Programmet står blandt andet på avanceret madlavning over bål, hvor der virkelig bliver tid til at
kræse om maden. Foruden madlavning og andre aktiviteter, bliver der masser af hygge og
mulighed for samarbejde i og på tværs af patruljerne.
Skt. Georg dag 23/4
Den 23/4 mødes vi på bassebjerg og drager fælles ud til vores cermoniplads, hvor vi skal, kåre
årets spejder, den vindende patrulje af Wacambaen og afgive spejderløftet.
Wagadugo
Den sidste weekend i april er det tid til årets Wagadugoløb. Løbet foregår i 1930 stilen, hvor
politiet har brug for jeres hjælp til at stoppe gangsterbossen og hans kumpaner. Så glæd jer til et
spændende løb, hvor i for brug for jeres færdigheder inde for aflytning, snigning og kodeløsning
for at afsløre gangsternes fordækte planer. I kan læse mere om tidligere års løb på
www.wagadugo.dk .

Tropsledelsen
Cecilie, Benjamin, Niels, Pernille og Martin
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S P E JD E R T R O P P E N – P R O G R A M
F E B R U A R – M A R T S - A P R IL
Patruljerne har mødedag enten tirsdag eller onsdag
(i uger, hvor der ikke er tropsmøde)
Februar
Tirsdag d. 4.

Kl. 18.00 til 19.00

Oxermøde (PL/PA’er)

Tirsdag d. 4.

Kl. 19.00 til 21.00

Tropsmøde

Lørdag d. 8.
Fredag d. 21.Søndag d. 23.
Marts
Tirsdag d. 3.
Tirsdag d. 3

Spild-op indsamling - Bæver
Kl. 17.00 til 16.00

Gillastugan

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Lørdag d. 14.

Spild-op indsamling - Hjorte

Lørdag d. 21.Søndag d. 22.

Spejderfærdigheder
på sheltertur

April
Tirsdag d. 7.
Tirsdag d. 7.

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 20.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Lørdag d. 11.

Spild-op-indsamling - Mår

Fredag d. 24. Søndag d. 26.

Wagadugo – et sted på Sjælland

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

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

13

Spejdere i Grib Skov Trop inviteres til

Kursus i naturkendskab
Gillastugan 2020
Kære spejdere
I de kolde vintermåneder, må vi glæde os over at foråret snart er på vej, og at
naturen igen vil vise tegn på liv. Den svenske skovrider Edvin Germundson har
tilbudt troppens spejdere et kursus i naturkendskab. Det er derfor med stor
glæde, at pionererne kan invitere alle spejdere på weekendophold til
Skovridergården Gillastugan i det naturskønne Söderåsen.
Afgang: Vi mødes i Helsingør ved Scandlines-terminalen for gående
passagerer fredag d. 21. feb. 2020 kl. 18.00 - Vær der til tiden , da vi skal nå
en færge. Husk at tage pas med !!!!
Hjemkomst: Vi ankommer i Helsingør igen søndag d. 23. feb. kl. 17.00.
Turen til Gillastugan er som altid planlagt af pionererne, og vi glæder os rigtig
meget til en weekend med spejderaktiviteter, spændende opgaver i naturen
og rigtig meget hygge.
Medbring almindelig weekendudrustning
- husk madpakke til fredag aften
- HUSK PAS !!!!
- medbring ikke liggeunderlag
- husk løbetøj og løbesko
- medbring gerne et par hjemmesko (sko til indendørs)
- husk varmt tøj, da vi skal være meget udendørs
Tilmelding foregår via NemTilmeld senest d. 12. feb. 2020
Vel mødt!
De bedste spejderhilsner
Tropsledelsen og pionererne i Grib Skov Trop
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Kære spejdere
Shelterturen I år kommer til at foregå i vores hyttes baghave nemlig Grib Skov.
Shelterne på Multebjerg kommer til at lægge rammerne for en
hyggelig dag og aften med fokus på spejderfærdigheder af forskellig slags. Der vil i år være fokus på madlavning, pionering,
hike, og opfølgning på orienteringsdag (måske et lille o-løb).
Vi mødes foran Bassebjerg (hytten) kl. 10 Lørdag d. 21 marts.
Vandrerygsækken skal pakkes klar til at vandre med oppakning
til en weekend hvor vi sover udendørs og laver mad over bål.
Der skal være plads til fællesgrej i rygsækken
Shelterturen afsluttes igen foran bassebjerg (hytten) om søndagen d. 22 marts kl. 13.
Husk at medbringe; madpakke til lørdag, løbetøj, varmt tøj, arbejdshandsker, pandelamper og tøj til en enkelt overnatning.
Tilmelding senest d. 14 marts via medlemsportalen.
Vi glæder os til en dejlig forårsweekend med alle jer spejdere!
Tropsledelsen

Hej Egern "
%
$
#
Hej igen.
Tak for et godt grupperådsmøde, vi klarede det så godt,
vi vandt smilet endnu engang. Dog har vi givet tilladelse
til at bæver har trofæet, men fedt!
De næste 3 måneder skal vi selvfølgelig lave de
månedsopgaver som møder os. Derudover skal vi træne noget viden men også lavet noget fysisk,
så det bliver super fedt!
Vi går også en lysere tid i møde, det må vi udnytte så godt vi kan, så derfor skal vi se en masse
dejlig skov!
I februar skal vi afsted til Gillastugan hvor det er pionererne der har planlagt turen. Det plejer at
være en super spændende og sjov tur.
Der kommer flere informationer om Gillastugan senere
Jeg ser frem til en masse sjove og fede spejdermøder med jer.
Mange glade Egernhilsner fra Laura (PL).
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Kære Mår
Super klaret til Vigdís på grupperådsmødet!
Vi skal kigge lidt mere på nogle mærker i det næste stykke tid,
så vi kan få fyldt lidt op på ærmet.
Ud over det skal vi lidt mere udenfor og øve vores Pioneering.
Så i kan godt glæde jer.
Mvh. PL og PA Andreas og Cornelius

Hey Bæver!
Så er lyset ved at vende tilbage, så det bliver super dejligt! Det skal vi selvfølgelig udnytte.Vi
kommer derfor til at bruge den næste tid på nogle flere udendørsaktiviteter. Derudover er vi
gået i gang med Wacambaen, og vi er kommet godt fra start. Lad os håbe på at vi har hvad
der skal til for at vinde! Med foråret kommer der også en masse super fede ture som
Wagadugo og selvfølgelig den traditionsrige patruljetur. Det glæder vi os rigtig meget til. I de
næste par måneder vil vi få lavet meteorolog færdigt, og arbejdet på månedsopgaver. Når vi
bliver færdige med det går vi i gang med spejderprøven, så vi forhåbentlig alle sammen har
den før sommerferien.
Bæverhilsner Asbjørn (PL) og William (PA)

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Hej Hjoortee!
Så er det nye år skudt i gang med godt humør, og vi er klar til at møde foråret. (Dog om ret lang tid) Vi skal
kigge på stjerner, og øve os på at skrive ordentlig dagbog ;D
Selvfølgelig skal vi også forberede os på årets Gillastugan og Wagadugo. Der skal trænes gåder, vi skal øve
os på skrivemaskinen og selvfølgelig skal vi også øve os på vores casinoskills.
Vi glæder os til at se jer i det nye år!!!
Glædelige hilsner fra Katrine (PL) og Sixten (PA)

Hej Vildsvin
I denne stadig lidt mørke og kolde tid, skal vi lige få udnyttet det til at tage noget signalering i
mørket. Wagadugo er også ved at nærme sig, hvilket betyder at der også snart er en foropgave,
som skal laves. Datoen for Wagadugo kommer senere.
Vildsvine Hilsener
Silas (PL), Andrea (PA) & Karla (PA)
Februar
4. Tropsmøde
12. afslutning telegrafist
19. øksesvinger
21-23: Gillastugan
26. starter Brandværn
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Marts
3. Tropsmøde
11. Brandværn
18. Brandværn
21-22: Spejderfærdigheder på
Shelter tur
25. slut Brandværn

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

April
1. Wagadugo forberedelse
7. Tropsmøde
15. Wagadugo forberedelse
22. Wagadugo forberedelse
23. Sct. Georgs dag
29. Opsamling brandværn

Høvlen

Kære pionerer,

Den 1. december begyndte klandysten. Det har været spændende at følge
arbejdet med den første opgave. Bedømmelsesholdet var meget imponeret
over resultatet. Jeg håber at i er blevet færdige med opgave 2 og er tilfredse
med resultatet. For at deltage i kampen om høvlen skal sjakket være tilmeldt
med sjaknavn og navn på medlemmerne senest d. 1/12-2019. Dysten løber til
Sct. Georgs dag d. 23. april og består af i alt 4 opgaver, der løbende
offentliggøres.
Pointstilling februar 2020:
Opgave nr.

Sjaknavn

Medlemmer

Apodemus Sylvaticus
Lærke & Caroline
Panthera Tigris
Mads & Ditte
Mollisquama Mississippiensis
Viktor & Mathias L.
Vulpes Lagopus
Cecilie & Magnus
Ailurus Fuglens
Kathrine & Sebastian

1

2
37
34
44
27
32

3

4

Total
37
34
44
27
32

Opgaverne vægtes ens og det er ikke et krav at man løser alle. Kun de 4
opgaver indgår i dysten. Detaljer om indlevering af opgaver til bedømmelse vil
fremgå af opgaveoplægget. Vindende sjak tildeles en læderlap til uniformen og
foreviges med deres sjaknavn på høvlen.
Opgave
1
2
3
4

Afleveres
04. januar
25. januar
slut marts
23. april

Grib Skov Trop
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Pionerer!

Inden længe kan vi skimte foråret omkring Bassebjerg. Det glæder vi os til - at drage ud under åben
himmel og igen at kunne nyde lejrens frie liv. De mørke vintermåneder har vi opholdt os meget ved
bålstedet i stalden, hvor vi har dystet i klassiske indendørs discipliner: søm, hint og skæftning af
håndværktøj. Vores klandyst er i fuld gang og det går stærkt fremad med opgaverne – god vind til jer
alle!
De sidste par måneder har været helt
fabelagtige. Aktivitetsniveauet i vores
bjælkehytte har nået nye højder, og vi har haft
et glædeligt gensyn med mange gamle
pionerer. Særligt Gillastugan planlægningen
og den traditionsrige nytårskur har været
meget velbesøgt, og selvom nytårskuren i år
ikke var helt efter skabelonen, fik vi da
bestemt taget afsked med 10’erne med manér!
En stor tak til Kathrine Heidtmann og Emma
Daae der stablede det hele på benene. Har i
stadig madolie i skoene?
d. 1. februar kan vi ønske hinanden tillykke
med et stort jubilæum, da er det nemlig lige
akkurat 25 år siden at man i knasten kunne
finde en invitation til Grib Skov Trops 18-25årige, til at gøre møde på Jagtstien 3, for at
inddele sig i sjak og starte pionerarbejdet op.
Forårets komme varsler turneringer for
korpsets ulve, stifindere og spejdere. Jeg
håber i kan finde tid til at tage med Grib Skov
Trops skønne Flok, Stamme eller Trop på tur.
Det er altid spændende at være på tur med
gamle og nye spejderkammerater, og vi kan jo
tage stempelkanden og emaljekopperne med
;)
Med skarp skygge
//Kaliffen.
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Pionerklanens Norgestur 2020
Kære pionerer, for at markere året for klanens 25-års jubilæum drager vi til det norske højfjeld. I kan se frem
til dage under åben himmel i gode kammeraters lag. Vi medbringer fjeldtelte, fiskestænger og trangia så vi
kan trænge langt ind i fjellheimen og opleve den norske vildmark.
Jeg har i december snakket med kalifatets repræsentant i det frosne land, og vi har
sammen tegnet de grove linjer for turen, men der er stadig meget planlægning
tilbage! Vi vil derfor gerne invitere de interesserede til at deltage i den videre
planlægning af turen ved 2 møder:
•

Tirsdag d. 11. februar, Æblevej 36, 2400 kl. 18:00

•

Lørdag d. 14. marts, Bassebjerg kl. 16:00 (Så kan i nå spildopturen)

Endelig tilmelding til turen er 31 marts.
Vores tanker om turen:
Vi drager fælles fra Københavns hovedbanegård med tog eller natbus til Oslo og derfra videre ind i
vildmarken. Vi har to destinationer på tegnebrættet: Finnmark (beliggende i den famøse polarcirkel) eller et
af Sydnorges store fjeldområder som fx Hadangervidda eller Jotunheimen. Vi håber at kunne blive i fjeldet
mange dage og derfra oprette en base camp og tage afstikkerture til lavlandet og de omkringliggende
fjeldtoppe. Vi håber også på at inkorporere lidt kulturelle indslag eller andre friluftsaktiviteter som fx
kajakroning mv. Afhængigt af destinationen kommer turen til at ligge i juli eller august og selvfølgelig ikke
sammenfaldende med gruppens sommerlejr til Bornholm. Tanken bag turen er, at det ikke skal være en
lederstyret tur, men at vi sammen planlægger destination og indhold. Hvis i har spørgsmål til turen af nogen
art er i selvfølgelig meget velkomne til at skrive eller ringe til os begge.
PD: tlf. 21515533, mail: mla@vu.dk
Frida: tlf. +4529842521, mail: frida.brockmann@gmail.com

GRIB SKOV ROVERKLAN
Kære rovere
Så er vi godt i gang med 2020 med mange sjove og hyggelige stunder
sammen.
Møderne i første halvdel af året veksler mellem spejderfaglige ting, natur- og kulturoplevelser samt en lille smule arbejde på Bassebjerg.
Kanotur i foråret skal der selvfølgelig også være - Planen er Åsnen eller
Möckelen i Bededagsferien.
Der er plads til ændringer og tilføjelser i programmet, hvis I har nogle
guldkorn.
Der er kommet flere forslag til at se steder i hovedstaden.
Derfor pønses på en efterårs-weekend til København.
Vel mødt til aktiviteterne i 2020.
Mod lysere tider
Anders, Frank, Stinus og Torben.
PROGRAM:
17 Februar
23 Marts
20 April
		
8 - 10 Maj
18 Maj
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Handicraft Kigge på stjerner
Koder
Vi sværter terrasserne på Bassebjerg og studerer planter,
der højner smagen af stærke drikke.
Kanotur i det svenske.
Kulturmøde, Æbelholt kloster, Nakkehoved fyr eller andet.
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Klokkekilde Roverklan

Gæve Rovere
I forbindelse med vort Sct. Georgs aften-arragement i Gilwellhytten, kom vi i forbindelse med Hare fra
1. Ordrup Trop. Hare havde til spejderbevægelsens 100 års jubilæum fremstillede en film om den
danske spejderhistorie. Den ville han gerne vise for os, så til juleafslutningen blev Bassebjerg indrettet
som biografsal, med polstrede bænkerækker og slikbod i hjørnet. Og interessen var stor:

Til samme arrangement opsatte vi en mindeplade for vores roverven Bernhart Bjørkvig, der døde sidste
år. Det er 5. mindeplade i hytten. Tidligere er der opsat plader for Eivind Nielsen, Torben Karlsson,
Finn Zørn og Torben-2.
Vi har nu taget hul på et nyt og festlig år. Indledningsvis med fejring af roverklanens 20 års jubilæum.
Til april gentager vi vort succesfulde Sct. Georgs aften arrangement, forhåndsinteressen er stor. Vores
årlige weekendtur går i sensommeren til Sønderjylland for at deltage i fejring af genforeningen.
PROGRAM
Dato
Man 24 februar kl. 19
Man 30 marts kl 19
Fre 24 april kl. 17:30

Emne
Redaktionsmøde for Spejdersport
Vi skal til at have næste blad på gaden. Redaktionsmøde
Møde om Wagadugoløbet
Om kulisser og opgaver
Sct Georgs aften i Gilwellhytten
Festmiddag, taler, spejdersange og underholdning

Med løftet tveje, Ole

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Adresseliste
Civile Gruppestyrelsesmedlemmer:
Rikke Klockars-Jensen
Nicolaj Zørn (Kasserer)
Henrik Kaas Hansen
Brian Debel
Margit Christiansen
Henrik Falck
Rikke Løvhdal

Kærvej 5 A
Holmemosen 4
Postmosen 40
Helsevej 21
Nødebohave 18
Endrupvej 80
Fyrrebakken 41

Nødebo
Annisse
Hillerød
Hillerød
Nødebo
Fredensborg
Hillerød

23362696
50868000
20480652
29229491
50497891
27595300
26749582

rikke.loevdahl@gmail.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)
Marcus (PD) Andersen
Katrine Heidtmann

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

30316909
21535533
25794541

louise.m.h@hotmail.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)
Jonas (Niels) Jensen
Martin Schwartz
Cecilie Lindebjerg
Benjamin Pedersen

Spejdere 12-17 år.
Humlehaven 46
Nordre Fasanvej 237
Tingbakken 5
Pile Allé 23
Nødebohave 102

Hillerød
København N
Græsted
Nødebo
Nødebo

23314655
25632009
20642403
26195432
24908587

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

Patruljeledere
Katrine Brockmann (PL, Hjorte)
Silas Andersen (PL, Vildsvin)
Asbjørn Dissing (PL, Bæver)
Laura Meldgaard Steen (PL, Egern)
Andreas Gamborg, (PL, Mår)

Møde kl. 19-21.00
Nødebovej 77c
Kirkevej 8
Råbjergvej 29
Baunevænget 58
Rugårdsvej 11

Nødebo
Nødebo
Helsinge
Nødebo
Hillerød

29842757
24488109
25398767
22833860
42482501

Katrine.brockmann@gmail.com
silaszandersen@gmail.com
asbjorn@dissing.nu
laurameldgaardsteen@gmail.com
andreas.s.gamborg@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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rikkeline@ﬁrmaidraet.dk
nicolaj@zoern.dk
hhansen3398@gmail.com
b_debel@hotmail.com
donnerberg@jubii.dk

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

