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Grib Skov Trop
NYT FRA TROPPEN
Gribs Skovs GULD”

Årets fokusområde ”Forældreinddragelse” var i sin
spæde start, da Corona den 11. marts kuppede Danmarks dagsorden. Et historisk pressemøde gjorde
”forældrekaffe” og ”genbrugsindsamlinger” irrelevant.
Gruppestyrelsen fik erfaringer med virtuelle møder, og
der var behov for fuld opmærksomhed på aflysning af
møder, forsigtig genstart og drøftelser om afvikling af
en sommerlejr, som nu – heldigvis - er vel overstået.
Forældreinddragelsen kommer jeg tilbage til.
Først må der drysses store mængder af taknemmelighed og respekt ned over ”Grib Skovs GULD”; alle
ledere og hjælpere, der netop er hjemvendt fra en uges
sommerlejr i Karrebæksminde. I skal have både ”Tikkelikker”, ”B R A V O” og ”sus fra havet”! De største
af slagsen! I er mennesker med et særligt overskud, der
prioriterer en uge i sommerferien på at drage på spejderlejr og give vores børn spejderoplevelser for livet.
Det er beundringsværdigt. I nyder det garanteret, men
det er også hårdt arbejde at være sammen med vores (jo
ellers velopdragne) børn.
På vegne af alle os forældre: TUSIND TAK!
Og så tilbage til ”Forældreinddragelsen”
...genbrugssorteringer, indkøb til juleturen, lapning
af et hul i en teltdug, en overhaling af hjemmesiden,
agere julemand, skrive en reportage til Hillerødposten,
agere ulykkesramt, når der tages førstehjælpsmærke,
bemande en post til ulvemødet, tage billeder, rydde op
i rafter eller flytte brænde...
Opgavelisten er uendelig!
I 2020 har Gruppestyrelsen i Grib Skov Trop ét fokusområde (udover Coronakrisen) - nemlig: Forældreinddragelse.

dreengagement. Som mor til en ulv, en stifinder og
en spejder har jeg ofte stået en torsdag aften i mørket
ved hytten Bassebjerg og tænkt: Hvordan kan jeg mon
hjælpe de fantastiske spejderledere, der ugentlig kommer langvejs fra og drysser spejderglæde ned over vores
børn? Hvad kan vi hjælpe med? Hvem skal vi spørge?
Og mon de har lyst til at høre, hvordan jeg oplevede
hjemmesiden, da mit barn skulle starte som ulveunge?
Gruppestyrelsen inviterer nu igen til forældrekaffe
den første torsdag i hver måned kl. 19.45 et kvarter før
ulvene stopper deres ulvemøde. Næste gang er torsdag d. 3. september. Her snakker vi igen om, hvordan
vi forældre hver især kan bidrage til Grib Skov Trop.
Vi har oplevet stor opbakning til de første to gange
forældrekaffe. Flere har meldt sig til ”Forældrebanden”.
Forældrekaffe er hyggeligt... og ingen bliver bondefanget til noget, de ikke har lyst til.
Vi er i den spæde start af vores fokusområde, og blev
forstyrret af nedlukningen, men stemningen omkring
de initiativer, vi har taget, er yderst positiv. Tak for
jeres opbakning. Gruppestyrelsen ser frem til at lære
alle forældrene endnu bedre at kende... og få alle evner
i spil. Aktive forældre er nemlig også GULD værd for
Grib Skov Trop.
Spejderhilsner
Rikke Line Klockars-Jensen
Formand Grib Skov Trop
Besøg os på facebook:
www.facebook.com/
gribskovtrop

Grib Skov Trop beundres for sit spejderarbejde og for
Bassebjerg, den magiske spejderhytte, der i sin tid blev
bygget af forældre og spejdere i fællesskab. Gruppestyrelsen drømmer om også at være kendt for sit forælGrib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

3

Oh lyt ulve!
Kære alle ulve!
Tusind tak for en fantastisk sommerlejr – hvor var det godt, at I
kunne hjælpe Robin Hood med at undslippe og fordrive den onde
Prins John! Jeg har hørt fra både Broder Tuck, Robin Hood og
Lille John, at der hersker fred og ro igen i Nottingham og Sherwoodskoven.
Vi har jo desværre været plaget af, at størstedelen af vores forår
blev aflyst, men vi er nu tilbage med et endnu bedre, og spændende program! Vi skal i løbet af efteråret begive os ud i en masse
lærerige og underholdende lege og opgaver, og vi ledere glæder
os til at komme i gang!
Møderne i august vil fokusere på 1. og 2. stjernen – især for de
ulve, som rykker op til stifinderne. Vi har i år rigtig mange ulve,
som rykker op – dem kommer vi virkelig til at savne, men vi glæder os også at møde alle de nye ansigter, som vil dukke op efter
sommerferien.
I efteråret skal vi blandt andet begynde på førstehjælp, og vi vil
prøve kræfter af med woodcraft og Akelas prøve.
Med glade ulvehilsner
Akela, Bagheera og Baloo

PROGRAM FOR ULVE
Program for ulve
August - september - oktober

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

20. august – Første møde efter sommerferien
27. august – 1./2. stjernen
3. september – Oprykning ved Den Gamle Eg
10. september – Ryste-sammen møde i de nye bander (opgaver på grunden)

HUSK a

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

Akela hv

17. september – Ømfodsprøve og knivbevis for nye
ulve. Start på woodcraft.
24. september – Woodcraft
1. oktober – Fuldmånemøde
8. oktober – Start førstehjælp
15. oktober – EFTERÅRSFERIE
22. oktober – Førstehjælp fortsat
25. oktober – 20-km tur
29. oktober – Førstehjælpsprøve
5. november – Besøg fra Dyrenes Beskyttelse
12. november – Rejsen
19. november – Junglestof / ulvestof
26. november – Akelas prøve

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Ulvesommerlejren 2020, Farmen Næstved.

Ned med Prins John, Kong Fup af
England!
Af Baloo (PD)

Søndag den 2. august steg en større flok
forventningsfyldte ulveunger på bussen fra
kirken i Nødebo. Turen gik mod sydsjælland,
hvor den onde prins John havde slået sig ned.
Ved ankomst til lejren stiftede Ulvene hurtigt
bekendtskab med både Prins John, sheriffen
og de luskede riddere.

Ulvene er i fra morgenstunden optaget af at
opretholde teltorden. Her hjælper banderne hinanden.

De er dog som regel oppe længe før.
Opvasken skal nemlig også tages før banden
kan melde ”klar til up-to-standard”.

Ulvelejrbål på lejrpladsen.

”.. for er vi ulve eller ej, mukker vi når...”
længere nåede vi ikke. For aftenens lejrbål
blev nemlig afbrudt, da Prins John var
kommet for at annoncere at der nu var skat
på: rene underbukser, latter, godt humør, luft,
at træde på græs osv.
Mandag morgen startede som alle andre
lejrmorgener med en rask up-to-standard,
hvor ulvebanderne tildeles point for flot
teltorden. De pakker alt deres grej sammen og
melder til præcis kl. 09:00.
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Ulvene vasker deres spisegrej efter aftensmad.

I dag mødte Ulvene Robin Hood i de
fredløses lejr. Robin kunne fortælle at han
havde planer om at stoppe Prins John, og at
Richard Løvehjerte var den retmæssige
konge. Ulvene brugte formiddagen på at
bygge buer af friske hasselkæppe. Nogen af
buer kunne skyde rigtig langt!

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

morgenens bustur måtte de søvnige kroppe
røres lidt. Derfor bød denne morgen på en
elsket spejderdisciplin: morgengymnastik i
uniform.

Her ses ulvene med deres hjemmelavede buer. Meget
fornemt.

Tirsdag formiddag gik med at fremstille
yderst dødelige gaffasværd, der senere skulle
i brug. Ulvene skulle nemlig vise deres værd
mod prins Johns riddere. Til formålet var
bygget en ridderarena hvor banderne én efter
én, med skarpslebne sværd skulle dyste mod
to af Prinsens riddere.

Ulvene laver morgengymnastik med Akela.

På borgcenteret oplevede vi den gamle
kongeborg, og hvordan det store anlæg har
været en magtposition i området.

På Borgcenteret. Det var meget varmt!

Ridderne får et ordentlig lag tæsk. Det var pionererne
(18-25) der spillede Prins Johns riddere.

Ridderne blev en smal sag for ulvene, der lod
helvede regne ned over dem. De stakkels
riddere trak sig tilbage i skam for at pleje
deres sår.
Onsdag var ulvene på udflugt med resten af
gruppen ud-af-lejren. Turen gik til
Vordingborg
borgcenter.
Forud
for

Den følgende torsdag blev det alvor. Nu
havde Prins John arrangeret en stor
ridderturnering. Han ville teste ulvene i
forskellige ridderdiscipliner: sækkeløb,
hestesko, samarbejde, bueskydning og kløgt.
Turneringen skulle afsluttes med en
konkurrence i bue og pil, hvor de bedste fra
alle bander skulle dyste mod sheriffen (der
vistnok fik snydt lidt rigeligt). Det skulle dog
vise sig, at det hele bare var et skalkeskjul,
noget han havde fundet på for at lokke Robin
frem. Det endte da også med at Robin vandt

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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turneringen i forklædning. Sheriffen og hans
mænd afslørede ham og han blev ført væk i
lænker. Robins lænker blev låst med fem
hængelåse. Prins John kunne fornøjet
meddele at han planlagde at hænge Robin
allerede dagen efter!

Lørdag pakkede vi hele lejren ned og drog
tilbage til Nødebo. Velvidende at vi havde
udført en god gerning. Og så havde vi det
selvfølgelig rigtig skægt samtidig. Tak for en
herlig tur ulve.

Men det skulle der nu ikke blive tale om.
Fredag formiddag sneg ulvene sig nemlig op
i ridderlejren og huggede alle fem nøgler. Da
ridderne senere førte Robin Hood til galgen,
stod ulvene klar. Da Robin gav dem signalet,
gik de talstærkt til angreb på de sagesløse
riddere og jog dem på flugt. De forsvandt
sammen med kong Fup ud i horisonten og er
ikke blevet set siden.

Fællesbillede af Ulvegrenen. Billedet er taget lige
efter afslutningsparade.
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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

Grib Skov Trop
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Så starter vi igen efter sommerferien og sommerlejren. Vi har 3 møder inden
oprykningen ved den gamle eg, dem bruger vi blandt andet på at få fulgt op på de
sidste ting med hensyn til mærker for 2. års stifinderne så så mange som muligt kan
få Svævende Ørn.
Torsdag den 3. september har vi oprykningen hvor vi (allerede) skal sige farvel til 2.
års stifinderne. Vi får heldigvis også nye stifindere op fra Ulvene. Der er mange
oprykkere fra ulvene, mange flere end vi sender op til spejderne, så vi bliver en stor
stamme efter oprykningen. Vi regner med at skulle have 5 kobler igen 😊😊
Efter oprykningen skal vi i gang med Totemprøven for de nye stifindere og i
september starter vi på Knobmærket som er et af de vigtigste stifindermærker. Vi
skal også på vores første tur med de nye kobler til Råbjerg-hytten. Her skal vi lave
lejrarbejde, primimad, snigning og andre stifinder ting. Vi skal også i gang med
kobbel-konkurrencen om Ravnens Økse.
Og slutningen af oktober skal vi på 30-km tur, det bliver søndag den 25. oktober.
Et spændende Stifinder efterår venter os, vi glæder os.
Med gul spejderhilsen
Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM
August
Onsdag 12.

Onsdag 19.
Onsdag 26.

September
Onsdag 2.
Torsdag 3.

Onsdag 9.

Onsdag 16.

Onsdag 23.

Lørdag 26. –
Søndag 27.

Onsdag 30.
Oktober
Onsdag 7.
Onsdag 14.
Onsdag 21.

Søndag 25.

Onsdag 28.

Første møde efter sommerferien. Vi starter med en gang lederfange
og derefter checker vi hvad 2. års stifinderne mangler til Svævende
Ørn.
Fortsat opfølgning på Svævende Ørn.
Sidste møde inden oprykningen. Tropsledelsen kommer og taler med
2. års stifinderne om oprykning til spejderne.
2.års stifinderne skal blive en halv time længere. Vi vil gerne høre
Jeres mening om, hvem der skal være kobbelledere og –assistenter
til næste år.
Intet møde.
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 20.30-tiden.
Forældre og søskende er velkomne. Hvis I cykler, så husk
cykellygterne.
Første møde i de nye kobler. Vi går i gang med Totemprøven.
Båltænding og sikkerhedsregler for brug af sav og økse.
2. års stifinderne skal blive en halv time længere.
Vi fortsætter med Totemprøven. Vi skal bl.a. høre om
Sortfodstammens traditioner, om de gule spejdere og om andre
spejderkorps.
Vi gennemgår principperne for indretning af en lejrplads og de
vigtigste besnøringer, så I er forberedt til Råbjerg-turen. Vi skal også
lige have checket kobbelkasserne.
Weekendtur til Råbjerghytten. Vi mødes ved Bassebjerg lørdag kl.
10.00. Vi kører så til Råbjerghytten, hvor vi skal lave lejrsport og
bålmad. Vi vil meget gerne have nogle forældre til at hjælpe med
transporten til og fra Råbjerghytten. Indbydelse udsendes pr. email.
På turen tager vi mærket ”lejrværktøj”
Vi starter på Knobmærket
Vi arbejder videre med Knobmærket.
Efterårsferie. Intet møde.
Vi går en 5km tur i skoven som forberedelse til 30km turen den 1.
november. Tag de sko/støvler på som du skal bruge på 30km turen
for at prøve dem af.
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)
Allehelgens aften. Vi skal på det allermest skræmmende løb i skoven
omkring Bassebjerg.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Hej spejdere
Hvor er det fantastisk at være tilbage igen – sikke et forår, hvor vi i den grad har været i underskud
af spejderfællesskabet og jeres gode humør!
Tusind tak for en fantastisk sommerlejr! Det var fantastisk at være afsted med jer igen når den
danske sommer er smukkest og dejligst. Nu kan vi se frem til et nyt spejderår og et efterår, hvor vi
forhåbentlig skal samles en hel del gange rundt om lejrbålet i spejderfællesskabet.
Oprykning
Torsdag den 3. 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. Med det nye spejderår går et andet på
hæld. I den forbindelse skal vi sige ”farvel” til både Cornelius og Andreas, der nu er blevet så
gamle at de skal op til vores pionerer. Vi glæder os over at vi stadig får lov at se jer, og håber vi
stadig vil få selskab af jer på en række ture! Heldigvis kan vi ved samme lejlighed byde velkommen
til en fantastisk gruppe nye spejdere. Til jer velkommen til - Vi glæder os til at lære jer endnu bedre
at kende og dele mange fantastiske spejder-oplevelser med jer i fremtiden!
Oprykningstur
Den 26-27 september skal vi på tropstur, som nok er et af årets hyggeligste ture. Vi har for vane at
tage lidt forskellige steder hen, men i år bliver vi hjemme! Vi holder i år en fantastisk weekend på
Bassebjerg. Vi skal ud og opleve vores nærområde imens vi lære de nye medlemmer at kende og få
styrket sammenholdet på tværs af patruljerne. Udover bliver der tid til at få finpudset sine
spejderfærdigheder inden årets landspatruljeturnering. Du kan finde invitationen til turen her i
Knasten og allerede nu tilmelde dig turen via medlemsportalen.
Lands Patrulje Turnering
Den 10-13. oktober står det på Lands Patrulje Turnering (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 er det os selv i Grib Skov Trop, der er vært
for turneringen med placering ved lejrpladsen ved Bolandshus tæt på Gribskovlejren. Vi glæder os
til at få jer med på et brag af en tur! Få tilmeldt jer turen via medlemsportalen.
Vi glæder os til endnu et fantastisk spejderår i vores fantastiske spejdertrop!
Tropsledelsen
Benjamin, Martin, Niels og Pernille.
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S P E JD E R T R O P P E N – P R O G R A M
A U G U ST – SEPTEM BER - O K TO BER
Patruljerne har mødedag enten tirsdag eller onsdag
(i uger, hvor der ikke er tropsmøde)
August
Tirsdag d. 18.

Kl. 18.00 til 19.00

Oxermøde (PL/PA’er)

Tirsdag d. 18.

Kl. 19.00 til 21.00

Tropsmøde

September
Torsdag d. 3.

Kl. 18.00 til 20.30

Oprykning ved den Store Eg.

Tirsdag d. 8.
Tirsdag d. 8

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Lørdag d. 12.

Kl. 07.30 til 14.00

Spild-op indsamling

Lørdag d. 26.Søndag d. 27.

Kl. 10.00 til 12.00

Oprykningstur - Bassebjerg

Oktober
Tirsdag d. 6.
Tirsdag d. 6.

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 20.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Torsdag d. 8.

Kl. 17.00 til 17.45

Pakkeaften til LPT

Lørdag d. 10. Tirsdag d. 13.

Kl. 13.00 til 14.00

Lands Patrulje Turnering

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

Grib Skov Trop
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Oprykningstur
26-27/9 2020
Dette efterårs oprykningstur kommer til at foregå i det meget velkendte Grib Skov. Nærmere kaldet
Bassebjerg blokhus. I Bassebjerg blokhus holder verdens bedste spejdergruppe til, de har nogle af de mest
dedikerede spejdere og elsker at tage på mange spændende ture! Det bedste er dog at mødes i det velkendte
område omkring hytten, for her kan man rigtig engagere sig i alle de vigtigste elementer ved spejderarbejdet.
Oprykningsturen er spejderårets første tur placeret i weekenden d. 26. til 27. september! Vi skal derfor
selvfølgelig bruge tid på lære hinanden rigtig godt at kende i de nye patruljer med en hel masse sjove
aktiviteter og hyggelige timer! Der kommer også til at blive tid til at øve spejderfærdighederne af inden årets
LPT fx pionering, lejrarbejde og orientering. Yderligere skal vi i løbet af lørdagen på udflugt – hvor turen
går hen bliver en overraskelse, men vi er sikre på I vil kunne lide den!
Vi mødes lørdag d. 26. september kl. 10. på Bassebjerg, og slutter af igen søndag d. 27. september kl. 12.
Pakkeliste:
-

Almindelig weekendudrustning til udendørsovernatning

-

Badetøj

-

Madpakke til lørdag

-

Løbesko

Det er en god og vigtig tur at få hele patruljen med på, så spejderåret kan blive skudt rigtig godt i gang!
Så gå ind og tilmeld dig allerede nu på medlemsportalen!
Vi glæder os!
Tropsledelsen
Niels, Martin, Benjamin og Pernille
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Se indbydelsen
til LPT 2020

Pionerer!

Tak for en eventyrlig sommerlejr. Jeres ridderfærd vil gå over i historien. Var vi lidt for stride ved
jer? Det virkede nemlig som om, at de fleste af jer havde regnet med at skulle sove hele natten, men
som i ved: ondskab sover aldrig… ups. Det blev i hvert fald en mindeværdig tur. Og som den har for
vane, slutter en sommerlejr alt, alt for hurtigt. Men jeg tænker at i også var ved at være godt udkørte
efter en uge med harpunfiskeri, kulinariske rejser, kano, hike og tæsk, tæsk tæsk. Få hvilet lidt. For
et nyt spejderår står for døren. Der kommer nye pionerer til vores klan. Unge uniformerede der endnu
ikke kender vores skikke og særheder. Tag godt imod dem. De bliver vores spejderkammerater i
mange år frem.
Oprykningen markerer også mit første år som
kalif. Et naturligt tidspunkt at reflektere over
klanens fremtid. Det har været min ambition at
klanen skulle mødes for at drage på tur sammen.
Og spejderarbejdet skulle være bringes tættere
på alle pionerer, også dem som er spredt i det
danske land. Vi var f.eks. glade for et gensyn
med både Marie og Christian, da vi drog på
cykeltur mod Næstved i juli. Mon ikke vi får
dem at se igen snart.
Skoven falmer og fuglestemmen daler; det
bliver igen tid til at drage på turnering. Denne
gang i vores egen baghave. Jeg håber at se en
sand perlerække af de rød-blå tørklæder. Der
dyster
på
turnering
og
hjælper
turneringsledelsen med det praktiske. Hvis i har
spørgsmål til turnering, mangler en makker
eller grej, så tøv ikke med at tage fat i mig. Det
løser vi!
Tilbage er ikke andet end at sige tak for et
dejligt år. Det har været skønt at se jer træde an,
både til spejderaktiviteter med klanen og når
gruppen havde behov for jeres gåpåmod og
krøllede hjerner. I er sgu seje. Snør støvlerne og
spænd bæltet. Vi sætter ikke farten ned!
Med skarp skygge
//Kaliffen.
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Tour de Cykel-Safari
Sydpå

En pioner patruljes færd mod det eksotiske
Costa del Næver 11-12 juli 2020

Køge, Lellinge, Vemmedrup, Bjæverskov, Slimminge, Klippede, Ørslev, Terslev, Haslev, Vester
Egede, Boserup, Holmegaard, Holme-Olstrup,
Rønnebæk og Næstved. I alt fem uniformer
forbi femten byskilte på femoghalvtreds kilometer.
Sådan så tallene da de 5 ovenstående pragteksemplarer af pompøse parat-pionerer trådte
op på Køge Station, og var klar som smilende
husarer til at få deres ædle jerngangere i brug.
Turen havde da også til formål at udfordre en
lidt dvask tilgang til cykellivet samtidig med at få
indsigt i den uomgængelige sydlandske charme
gennem en sightseeing af Sydsjællands smukkeste turistattraktioner. Pioner-husarerne kom
derfor forbi oldnordiske borgringe og tropiske
dyreparker på deres første strækning. Vi lærte
om Harald Blåtands særegne arkitektioniske
stil, Ara-papegøjens parringsritualer og polarrævenes pels evolution. Da vi for alvor fik træd i
pedalerne var der ikke et øje tørt og selv Jørgen Leth ville have været misundelig på denne
landevejsetapes idylliske landskab; en lækker
sprød asfalt, ud i det blå i en let sommerbrise
der skabte bølger på de gule kornmarker. En
nærmest Morten Korch-lignende atmosfære når
man tilmed skimtede Dannebrog svaje ud over
åben himmel. Hist hvor vejen slog en bugt var
der en kaloriekanon til korpusset; frossen fløde
og sukker blanding på en pind, kappeklædt i
smeltet chokolade. En velkendt dessert som enhver tur sydpå skal ha. Næste etape sendte os
mod Gissefeld Kloster, hvor en planlagt proviant-pause fandt sted. Som ethvert andet cykelhold havde vi selvfølgelig vores egen livlæge
der holdt øje med vores væskebalance i den
bagende sol og gav eliksir mod maveproblemer
(som man jo tit kan komme ud for i syden).

Men op på hesten igen og videre vi red, denne
gang en overordentlig bjergetape. Den startede
faktisk falsk fladt, men højdemeterne byggede
op som Mont Blanc, Kilimanjaro, Mount Everest
- Jeg kunne blive ved. Havelågerne knirkede
og kantvinden på løjpen var tilnærmelsesvis
af orkanstyrke ifølge hjemme-metrologoen
Steinmann Summer Specials timelige vejrrapport. Pioner-husarerne ramte næsten muren og
drømte om store palmer, hvide sandstrande og
turkisblåt hav hos Costa del Næver. Dagdrømmeriet om kolde drikke og afslapning gav diamanter i benene og en rytme der til sidst fik os
på toppen som ægte bjergeder.
Med den prikkede trøje i hus, spinnede vi mod
slutspurten, solbrændte næster i bakken og et
bekymret blik for de skiftende cumulusskyer
der over Næstved fik en faretruende grå farve.
Pioner-husarerne fik dog regntøjet på i tide
takket være Steinmann Summer Specials før
monsunregnen ramte vores lille hold. Vi havde
dagen, stod stærkt imod regn og blæst, der
til sidst gav op, lod modersol vinde frem som
skinnede på os da vi ankom til målområdet, en
pragtfuld spejderhytte på 1. klasses Næstveds
stil. En inciterende Flamenco ved navn Viktor
Holst tog imod os og en gevaldig grisefest blev
stablet på benene ved hjælp af en rødglødende
jægerild, en sortkullet rist og flere liters syntetisk
ananasjuice i godt selskab med tre af de lokale
paratpionerer fra Costa del næver. Vi sluttede
søndagen af med lidt fredelig sightseeing i
Næstved-omegn og en fortjent svømmetur i et
knapt så turkis blåt hav.
Alt i alt en cykelsafari syd på med én inciterende flamenco, ti trætte diamantben, og hundrede
tandpastasmil som undertegnede vil bruge som
rygdækning til en ny cykeltur i nær fremtid.
Sol og sommer fra parat-pioneren Emma Daae

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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GRIB SKOV ROVERKLAN
Kære rovere Grib Skov Roverklan
Så er sommerferien ovre - måske bliver sommeren lidt endnu.
Det forlyder, at Grib Skov Trop har haft den hyggeligste og mest harmoniske sommerlejr i mange år - Det kan man i den grad glæde sig over - Især oven på det så specielle forår.
Nu kan vi se frem til et efterår med hyggelige rovermøder samt en københavnertur
med overnatning i det fri.
Foråret sluttede af med snapsetur i Bassebjergs nærområde - Vi må have udvekslet
erfaringer på første rovermøde. Benjamin gav os virkelig masser af inspiration.
10 - 13 oktober afholder Grib Skov trop årets LPT.
Der bliver i den grad brug for masser af hænder, så
sæt lidt eller meget tid af i kalenderen. Arrangementet foregår i nærheden af Nødebo, så det er hurtigt at
komme til eller fra.
Vel mødt!
Stinus og Torben
PROGRAM FOR GRIB SKOV ROVERKLAN:
24/8

ROVERMØDE
Vi giver Bassebjerg en gang sværte - Tag det gamle tøj på/med.
Senere får vi en forfriskning ved bålet og laver den endelige plan for
efterårets københavnertur ud fra oplæg.
21/9 ROVERMØDE
Der øves båltænding og arbejdes med ildbor.
19/10 ROVERMØDE
Handycraft - Der arbejdes med grydeholdere, lamper til turen, 		
noget helt syttende.
31/10 Weekend tur til København med fokus på spændende steder og 		
oplevelser på Amager.
23/1 ROVERMØDE
Besøg på destilleri nær Nødebo.
7/12 ROVER-JULEMØDE
med grydevis af hygge.
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Klokkekilde Roverklan
Gæve Rovere –
Her følger efterårets program:
Mandag d. 31 August
Vi mødes kl. 1850 hos Fugleparken, Sodemarksvej 22, 3230 Græsted.
Kom og mød den passionerede fugleekspert Frank - som under Coronaen kæmpede for at få økonomi til
at fodre sine dyr !
Vi har fået Frank til at åbne parken en aftenstund ekstraordinært og du kan vente dig et spændende oplevelse og foredrag !
Klankassen betaler entre.
Bagefter tager vi til Henrik Schwartz som bor lokalt på Tingbakken 5 i Græsted og er vejret til det holder
vi lejrbål og hygger os.
Mandag d. 28 September
Vi mødes kl. 1850 på Ostrupgård, Gillelejevej 2 B, 3230 Græsted.
Over 1000 hektar skov bliver nu udlagt som naturskov i forlængelse af etablering af naturparken Kongernes Nordsjælland.
Skovrider Jens Bjerregaard – gl. gul spejder og tidligere formand for Grib Skov Trop – har sat tid af til at
fortælle os om dette - samt fremtidsplanerne for parken.
Når foredraget er færdig tager vi på Bassebjerg og afslutter.
Mandag d. 26 Oktober
Vi mødes i Gilwellhytten kl. 1850 hvor vi med Holger i spidsen skal på vandretur på Storedam.
Vi har fået adgang til familiens Lauritzens historiske bjælkehytte hvor der hænger spejderbilleder fra spejderbevægelsens vugge.
Vi besøger højskolen og får en beretning omkring hvordan man håndtere 500 Storedammer som kursister.
Endelig skal vi gense Værkstedet, Mellembygningen og Vognporten som flere af os har benyttet til hytteture om vinteren, men som nu alle er ombygget til drift af Børnehaver.
Mandag d. 30 november
Vi mødes et sted i Nordsjælland kl. 1850….
Bule har en spændende plan !
HUSK at melde afbud til Poul hvis
I ikke kommer !!!
Hører vi intet bliver der indkøbt
billetter, fortæring mm. !
Med løftet tveje,
Poul

Grib Skov Trop
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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
Anders Rønn-Nielsen

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
Gudenåvej 24, 3.tv.
Vanløse
30225515

hjs@bwsc.dk
jan@jrl.dk
anders@trolle.dk
arnielsen81@gmail.com

Spejderledere
Pernille Edelgaard (Tropsleder)
Jonas (Niels) Jensen
Martin Schwartz
Benjamin Pedersen

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

Hillerød
København N
Græsted
Nødebo

23314655
25632009
20642403
24908587

spejder-gst@gribskovtrop.dk
Niels.jonas@hotmail.com
martin.h.schwartz@gmail.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
Poul Wilcke (Klanleder)

Den sidste mandag i måneden
Kirkevej 10 A
Blistrup

26161166

pw@tvis-kbh.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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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

