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Grib Skov Trop

NYT FRA TROPPEN

Grupperådsmøde
Søndag d. 7. februar 2021 - Fra kl. 13.00 til 15.00. På Nødebo 
Kro

Alle forældre, ulve, stifindere, spejdere, pionerer og rovere invite-
res til det årlige grupperådsmøde på Nødebo kro. 

For alle ulve og stifindere vil der være et lille spejderløb, mens de 
voksne er til møde. Til mødet serveres kaffe og kage.

Dernæst vil ulve, stifinder og spejdere underholde fra scenen. 

Dagsorden for det ordinære grupperådsmøde: 
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 medlemskon-
tingent. 
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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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 ikke har mulighed for at komme forbi, 

kan du også købe alt hvad depotet har et byde på, på korpsets webshop:
http://gulspejder.dk/shop.html

Eventyrsport
Giver 10 % på alle ikke nedsatte varer, 
undtaget mad og GPS. 
Se www.eventyrsport.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 kom-
mer 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 Spej-
dere, på alle ikke nedsatte vare. Jensen har 
et bredt udvalg af friluftsudstyr til rimlige 
priser. 
www.jensen-globetrotter.dk

Spejdersport
Spejdersport giver 10% på alle ikke nedsatte 
vare. 
Se www.spejdersport.dk

Friluftsland
Friluftsland giver 10% rabat på alle ikke 
nedsatte varer.
Se www.friluftsland.dk

RABATAFTALER
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Sommerlejr 2021 
”Danmark har fra naturen
fået en helt uvurderlig gevinst
Fyn og Jylland og Sjælland og Lolland-
Falster og så ikke mindst
Bornholm, Bornholm, Bornholm
Du, min dejlige ferieø
Bornholm, Bornholm, Bornholm”
 
Sommerleren i 2020 blev rykket til Sjælland og derfor planlæg-
ger vi igen at tage til Bornholm. 
Det har tidligere været en tradition i Grib Skov Trop at tage til 
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 26 2021. 

Vi glæder os!



Oh lyt ulve! 

Kære alle ulve,
Nu går vi for alvor den kolde tid i møde, men selvom temperaturen 
falder udenfor, stiger vi hurtigt i antal i ulvegrenen.
Selvom vi desværre måtte sige farvel til en del tredje-års ulve til 
oprykningen ved Den Store Eg i september, er der på de få må-
neder siden da kommet rigtig mange nye ulve med i vores flok, 
som nu skal lære vores løfter og love at kende - dem er vi meget 
spændte på at kunne byde velkommen i flokken, og vi glæder os 
rigtig meget til at se, hvad det næste år bringer os.

Vi har også været på 20km tur, hvilket var sådan en fornøjelse for 
os ledere - tusind tak til de mega seje ulve, som klarede det så flot 
på trods af de sidste kilometer i øsende regnvejr; og ikke mindst 
mange tak til de seje forældre, der tog med os ud i skoven.

Den kommende tid vil der være et super godt program planlagt:
vi vil bruge de første par møder på at tage førstehjælpsmærket, og 
ellers vil vi have fokus på Akelas prøve og knob; og så vil de nye 
ulve selvfølgelig komme til at tage ømfodsmærket og knivbevis.
- så kunne det jo være at der kom et jule-relateret møde, hvor der 
hørernoget guf og kage med, når vi kommer tættere på den 24. 
december.

Vi ser frem til kommende oplevelser med jer, 
og glæder os hver uge til torsdag!

Ulvehilsner,

Akela, Bagheera og Baloo
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HUSK at melde afbud til Akela hvis du ikke kommer på telefon 30 31 69 09

PROGRAM FOR ULVE
Møde hver torsdag
Fra kl. 18:30- 20:00Program for ulve 

November - december - januar

5. november – Førstehjælp fortsat 
12. november – Førstehjælpsprøve 
19. november –  Junglestof / ulvestof 
26. november – Akelas prøve 
3. december – Nisseløb 
10. december – Juleafslutning 
7. januar - Rejsen
14. januar - Dyrespor
21. januar – Besøg fra Dyrenes Beskyttelse
28. januar – Start knobmærket 
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!! 
 
 
Så er vi kommet rigtig godt i gang i de nye kobler og vi konkurrerer på livet løs om point til 
Ravnens økse. Vinderkoblet får får lov til at pryde deres lejr på overnatninger og 
Stifinderturnering med Ravnens økse det næste års tid. Vi kårer den endelige vinder på det 
sidste møde inden jul.  Så bare klø på.  
 
Vi er rigtig mange stifindere, det er dejligt men kan også være en udfordring, specielt med 
hensyn til at holde ro på møderne når lederne taler. I kan hjælpe os og hinanden rigtig meget 
ved at høre efter uden at snakke når vi instruerer eller giver en besked. 
 
Corona 
I skrivende stund har vi netop modtaget nye retningslinjer fra regeringen, som vi selvfølgelig 
overholder. Det ser ikke ud til at ramme os som Stifindere så hårdt, da vi næsten altid er 
udendørs alligevel, men vi følger med i om der kommer flere ændringer og holder jer 
underrettet. 
 
Påklædning 
Medmindre i hører andet, vil møderne være udendørs. Sørg derfor for ordentlig påklædning til 
vejret. Check vejrudsigten inden hvert møde, og tag tøj på derefter. En god regnjakke er et 
must at kunne tage med. Varmt tøj og pandelampe medbringes på alle møder.  
For møder med indendørs aktiviteter, vil vi sørge for mundbind og afstand i følge reglerne. 
 
I november måned vil vi arbejde med Hobbymærket, vi skal lave nye fjer-pandebånd, arbejde i 
træ og metal tråd mv. December og Januar byder på to-tovsbro over den døde vig og Leifs 
alternative overlevelse i naturen, samt morse og signalering. 
 
Der har jo tidligere været tradition for en juletur i slutningen af November. Den kan vi af 
corona-hensyn ikke afholde. I stedet gør vi to ting: Vi holder selvfølgelig julehygge på det 
sidste møde i December. Derudover har vi fået mulighed for at besøge Esrum Ålaug og hvis 
restriktionerne tillader det, overvære deres Ørred-strygning som er en spændende og 
anderledes oplevelse. 
 
 
Med spejderhilsen   
Stifinderlederne 
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STIFINDERPROGRAM

 

November 

Onsdag 4. 
 

Sidste træning til knob-mærke og udskiftning af huggeblokke. Vi skal også 
have nittet 30-km pladerne fast på bælterne så husk at tage dem med. 

Onsdag 11.  Vi afslutter knob-mærket ved at alle laver en flot knob-tavle med alle 12 
knob på, som de får med hjem. 
 

Onsdag 18. 
 

Vi starter på Hobbymærket. Se Stifinderbogen s. 86. 

Onsdag 25.  Andet møde om Hobbymærket 

Søndag 29.  Vi cykler op og besøger Esrum Ålaug og får forhåbentlig lov til at se deres 
årlige ørred-strygning. Hygge med pølser og varm cacao. 
Vi mødes på Bassebjerg kl. 10:00 med cykel og cykelhjelm. 
Hjemme igen kl. 14. 

December  

Onsdag 2. 
 

Vi sætter en 2-tovsbro op over Den Døde Vig og går hen over den. Varm 
cacao og skovhygge efterfølgende. 

Onsdag 9.  Tredie møde om Hobbymærket 

Onsdag 16.  Juleafslutning. Vi kårer vinderen af Ravnens Økse.  Vi leger, synger og 
hygger omkring lejrbålet. 

Januar 2011 

Onsdag 6  Vi er tilbage efter jul og nytår. Leif gennemgår alternative måder at lave ild, 
rense vand og anden nyttig viden om overlevelse i naturen. 

Onsdag 13.  Vi afslutter hobby-mærket. 

Onsdag 20. 
 

Morse og signalering. Vi lærer om morse alfabetet og prøver at sende en 
besked med morse apparater. Derudover snakker vi også om det fonetiske 
alfabet. Victor India. Sierra Echo Sierra :-) 

Onsdag 27. 
 

Vi bygger ting med rafter… og måske skal noget af det kastes ud fra et højt 
sted og være bygget så godt, at det ikke går i stykker ? 
Vær piv-skarpe på jeres vinkelbesnøringer, tømmerstik, dobbelt halvstik og 
pælestik. 
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Hej spejdere  
 
Bladende falder af træerne og vi er midt i efteråret, og snart på vej ind i vinteren. Vi er netop vendt 
hjem efter en fantastisk Gruppe Patrulje Turnering. Det var helt fantastisk at se hvordan I gav den 
gas med imponerende lejrsport, sjov lejrbålsunderholdning, fart på orienteringsløb og det hele gjort 
med god stemning og højt humør. Endnu en gang tillykke til Hjorte, der gik af med den flotte sejr!  
 
Det er på mange måder et anderledes år i år, og vi har været nødt til at tænke alternative løsninger 
på det at være spejder. Nu er vi kommet ind i de mørke måneder – ofte er det forbundet med at vi 
bruger mere tid indenfor end ellers. I år fortsætter vi udenfor og passer på hinanden! Så i den 
kommende tid er det ekstra vigtigt at I medbringer lommelygter til møderne.  
 
Julehygge i troppen 
Vores traditionsrige juletur i gruppen har vi været nødt til at aflyse, da vi desværre ikke kan samles 
så mange mennesker, som situationen er lige nu med Covid-19. Vi kan dog heldigvis (i skrivende 
stund) stadig samles i spejdergrenen udendørs, så vi sikre os at vi alle kan komme i julestemning! 
Vi mødes derfor lørdag d. 5. december og bruger eftermiddagen på at komme i vaskeægte spejder-
julehumør! Læs mere om dagen i dette nummer af knasten. 
 
Wacamba 
Selvom juleturen er både vigtig og traditionsrig for os spejdere, er det nok en anden tradition, vi for 
alvor forbinder med starten af december: Vores patruljekonkurrence Wacambaen! Den starter på 
tropsmødet i december og varer indtil Sct. Georgs aften d. 23. april 2019, hvor vinderpatruljen vil 
blive kåret efter alle kunstens regler på vores hemmelige mødested ude i skoven. Undervejs dyster 
patruljerne mod hinanden i alle mulige forskellige spejderdiscipliner.  
 
Orienteringsdag 
Lørdag d. 23. 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! Der vil bl.a. blive 
mulighed for at få øvet patruljen i natorientering – som var lidt af en udfordring på gruppe 
patruljeturneringen.  
 
I kan tilmelde jer alle turene på medlemsportalen og vil naturligvis blive informeret hvis vores 
møder eller ture bliver ændret på baggrund af Covid-19 situationen. Vi gør hvad vi kan for at holde 
gang i spejderlivet på forsvarligvis.  
 
 
Vi glæder os til de næste måneder hvor den står på konkurrencer, juledag og orientering!  
 
Tropsledelsen 
Benjamin, Martin, Niels og Pernille. 
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      SSPPEEJJDDEERRTTRROOPPPPEENN  ––  PPRROOGGRRAAMM  

  NNOOVVEEMMBBEERR  ––  DDEECCEEMMBBEERR  --  JJAANNUUAARR  
 

 
Patruljers mødedage (i uger, hvor der ikke er tropsmøde) 
Tirsdag: Mår, Bæver 
Onsdag: Egern, Hjorte, Vildsvin og Ræve 
  
  
  
  
NNoovveemmbbeerr  

  

TTiirrssddaagg  dd..  33..  KKll..  1188..0000  ttiill  1199..0000  OOxxeerrmmøøddee  ((PPLL//PPAA’’eerr))  

TTiirrssddaagg  dd..  33..  
  
  
DDeecceemmbbeerr  
TTiirrssddaagg  dd..  11..  
TTiirrssddaagg  dd..  11..    
  
LLøørrddaagg  dd..  55..  
  
JJaannuuaarr    
TTiirrssddaagg  dd..  55..  
TTiirrssddaagg  dd..  55..  
  
LLøørrddaagg  dd..  2233..  
  
SSøønnddaagg  dd..  3311..  

KKll..  1199..0000  ttiill  2211..0000  
  
  
  
KKll..  1188..0000  ttiill  1199..0000  
KKll..  1199..0000  ttiill  2211..0000  
  
KKll..  1133..0000  ttiill  1166..3300  
  
  
KKll..  1188..0000  ttiill  1199..0000  
KKll..  1199..0000  ttiill  2200..0000  
  
KKll..  1100..0000  ttiill  2211..3300  
  
  

TTrrooppssmmøøddee    
  
  
  
OOxxeerrmmøøddee  ((PPLL//PPAA’’eerr))  
TTrrooppssmmøøddee  
  
JJuulleehhyyggggee  ii  ttrrooppppeenn  
  
  
OOxxeerrmmøøddee  ((PPLL//PPAA’’eerr))  
TTrrooppssmmøøddee  
  
OOrriieenntteerriinnggsslløøbbssddaagg  
  
GGrruuppppeerrååddssmmøøddee  ppåå  NNøøddeebboo  kkrroo  

      
    

  
  

   
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 

Husk at melde afbud til din patruljeleder, 
hvis du ikke kommer til møde. 
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Juledag – d. 5. december   

D. 5. december afholder vi i spejdergrenen et 

alternativ til vores traditionsrige juletur.  

Vi mødes kl. 13 på parkeringspladsen ved Esrum Kloster (Klostergade 12, 3230 Græsted). 

Her skal vi på en lille gåtur som begyndelsen på alt juleriet!  

Dagen står på alt godt hvad der kendetegner julen, og vi glæder os til en virkelig hyggelig 

eftermiddag i jeres selskab!  

Vi slutter turen af kl. 16.30, og der vil derefter være en fælles gåtur op til afhentning på 

parkeringspladsen på Frederiksværksvej (56°02'36.8"N 12°22'16.9"E), sydvest for Esrum by 

– se kort.  

Alle skal medbringe varmt tøj, en lille gave til 25 kr, samt jeres gode julehumør!  

Tilmelding senest d. 2. december på medlemsportalen.  

 

Vi glæder os til at komme i rigtig julestemning sammen med 

jer! 

Spejder-nissehilsner  

Tropsledelsen  
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Orienteringsdag  

Lørdag d. 23. 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 udgangspunkt for dagen. Herefter 
skal der trænes pejlinger, kompasretning og generel orientering og 
særligt natorientering 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 måske får vi også besøg 
af det populære ”tv-køkken”, der kan komme med fif om stort og småt 
inden for orientering 

Vi afslutter aftenen med lejrbål og slutter officielt af kl 21.30.  

I skal denne lørdag særligt huske: madpakke til frokost, løbesko og 
kompas. 

Personer med skader som ikke kan løbe af forskellige årsager kan 
også være med!!  

 

Tilmeld dig senest d. 15. januar via medlemsportalen  

Med løbesko og opsmøgede ærmer  

Tropsledelsen  
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Hej alle hjortlinger! 

Mega mange tak for en vildt fed GPT, og tænk engang - vi vandt! Noj 
hvor er jeg stolt af jer alle, i kæmpede bare til det sidste, sådan! Nu 
begynder dagene at blive korte og mørke, og derfor skal vi til at lave 
nogle indendørsaktiviteter. Det er blevet ønsket at vi tager mærker 
osv. Til spejderprøven, så det gør vi da bare! Sixten og jeg glæder os 
meget til at se jer alle på de kommende møder, og vi ser frem til at 
bruge alle  onsdagene med jer i selskab!  

Kærlig hilsen Sixten og Katrine "#$% 
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        Heyo Mårlinger!   
 

 

         
Men året er jo kun lige begyndt.      
Det betyder der er mange spændene møder på vej 
Også vintertiden på vej med mørke og det skal vi 
da udnytte. Så stram jeres pandelamper og vær klar på læring og eventyr. 

Vi glæder os til at se jer til møderne. 
MGSH Magnus (PL) Anton (PA). 

 
 

Tak for en god start på dette spejder år. 
GPT tog på kræfterne men vi klarede os 

utroligt godt. 
 

Hej egernbasser!  
Tak for en super god GPT, hvor alle SHINEDE, vi tog en flot 2. 
plads, vi tager naturligvis 1. pladsen næste gang;)) 

De næste 3 måneder skal vi lave mange forskellige ting, i vil b.la. 
blive ’udsat’ for nogle nye ting, såsom hvordan man laver 
månedsopgaver og bruger en skrivemaskine. 

Vi går nogle forskellige tider i møde bl.a. halloween, - mon der 
sker noget spændende? - jul og nytår. Vi håber at I er friske på nogle smaddergode møder, med masser af 
ny læring og dejlige udfordringer. Nu hvor det bliver mørkt kan vi begynde på at kigge på f.eks. stjerner og 
øve nat-orienteringsløb. Derudover skal vi begynde at se frem til at planlægge nogle ture så vi er i god tid. 

Mange glade egernhilsner fra Alexander (PA) & Laura (PL) 
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Hey Bæver! 
Så er efteråret skudt godt i gang, og vi går en masse kolde og mørke møder i 
møde her i vinteren. Vi kommer fortsat til at holde møder udenfor, så sørg for 
at have nok tøj og en pandelampe med. Over vinteren kommer vi til at arbejde 
med en helt masse forskellige ting. Vi skal nemlig alle få taget spejderprøven 
og tovværk. Vi håber jeres humør fortsat er højt her i disse corona-tider 

De bedste bæverhilsner 

Asbjørn PL og William S (Frank) PA 

Hej Vildsvin 
 
Super godt kæmpet på LPT, det kan godt være at vi ikke vandt noget, men i var sku seje, og i klaret 
det mega godt, vi går efter at vinde LPT næste år, som i nok har lagt mærke til så begynder det at 
blive mørkt på spejdermøderne, så derfor er det vigtig at i husker at have varmt tøj på og at i 
husker pandelamper 
 
Program for de næste par måneder 

November December Januar 
03.11 Tropsmøde 01.12 Tropsmøde 05.01 Tropsmøde 
11.11 meteorolog + morse 09.12 Brandværn 13.01 Førstehjælp 
18.11 Astronomi + morse 16.12 Juleafslutning 20.01 meteorolog 
25.11 Brandværn + morse  27.01 meteorolog 

 
Vildsvine Hilsener 
Silas (PL), Karla (PA) 
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Hike i Grib Skov 
 

”Hver lørdag eftermiddag, så tager jeg cyklen ud af skuret og gør mig klar, så pakker jeg mig 

en stor pakke mad og trykker den vældig flad” De fleste kender nok denne sang fra vores 
sangbog. 
Sådan startede vores Hike også, da vi klokken 12:00 lørdag drog ud på vores lille vandretur 
fra vores dejlige hytte Bassebjerg.  
 

Da vi havde gået omkring 3 km, kom vi til 7-stjernen, hvor	vi	holdt	en	pause	for	at	få	noget	
at	drikke.		I	gamle	dag	blev	7-stjernen	brugt	til	jagt.	Man	brugte	de	lange	lige	stier	til	at	sende	
folk	ned	af,	og	efter	en	given	antal	meter,	så	stoppede	de	og	vendte	sig	rundt.	De	begyndte	at	gå	
tilbage	mod	midten,	mens	 de	 klappede	 i	 deres	 hænder.	 Grunden	 til	 at	 de	 klappede	 i	 deres	
hænder,	var	for	at	 få	 jaget	alle	dyrene	op	mod	midten	af	stjernen,	hvor	der	stod	nogen	med	
geværer	og	gjorde	klar	til	at	skyde	dyrene	når	de	kom.	
Efter vi havde fået noget at drikke, gik vi videre ad ruten, indtil vi	stødte	på	en	kæmpe	sten.	
Som	lå	cirka	halvvejs	på	vores	rute.	Stenen	går	under	navnet	smørstenen.	Historien	fortæller	at	
stenen	kom	da	en	trold	kastede	stenen	mod	Nødebo	kirke,	fordi	han	ikke	kunne	holde	larmen	
fra	kirkeklokkerne	ud.	Men	til	alt	held	så	kastede	trolden	ikke	så	godt,	så	stenen	endte	midt	ud	
i	Grib	Skov	i	stedet	for	at	ødelægge	Nødebo	kirke.		
Undervejs	på	vores	Hike,	gik	vi	forbi	en	masse	birketræer,	hvorpå	der	vokser	chaga,	som	er	en	
svamp	man	kan	bruge	 til	The.	Vi	 valgte	at	 tage	 lidt	 af	det	med.	Lidt	 efter	vi	havde	passeret	
birketræerne kom vi til Højmosen.	

Højmosen lever udelukkende af den næring, der kommer med nedbøren og 

luften – jordlaget er så tykt, at selvom der er vand nedenunder, har planterne 
ikke glæde af det. Den altdominerende plante er tørvemos (Sphagnun), som 

skaber de særlige kemiske forhold, og som med sit sure miljø kun tillader et 
begrænset udvalg af planter at vokse i mosen. Under ideelle forhold vokser 
højmosen med tiden, og den hæver sig flere meter over det omgivende 
landskab - heraf navnet.  

- Uddrag fra vores Hike	beskrivelse  
 

Efter	vi	havde	forladt	Højmosen,	forsatte	vi	ad	ruten	imod	
Esrum	kloster.	Da	vi	ankom	til	klosteret,	havde	vi	næsten	
gået	20	km,	så	vi	var	ved	at	være	lidt	trætte,	men	efter	lidt	
snack	så	var	vi	klar	til	at	løse	opgaverne,	som	bestod	i	at	
tegne	hvordan	klostret	så	ud	før	man	rev	det	ned.	Stenen	
skulle	den	gang	bruges	til	at	bygge	Frederiksborg	slot	og	
Kronborg	Slot.		
	
3D-MODEL AF HVORDAN KLOSTRET SÅ UD, FRA FØR DET BLEV REVET NED 
OG STENENE BLEV BRUGT TIL AT BYGGE FREDERIKSBORG SLOT I HILLERØD 
OG KRONBORG SLOT I HELSINGØR	
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Da	vi	havde	fået	tegnet	vores	skitse	af	hvordan	klostret	tidligere	så	ud,	tog	vi	vores	tasker	på	
ryggen	og	begav	os	mod	overnatningspladsen	 som	 lå	 i	NNØ-retning.	En	 lille	halv	 time	efter	
ankom	vi	 til	 vores	 overnatningssted,	 hvor	 vi	 skyndte	 os	 at	 få	 sat	 vores	 bivuak	 op.	Derefter	
tændte	vi		bål,	så	vi	kunne	få	lavet	noget	mad.	Inden	vi	fik	set	os	om,	var	det	blevet	mørkt	rundt	
omkring	os,	så	vi	fandt	vores	pandelamper	frem.	Efter	vi	har	spist	vores	mad,	og	ryddet	op	efter	
os	selv,	fandt	vi	vores	sovepose	frem,	så	vi	kunne	få	sovet	lidt	inden	næste	dag,	hvor	vi	skulle	
gå	de	sidste	små	10	km.	
	
Vi	vågnede	af	at	solens	stråler	ramte	os.	Efter	vi	har	pakket	vores	ting	sammen,	fandt	vi	vores	
morgenmad	frem,	og	fik	lidt	at	spise.	Derefter	pakkede	vi	vores	bivuak	sammen,	og	sikrede	os	
at	vi	ikke	havde	efterladt	noget	affald,	eller	andre	ting	der	ikke	er	velkommen	i	naturen.		
Efter	vi	havde	gået	en	runde	rundt	i	lejren	og	tjekket	igennem,	tog	vi	vores	tasker	på	ryggen,	og	
forsatte	ad	vores	rute.	Men	hurtigt	gik	det	op	for	os,	at	vi	ikke	havde	så	meget	vand	tilbage,	så	
derfor	lavede	vi	en	lille	smuttur	forbi	en	vandpost	ved	Esrum	fodboldbane.	
Efter	vi	havde	fået	fyldt	vores	vandflasker	op	gik	vi	mod	V,	og	stødte	ind	i	Esrum	å,	som	vi	fulgte	
et	lille	stykke	tid,	indtil	vi	kom	til	Esrum	sø,	og	derefter	gik	turen	ellers	næsten	bare	stik	syd.		
Da	vi	havde	gået	 små	25	km,	nåede	vi	 til	 kongens	bøge,	hvor	vi	hos	 storspejderne	plejer	at	
afslutte	Kontiki	Cup’en.	Når	der	er	Kontiki	Cup	bygger	vi	tømmerflåder,	som	vi	bagefter	sejler	
med	på	Esrum	sø	
Vi	nået	vore	fantastiske	spejderhytte	bassebjerg	da	klokken		var	lidt	over	12,	og	da	vi	ankom	var	
vi	rigtig	trætte	men	også	glad	for	at	vi	har	haft	en	fantastisk	tur.	
	

- Silas,	PL	i	Vildsvin	
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Pionerer! 
Tak for en skøn GPT. Det blev en mudret tur i godt selvskab! Det ser desværre ud til at Coronaen 
endnu ikke har sluppet sit tag i landet, og det er uvist hvad det kommer til at betyde for de næste 
måneders pioneraktiviteter. Det kan ikke udelukkes at det kommer til at påvirke Gillastugan møderne 
i en digital retning. Vi gør alt i hvert fald alt hvad vi kan for at gennemføre det planlagte program. 
Den mørke tid er lettere at komme igennem hvis man kan ses med sine spejderkammerater, også 
selvom det kun er online.  
 
Den kommende tid sker der flere spændende ting. Vi 
starter planlægningen af Gillastugan, hvor de første 
møder ligger 10 november og 15 december. Det er 
afgørende for turen at vi samler alle de skæve og 
skøre ideer fra klanen, hold jer ikke tilbage! I år 
forsøger vi med en ny strategi: relativt tidligt i 
forløbet udpeger vi tovholdere på turens delelementer 
(fredag aften, dagsløb, natløb osv.). Det betyder 
forhåbentlig også at planlægningen bliver lettere at 
håndtere under forsamlingsrestriktioner.  
 
Vinterens komme varsler også en tilbagevendende 
begivenhed. Det er igen blevet tid til at dyste i Grib 
Skov Trops Klandyst – Høvlen. Sidste år åbnede 
dysten med imponerende 5 sjak. Konkurrencen var 
hård og Apodemus Sylvaticus fik kamp til stregen. I 
år vil opgaverne i højere grad relatere til Hornet, 
sådan at vi snart ser det på skuldrene af klanens 
pionerer. Hvis i har mod på at tage udfordringen op, 
skal i blot tilmelde jer med sjaknavn til mig, senest 1 
december.   
 
Jeg glæder mig personligt til vores traditionsrige 
nytårskur i januar. Der plejer at være 3-4 pionerer der 
melder sig til at stå for den. Giv lyd! Vi ses i 
efterårspragt til planlægning, madklub, svigtende 
internetforbindelser og venskabelig dyst.    
 
 
Med skarp skygge 
//Kaliffen.  
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GRIB SKOV ROVERKLAN

Kære rovere Grib Skov Roverklan

Så er mørketiden og dermed endnu mere hygge over os.
Pandemien laver om på mange ting, men forhåbentlig kan vi opretholde vores aktivi-
teter vinteren i gennem og håbe på, at foråret vil give muligheder for de vante spejder-
aktiviteter: Wagadugo løb samt ulve- og stifinderturneringer.

På vores november møde er det tid til at komme med ideer til forårets arrangementer 
i klanen. Måske er forholdene til masser af frisk luft, hvis møderne skal holdes uden-
dørs med varm kaffe på kanden.

Vel mødt til vinterens arrangementer.
Stinus, Anders og Torben

PROGRAM:

23. NOVEMBER
Tag den velslebne dolk samt gerne andet snitteværktøj med. 
(Tag også den sløve dolk med, så sliber vi den på mødet)
Nanna står for aftenens handy-craft udfordringer.

7. DECEMBER
Julemøde, hvor der ikke bare skal duftes til Gløggen.
Årstidsbestemte aktiviteter er på programmet

18 JANUAR
Vi besøger et lokalt destilleri.

Vi krydser fingre for, at vi i 2021 igen kan komme afsted på kanotur.
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Klokkekilde Roverklan

Gæve Rovere  !
 
Efter et flot august fremmøde i Fugleparken/Esrum og et endnu mere velbesøgt september møde på Skovrider-
gården i Nordsjælland – var vi af helt naturlige årsager nød til at aflyse vort oktober møde.
Det er naturligvis brand ærgerligt – men vi må forholde os til vores omgivelserne.
Vi vil dog gøre alt for at klanen kan mødes og håber meget at vi kan gennemfører Rovermødet d. 30 november !
 
Her følger lidt orientering omkring ting som pågår - når vi nu ikke kan forelægge og diskuterer ting pgr. af 
manglende møder. Hvis I har spørgsmål eller ønsker at vide mere om igangværende sager er I meget velkomne til 
at kontakt os.

Spejdersport - et nyt nummer af magasinet forventes at udkomme ultimo november.
Ole, Rasmus, Jens, Bent og Gert bidrager med tekst, ideer og vi glæder os til at se hvad i har lavet !
Der er stor interesse for bladet – et godt tegn er at 16 ud af 20 grupper har indleveret indlæg retttidigt fortæller 
Ole.

Chr. IVs Trop – det var en fantastisk indvielse med et forrygende lejrbål og hygge til langt ud på natten.
Troppen vokser – nu 15 ulve, 5 stifindere, 3 spejdere og 6 ledere.

Dyssedam – Søren Bech – har lovet at søge om tilladelse til at udlægge en trix tank på ejendommen så vi kan få 
et toilet.
Udover renovering er det sådan set det eneste der mangler før vi har en brugbar udlejningshytte med god plads.

Slusen – et byggehold har mussesikret køkkenet og buskrydet søkanten så der igen er den flotteste udsigt !!
Der er fældet småtræer omkring 2 store flotte egetræer som nu er kommet frem i lyset.
Laden er delt op så der nu hører et mindre rum til lejere på slusen m. brænde, trillebør mm.

Gilwellhytten – vi har været heldige med udlejning til børnehave i dagtimerne, filmoptagelser mm. – så vi 
har redet skærerne for i år – trods mange aflysninger og flytning af lejeaftaler.  Vi har færdiggjort en meget stor 
bålplads og vores egen bålplads har fået siddetriller.  Gilwellannekset er blevet færdigmalet udvendig og vi har 
besluttet at lave et toilet lige indenfor døren th. da kloak tilslutning er forholdsvis nemt.  Kloakafløbsrør er al-
lerede gravet ind og der er afsat en studs til en lille håndvask og et mindre køkken.  Udover et 4de toilet omkring 
Gilwellhytten  får vi så mulighed for at udleje annekset for sig selv.  Indvendig bliver der en dør ml. de 2 rum, så 
man kan anvende huset fuldt ud. 

Hardeknud – det går godt: 8 ulve, 18 stifindere, 8 spejdere, 2 pionere og 8 ledere – forventer snart at komme 
over de magiske 50 medlemmer hvis vi ikke bliver forstyret af Covid19.
Toftehavegård – hvor vi har vort museum - har vi kontakt til en travl ejer – Statens Seriums institut. Vi har 
været på adressen i 17 år – vi prøver nu at få lavet en lejekontrakt.
Egedam – de tusind stemmers dal – vi holder møde med Borgmester Kirsten Jensen d. 8 december. Mødet fore-
går hos vChristian d. 4 så hun kan se vores renovering af stedet.
 
Mere nyt senere….
Vi glæder os til at se jer alle snart…….
Med løfte tveje !
   Poul
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Adresseliste 
Civile Gruppestyrelsesmedlemmer:
Rikke Klockars-Jensen Nødebohave 41 Nødebo 23362696 rikkeline@firmaidraet.dk
Nicolaj Zørn (Kasserer) Holmemosen 4 Annisse 50868000 nicolaj@zoern.dk
Henrik Kaas Hansen Postmosen 40 Hillerød 20480652 hhansen3398@gmail.com
Brian Debel Helsevej 21 Hillerød 29229491 b_debel@hotmail.com
Rikke Løvhdal Fyrrebakken 41 Hillerød 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 Ulve 7-10 år. Mødedag torsdag kl. 18.30
Louise Heidtmann (Akela) Opnæsgård 73, 3.tv Hørsholm 30316909 louise.m.h@hotmail.com
Marcus (PD) Andersen Kirkevej 8 Nødebo 21535533
Katrine Heidtmann Bjergvænget 15, 2tv København NV 25794541 kathrine.m.h@outlook.com

Stifinderledere Stifindere 10-12 år. Mødedag onsdag kl. 18.45
Anders Trolle (Stammeleder) Farvergårdsvej 7B Helsinge 41727609 stifinder-gst@gribskovtrop.dk
Lars Hansen Krobakken 2 Nødebo 48244742
Leif Højvang Krobakken 1 Nødebo 22724910
Henrik Strøberg Kirkebakken 9 Nødebo 51990304 hjs@bwsc.dk
Jan Larsen Nødebo Skovvænge 4 Nødebo 48481676 jan@jrl.dk
Anders Rønn-Nielsen Gudenåvej 24, 3.tv. Vanløse 30225515 arnielsen81@gmail.com

Spejderledere Spejdere 12-17 år.
Pernille Edelgaard (Tropsleder) Humlehaven 46 Hillerød 23314655 spejder-gst@gribskovtrop.dk
Jonas (Niels) Jensen Nordre Fasanvej 237 København N 25632009 Niels.jonas@hotmail.com
Martin Schwartz Birkegårdsvej 16 Annisse 20642403 martin.h.schwartz@gmail.com
Benjamin Pedersen Rosenlunds allé Vanløse 24908587 benjamin.lind.pedersen@gmail.com

Patruljeledere Møde kl. 19-21.00
Katrine Brockmann (PL, Hjorte) Nødebovej 77c Nødebo 29842757 Katrine.brockmann@gmail.com
Silas Andersen (PL, Vildsvin) Kirkevej 8 Nødebo 24488109 silaszandersen@gmail.com
Asbjørn Dissing (PL, Bæver) Råbjergvej 29 Helsinge 25398767 asbjorn@dissing.nu
Laura Meldgaard Steen (PL, Egern) Baunevænget 58 Nødebo 22833860 laurameldgaardsteen@gmail.com
Magnus Rolin, (PL, Mår) Skovhøjen 58 Græsted 42701016 magnus.thor@live.dk
Johanne Steinmann (PL, Ræve) Nobisvej 8 Græsted 51939139 johanne.steinmann@gmail.com

Rovere    
Klokkekilde Roverklan Den sidste mandag i måneden
Poul Wilcke (Klanleder) Kirkevej 10 A Blistrup 26161166 pw@tvis-kbh.dk

Grib Skov Roverklan Den næstsidste mandag i måneden
Torben Petersen (Klanleder) Baunevænget 3 Nødebo 21919695 ulve-torben@hotmail.com

Redaktionen på Knasten 
Stinus Andersen Storskoven 1 Annisse 23442659 stinus@tschentscher.dk


