November
December
Januar

2019/
2020

Forældrerådsmøde
Søndag d. 26. januar 2020 - 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.
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.
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Grib Skov Trop
NYT FRA TROPPEN
Knasten
November - januar
2019/20

Sommerlejr 2020

”Danmark har fra naturen
fået en helt uvurderlig gevinst
Fyn og Jylland og Sjælland og Lolland03/11 KM-tur
Falster og så ikke mindst
30/11-01/12 Juletur
Bornholm, Bornholm, Bornholm
26/01 20 Forældrerådsmøde
Du, min dejlige ferieø
Bornholm, Bornholm, Bornholm”
Kommende arrangementer:

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.
Vi glæder os!

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

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Oh lyt ulve!
Som I alle nok har bemærket, er dagene blevet kortere og mørket sænker sig over Nødebo lidt hurtigere om torsdagen. Vejret er
vendt – det blæser lidt mere, det er lidt koldere og himlen er lidt
mere grå. Det betyder dog ikke, at hverdagen for os i Seonekoblet
er blevet grå – nok snarere tværtimod.
For en ulv betyder efteråret læringsmuligheder på en ny måde. Vi
kan observere naturen, når den stråler af flotte farver og pryder
skovbunden med et lag af gule, røde og orange nuancer. Vi kan
kigge på himlen, og se de flokke af fugle, der så småt er ved at
trække sydpå. Vi kan se på hinanden, og de nye bander, der så
småt er faldet på plads og viser sig endnu dygtigere, end vi ledere
havde forestillet os.
Efteråret betyder for os ulve kreativitet, hygge og opgaver på en
lidt anden måde, end vi har gjort det i det første halvår. Vi nærmer
os med hastige skridt juleturen, hvor vi sammen skal sørge for, at
det som sædvanlig bliver den hyggeligste tur på hele året.
Vi kommer til at øve os en hel masse på forskellige mærker og vi
kommer til at træne i banderne i at samarbejde, at lytte og at observere. Vi kommer til at lære at blive endnu bedre
i banderne, end vi allerede er.
Med glade ulvehilsner,
Akela, Baloo, Bagheera

PROGRAM FOR ULVE
Program for ulve
November - december - januar

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

3. november – 20 km tur

HUSK a

7. november – rejsen
14. november – opgaver på grunden
21. november – Sy bestikposer

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

Akela hv

28. november – Fuglefoder
30. november-1. december – juletur
5. december – Nisseløb
12. december (juleafslutning)
9. januar – første møde efter juleferien
16. januar – Akelas udfordring
23. januar – International
30. januar – International

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Nu er det mørkt hele vejen igennem vore møder. Det betyder at vi rykker en god del af aktiviteterne
indenfor, men vi starter ofte ude, så husk at være klædt godt på til det.
Dagbøgerne har altid givet os gode point, når vi er på stifinderturneringen, og det skal de gerne blive
ved med, så vi gentager lige, hvordan man laver en god side til den:
•
•
•
•
•
•

1-2 sider
Både tekst óg en tegning
Lidt farver, men uden at det bliver til en stor farvelade
Brug farveblyanter, ikke tusch
Ingen tomme fladerr
Husk navn og dato (for mødet)

Vi havde som sædvanlig en rigtig god tur til Klokkedam, hvor vi lavede masser af lejrsport og mad
over bål. Turen startede vores kobbel konkurrence om Ravnens Økse, som vi fortsætter med helt til
Jul.
I de næste 3 måneder skal vi blandt andet tage duelighedstegnet Førstehjælp. Det er et af de vigtigste
mærker for at kunne tage svævende ørn.
Juleturen går igen i år til Colleruphus i Høje Sandbjerg, Tilmelding foregår på nettet, vi sender en link
ud i god tid inden.
Husk at have uniformen i orden, hav tændstikker, papir, blyant, hæfteplaster og sikkerhedsnål i
stifinderlommen.
Og husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme. For at få mødeknap må man højst have 4 gange
fravær (fra både møder og ture) - og fravær uden afbud tæller dobbelt. Og sørg for at komme til tiden.
Hvis I ikke er der når vi holder mandtal så går vi ikke ind og krydser Jer af senere.
Med stifinderhilsen
Anders, Henrik, Jan, Leif og Lars
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STIFINDERPROGRAM

November

Onsdag 6.
Onsdag 13.
Onsdag 20.
Onsdag 27.
Lørdag 30. –
Søndag 1.
December

3. møde med Ildslukker. Husk at medbringe 30-km pladerne, så vi kan få dem sat
i bælterne.
Afslutning af Ildslukker, vi skal på besøg på Brandskolen ved Helsingør.
Mere herom via mail.
Vi tager et møde med rafter og besnøringer.
Vi starter på et at de vigtigste duelighedstegn for stifinderne – Førstehjælp.
Vi gennemgår teori og laver praktiske øvelser.
Juletur til Colleruphus ved Høje Sandbjerg. Forældre og søskende er velkomne til
opgaveløb om søndagen. Nærmere oplysninger andetsteds i bladet.

Onsdag 4.

Vi fortsætter med førstehjælp.

Onsdag 11.

Juleafslutning. Vi hygger og leger.
Og så skal vi have kåret efterårets bedste kobbel: Vinderne af Ravnens Økse.
Medbring en lille gave til en værdi af 20 kr.

Januar

Onsdag 8.

Vi starter 2020 med et postløb omkring Bassebjerg.

Onsdag 15.

Vi fortsætter med Førstehjælp.

Onsdag 22.

Vi øver underholdning til forældrerådsmødet.

Søndag 26.
Onsdag 29.

Forældrerådemøde på kroen. Mere herom andetsteds i bladet.
Vi afslutter Førstehjælp

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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30. november 1. december

JULETUR
COLLERUPHUS
Tilmelding på:
www.gribskovtrop.gulspejder.dk

Juletur – Colleruphus d. 30. november til 1. december
Tilmelding på: www.gribskovtrop.gulspejder.dk
D. 30. november til 1. december afholdes vores årlige juletur for ulve, stifindere, spejdere,
pionerer, rovere 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.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Hej Spejdere
Det nye spejderår er kommet godt i gang efter det
store ”puslespil” med alle patruljerne gik op inden årets
oprykning. Vi fik i starten af september sagt ”farvel” til
Lærke, Klemen, Ditte, Cecilie og Magnus, der rykkede
videre til pionergrenen. Vi tog heldigvis også i mod 9
nye friske spejdere, der er blevet indviet i troppen og de nye 5 patruljer, da vi har kunne genåbne
patruljen Bæver efter flere år.
Velkommen til alle nye og gamle - velkommen til et nyt spejderår! Vi glæder os til mange fantastiske
spejderoplevelser med jer. Vi har allerede været afsted på spejderårets 2 første ture. I slutningen af
september var vi et smut i det svenske, hvor vi vandrede af Søderåsens enormt smukke vandreruter. Det
var en fornøjelse, at se så mange nye ansigter på turen, hvor vi foruden selve vandringen dystede om at
komme igennem pionerernes outdoorbane med hjemmelavede kroket/golfkøller.
Vi er nu rykket rigtigt ind i de mørke måneder, og man må sige vi fik ”smagt” på efteråret på årets LPT. Vi
håber I alle er blevet tørre igen. I fik dystet i o-løb, madlavning og lejrsport. Det var godt at se så mange
smilende spejdere på trods af de noget oversvømmede lejrpladser. Selvom vi ikke fik sværdet hjem i år,
kunne vi endnu engang tage det flotte tovtrækningstrofæ med tilbage til Bassebjerg. Stærk indsats.
Derudover er det værd at nævne at Mår/Hjorte fik en flot 6. plads med bl.a. vindere af bålunderholdning
samt en anden plads i orienteringsløb. Sejt gået alle sammen!
Nu er vi rigtig på vej ind i den mørke del af året, hvor blandt andet julen og wacambaen står for døren.
Juletur
Den 30. november til 1. december går det for alvor løs med julehyggen! Vi sørger igen i år for at I kommer
i ægte julehumør! Vi kan ikke sige så meget andet end at julen er fyldt af overraskelser og at vi i år kører
med temaet ”en lykkelig (h)jul”. Det betyder selvfølgelig, at der skal hygges med spejderopgaver,
risalamande og gaver. Mon ikke julemanden også dukker op igen i år? Vi får se - skynd jer ind og tilmeld
jer på medlemsportalen!
Wacambaen
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.
Orienterings-dag
Lørdag d. 25. januar holder vi træningsdag i orientering. Vi mødes om formiddagen på Bassebjerg og
træner pejling, orientering, kompasretninger til den helt store guldmedalje. Den intensive træning vil
selvfølgelig blive kombineret med sjov, hygge og rigtig god mad bl.a. vil der være et gensyn med ”tv-

køkkenet” fra sidste år har den kendte vært lovet os. Om aftenen laver vi ”sleepover” på Bassebjerg for
dem, der har lyst til at være med. Dette gør også at vi kan tage direkte hen til Nødebo kro dagen efter til
årets grupperådsmøde – hvor vi som altid ser frem til fabelagtig underholdning!
Vi glæder os til en vinter fuld af jul, kammeratskab, spejder og læring!
Tropsledelsen
Cecilie, Benjamin, Niels, Martin og Pernille

Orienteringsdag
Lørdag d. 25. januar står det på træningsdag i orientering på
Bassebjerg.
Vi mødes kl 10 på Bassebjerg. Her starter vi med en lille
konkurrence, der måske kan give et hint om jeres ud- gangspunkt for
dagen. Herefter skal der trænes pejlinger, kompasretning og generel
orientering til den helt store guldmedalje. Vi sætter simpelthen en hel
dag af til fif og lærdom i orientering. Det er dagen, hvor der bliver tid
til stille alle spørgsmål og bl.a. et besøg af sidste års ”tv-køkken”.
Vi afslutter dagen med en fantastisk middag. Om aftenen har vi
”sleepover” på Bassebjerg for dem, der har lyst til at være med. Der
vil være lækre snacks og mulighed for masser af hygge!
Vi slutter officielt af kl 21.30, men der er mulighed for at blive
hængende og vi sammen kan tage op til Nødebo Kro om søndagen
til årets grupperådsmøde.
I skal denne lørdag særligt huske: madpakke til frokost, kompas og
evt. sovegrej.
Tilmeld dig senest d. 15. januar via medlemsportalen
Med opsmøgede ærmer
Tropsledelsen
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Ohøj Hjortlinger!
Tak for årets LPT, - i kæmpede alle bragt og gjorde en god indsats, hvilket også
resulterede i flotte point, dem kan vi snakke en masse om på møderne.
De næste par måneder skal vi kigge på nogle forskellige mærker. Nu hvor vi går ind i en
mere mørk periode bliver det nemt at kigge på f.eks. stjernebilleder og vi kan derfor
nemmere tage mærket ’astronom’

Snart kommer en af årets hyggeligste ture- nemlig juleturen- vi skal smovse en masse
brun sovs og lave en masse fede aktiviteter, opgaver og julelege. Der vil være
mulighed for at vinde mandelgaven, hvis man er heldig. Og hvis vi råber højt nok, så
er der chance for at selveste julemanden kommer forbi med en gave til os hver- lad os
håbe!
Vi glæder os til at masse gode og hyggelige hjortemøder med jer alle.
Mange spejder hilsner fra Sixten (PA) og Katrine (PL)

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Hey Bæver!
Så er efteråret godt i gang, og det betyder jo at vi lige har været på lands patrulje turnering. Vi var desværre
kun 4 der kunne deltage, men vi holdt hovederne højt og klarede os igennem alt slags vejr! Vi har aldrig
oplevet et regnvejr som det på denne LPT, og vi håber ikke, at vi kommer til at opleve noget lignende igen.
Vi nærmer os nu vinteren hvilket betyder nogle kolde og mørke møder. Dette kommer dog ikke til at holde
os inden døre. Husk derfor godt varmt tøj og lygter eller pandelamper!

De bedste bæverhilsner Asbjørn (PL) og William (PA)

Hej Egern "
%
$
#
Hej endnu engang Egern.
Tak for en meget hård og våd LPT, i klarede det alle super
godt og var gode til at holde humøret højt også da det
regnede mest. Fedt!
De næste 3 måneder skal vi lave forskellige konkurrencer
mod hindanen og dyste i forskellige discipliner, derudover er der snart juletur hvilket bliver
MONSTER hyggeligt, vi håber på at se jer alle til juleturen, der vil være meget god mad og
julemanden kommer!!
Da vi ikke har en LPT at planlægge og snakke om, kan vi nu også så småt begynde at kigge på nogle
mærker så de tomme ærmer kan begynde at se flotte ud.
Der kommer flere informationer om årets juletur senere.
Vi ser frem til en masse sjove og fede spejdermøder med jer.
Mange glade Egernhilsner fra Mads (PA) & Laura (PL).
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Hej Vildsvin
LPT er overstået, og i har klaret jer mega godt, vi har dog været lidt uheldige undervejs med noget
vejr, men i klarede det godt, og holdt det gode humør oppe.
I de næste par måneder bliver det mørkt, så husk nu en pandelampe. Vi kommer til at tage et par
mærker som astronom, da der måske kan være en stor chance for at se en stjerneklar himmel. Og
husk også at have noget varmt tøj på når i skal til spejder.
Mange Vildsvine hilsner
Silas (PL), Karla (PA) og Andrea (PA)
Program:
November
5/11: tropsmøde
13/11: Start på Astronom
20/11: Forsat Astronom
27/11: Slut astronom

December
3/12: Tropsmøde
11/12: Start: Signalør
18/12: Juleafslutning

Januar
7/1: Tropsmøde
15/1: Forsat signalør
22/1: afslutning på signalør
29/1: (Orientering)

OBS: Juletur 30. november - 1. december (der kommer mere information senere hen)

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Stemningsbilleder fra LPT og
Pioner og Roverturneringen
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Pionerer
Himlen er grå, temperaturen falder dag for dag og kalenderen skriver snart vinter. Men det gør ikke
noget. Det er perfekte rammer for benhårdt spejderarbejde. Vi forstår, at det nu kun i begrænset
omfang er sweater-suppetid. Derfor glæder jeg mig til at ser jer alle på Vintervandretur, Juletur og
selvfølgelig den traditionsrige nytårskur. Og med vinteren kommer også et af årets absolutte
højdepunkter: Gillastugan. Igen i år drager vi til Sverige, hvor de næste måneders planlægning og
forberedelse skal stå deres prøve.
I november skal vi lave mad til
spiloppernes generalforsamling. Det
bliver mægtig hyggeligt og alle
pionerer er selvfølgelig velkomne til
at hjælpe til. Information findes i
Pionergruppen og på opslagstavlen i
lokalet.
Tak til de mange fremmødte på vores
oprykningstur i september. Det var
herligt at se så mange gamle
spejderkammerater fra alle kroge af
landet. Og efter en hæsblæsende
skattejagt gennem Gribskov, blev
det hold 1 der tilvejebragte Bitre
Bills forsvundne sørøverskat.
I de næste måneder introduceres
Kalifatets store dyst, hvor de aktive
pionersjak kæmper for at blive
udødeliggjort på Bassebjergs vægge
og
hive
den
eftertragtede
vandrepræmie hjem. Kaliffen ønsker
god vind til alle der tør tage
udfordringen op.

Med skarp skygge
//Kaliffen.
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Pionerer, snør støvlerne!
Denne råkolde november weekend begiver vi os ud på en
smuk

vandretur

omkring

Gurre

sø

og

gennem

nyruphegn. Ruten bugter sig 30 km og byder på
fantastiske

syn

af

de

frosne

nordsjællandske

vinterskove. Og når en frisk dag i det danske land lakker
mod enden, finder vi vej til lavuen, hvor vi skal sove.
Fordi det både er koldt, vådt og hårdt: er det desværre
ikke muligt at tage sin tante Oda med. Husk derfor også
fornuftigt fodtøj og gennemført påklædning. Jeg glæder
mig til møde jer alle, i flotteste vinterpragt og veloplagte
til en god tur i gamle spejderkammeraters lag.
//Kaliffen
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GRIB SKOV ROVERKLAN
Kære rovere
De seneste 3 måneder har budt på store opgaver, selvfølgelig ”Stafet for livet”,
hvor raske rovere fik bygget scene og start/mål til arrangørernes store tilfredshed.
Ikke så længe efter Bålaften, hvor nogle klanmedlemmer havde rigeligt at rive i. Et arrangement,
der var meget vellykket men knapt så velbesøgt.
En roverturnering er godt overstået.
Nanna, Lars og Stinus deltog som sjak fra vores klan.
Og hvordan gik så det?
Det gik simpelt hen super godt: De vandt!
Til lykke med den flotte placering!
Vi vidste, at det var et sjak med potentiale - og det er der
levet op til.
Vi er godt inde i mørketiden - et varsel på, at juleturen
nærmer sig.Tag med og giv en hånd i køkkenet. der er
både brug for gastronomer og opvaskere - samt indkøbere
om fredagen.

PROGRAM:

Mandag d. 18/11		
				
Lørdag/Søndag		
d. 30/11 - 1/12
Mandag d. 16/12		
				
Mandag d. 20/1 - 20
				
Søndag d. 23/2		

Rovermøde, vi arbejder med båltænding og ser på
stjernebilleder med tilhørende skrøner og astronomi.
Juletur.
Julemøde med passende traktement og udvalgte
opgaver og lege, som har med julen at gøre.
Rovermøde, vi arbejder med signalering - på forskellige måder.
En snert af koder kan også liste sig ind.
Fastelavn på Bassebjerg.

Vel mødt til vintertidens arrangementer
Anders, Stinus og Torben
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Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

Klokkekilde Roverklan

Gæve Rovere
Her sidst på året er det 20 år siden, at Klokkekilde Roverklans
første klanleder Peter Westergaard bød velkommen til første
rovermøde i det utætte roverlokale, hvorfra man stadig kunne
mærke vinterkulden suse ind i lokalet. Meget, - rigtig meget
er der udrettet i de forgangne 20 år. Det skal naturligvis
fejres med en kæmpe fest til januar i forbindelse med vort
klanting og oprykning til roverklanen. Sæt allerede nu kryds
i kalenderen. Stor TILLYKKE !!

For 20 år
siden

Roverklanen har påtaget sig at fremstille Spejdersport de næste par år. Vi har
netop fået første nummer på banen. Det er blevet modtaget rigtig flot. Vi
fortsætter med et solidt julenummer og planlægger et forårsnummer med
fokus på vores natur. Næste deadline er 1. november.
På de seneste rovermøder
har vi udført praktisk arbejde
på et par turhytter. Dyssedam
hytten har bl.a. fået nyt køkken.
PROGRAM
Dato
Man 25 november
Kl. 19-22
Ons 1. januar
Kl. 11-14
Fre 24-25 januar

Emne
Filmaften på Bassebjerg
”Hare” fra 2. Ordrup Trop vil vise den film om spejderbevægelsens start, som
han fremstillede for 10 år siden. Tidligere vist i Ordrup Trops hytte.
Nytårstur til Valhal
Traditionen tro mødes vi til tre timers frisk luft og godt med motorsavslyd til
træfældning. Vi håber på frost, så vi kan komme i mosen.
KLANTING og Roverklanens 20 års jubilæumsfest
Afholdes i Gilwellhytten med festmiddag, taler, spejdersange samt optagelse
til roverklanen. Herefter afholdes KLANTING inden festlighederne fortsætter
til de små timer.

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

