August
September
Oktober

2021

ARBEJDSDAG PÅ BASSEBJERG
Søndag d. 3. oktober kl. 10.00 er der endnu en gang arbejdsdag på Bassebjerg.
Vi har en række små vedligeholdelsesopgaver som skal klares og har brug for hjælp, så vores
fantastiske spejdergrund og hus fortsat kan bevares.
På arbejdsdagen serveres der en dejlig frokost og der er kaffe, kage og sodavand til alle.
Vi håber, at se mange til arbejdsdagen.
Der er opgaver for alle og også for ulve, stifindere og spejdere.
Vi har bl.a. følgende opgaver vi godt vil have klaret:
•
Maling og små reperationer
•
Beskære træer på grunden
•
Reparere stensætning ved galv af Bassebjerg
•
Oprydning - fjerne grene, rive osv.
•
Maling af ulvehus og laden
•
Rengøring indvendigt
•
Pudse vinduer
Vi slutter ca. kl. 16.00
Vi ses
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Hytteudvalget

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

Grib Skov Trop
NYT FRA TROPPEN

Lørdag den 11. september 2021
Bålaften er for hele Grib Skov Trops medlemmer, familie og venner. Dagen vil stå på spændende
og sjove aktiviteter, og om aftenen vil der som altid være en dejlig middag efterfulgt af lejrbål. Vi
spiser sammeni i telte på boldbanen lige som tidligere år.
Ved lejrbålet vil der være underholdning og præmieoverrækkelse.
Mad og drikke kan købes til rimelige priser.
Program:
Kl. 15.30: Fælles velkomst herefter aktiviteter for børn i alle aldre.
Heriblandt: bueskydning, forhindringsbane, postløb, mini orientering.
Kl. 18.00 Formand Rikke Klockars-Jensen byder velkommen
Kl. 18.10: Festmiddag.
Kl. 19.40: Lejrbål for alle
Kl. 20.30: Tak for i aften, kaffe, lagkage og hygge om bålet
Pris for mad:
Voksen (12-110 år) 75 kr. 		
OBS. Tilmeld dig på medlemsportalen
Barn (6-13 år) 50 kr.			
gribskovtrop.gulspejder.dk
Børn under 6 år er gratis.		
og spar 10 kr. voksen og 5. kr. pr. barn
Vi ses til en festaften for Grib Skov Trop
Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Oh lyt ulve!
Kære alle ulve
Sikke et år vi har haft siden sidste oprykning. Det er faktisk næsten siden forrige oprykning, at vi har haft et normalt spejderliv
med opgaver, lege og samvær som vi ”plejer”. Selvom vi har haft
en stor udfordring at overkomme med et spejderliv under corona,
synes jeg vi er kommet godt igennem. Vi har haft en fantastisk
sommerlejr på Bornholm, med massere af fantastiske oplevelser.
Nu er det ved at være tid til en ny oprykning. Det betyder jo, at vi
desværre skal sige farvel til en masse ulve, som skal op og prøve
kræfter som stifindere. Vi ved, at I kommer til at få det super sjovt
i Sortfodstammen, men vi kommer til at savne jer gevaldigt i ulveflokken. God jagt, ulve!
En oprykning har dog også glædelige nyheder for ulvene. Oprykningen betyder nemlig, at nye ulve bliver optaget i flokken – vi
glæder os meget til at få de nye ulve med i Seonekoblet.
Den kommende sæson skal vi fokusere på at blive klar til den
ulveturnering, som vi ikke har kunnet deltage i af hele to omgange!
Det bliver super skægt!
Vi skal øve, dygtiggøre os og udvikle på vores evner og så kan det
jo være, at vi tager et mærke eller to i mellemtiden.
Vi glæder os til en ny fantastisk sæson med jer ulve!
Ulvehilsner
Akela og Bagheera

PROGRAM FOR ULVE
Program for ulve
August - september - oktober

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

19. august 		

– 1./2.-stjernen

26. august 		

– 1./2.-stjernen

9. september

– første møde efter oprykning.

			

Tid i de nye bander.

HUSK a

2. september
– oprykning (OBS. Mødetid kl.
18.00 ved grusparkeringen på Stenholtsvej)
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Akela hv

16. september – ømfodsprøven og knivbevis for de
			nye.
23. september

– Opgaver på grunden

30. september

– Brandtrekanten

7. oktober 		

– Rejsen – hvor mon vi skal hen i år?

14. oktober

– vi arbejder med naturen

21. oktober

– efterårsferie

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Så starter vi igen efter sommerferien og sommerlejren. Vi har 2 møder inden oprykningen
ved Den Store 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 2. 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 flere som rykker op til os
fra ulvene, end vi sender videre op til spejderne så vi bliver en stor stamme efter
oprykningen.
Efter oprykningen skal vi i gang med Totemprøven for de nye stifindere og i September
starter vi på Ildslukker som er et af de vigtigste stifindermærker. Vi skal også på vores første
tur med de nye kobler. Her skal vi lave lejrarbejde, primimad, snigning og andre stifinder ting.
Vi skal også i gang med kobbel-konkurrencen om Ravnens Økse. Og lige inde i november
skal vi på 30-km tur.
Et spændende Stifinder efterår venter os, vi glæder os.
Med gul spejderhilsen
Stifinderlederne

August
Onsdag 18.

Første møde efter sommerferien. Check af mærker. 2. års stifindere bliver
30 min ekstra, vi vil gerne høre jeres mening om hvem der skal være KL og
KA efter oprykningen.

Onsdag 25.

Sidste Stifindermøde inden oprykning. Stort lejrbål og hygge.

September
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Onsdag 1.

Intet møde

Torsdag 2.

Oprykning. Vi mødes på parkeringspladsen ved Stenholt Mølle kl. 18.00,
hvorefter vi går ud i skoven til Den Store Eg. Vi tager afsked med de
stifindere, som skal være spejdere, og vi tager imod de nye stifindere, som
rykker op fra ulvene. Vi sammensætter også de nye kobler. Vi slutter ved
21-tiden. Forældre og søskende er velkomne. Hvis I cykler, så husk
cykellygter.

Onsdag 8.

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

Lørdag 11.

Bålaften for Grib Skov Trop. Læs mere herom andetsteds i bladet

Onsdag 15.

Vi checker stifinderlommen. Vi skal også høre om Sortfodstammens
traditioner, om De Gule Spejdere og om andre spejderkorps.

Onsdag 22.

Grib Skov Trop
Kvalitet
i spejderarbejdet
Vi gennemgår principperne for
indretning af en lejrplads og de vigtigste

August
Onsdag 18.

Første møde efter sommerferien. Check af mærker. 2. års stifindere bliver
30 min ekstra, vi vil gerne høre jeres mening om hvem der skal være KL og
KA efter oprykningen.

Onsdag 25.

Sidste Stifindermøde inden oprykning. Stort lejrbål og hygge.

STIFINDERPROGRAM

September
Onsdag 1.

Intet møde

Torsdag 2.

Oprykning. Vi mødes på parkeringspladsen ved Stenholt Mølle kl. 18.00,
hvorefter vi går ud i skoven til Den Store Eg. Vi tager afsked med de
stifindere, som skal være spejdere, og vi tager imod de nye stifindere, som
rykker op fra ulvene. Vi sammensætter også de nye kobler. Vi slutter ved
21-tiden. Forældre og søskende er velkomne. Hvis I cykler, så husk
cykellygter.

Onsdag 8.

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

Lørdag 11.

Bålaften for Grib Skov Trop. Læs mere herom andetsteds i bladet

Onsdag 15.

Vi checker stifinderlommen. Vi skal også høre om Sortfodstammens
traditioner, om De Gule Spejdere og om andre spejderkorps.

Onsdag 22.

Vi gennemgår principperne for indretning af en lejrplads og de vigtigste
besnøringer, så I er godt forberedt inden turen i weekenden.

Lørdag 25. Søndag 26.

Weekendtur med 1 overnatning på Råbjerg grunden (Nær Nødebo). Vi skal
lave lejrsport, bålmad og snigning og sove i telt eller bivuak. Mere info
ganske snart.

Onsdag 29.

Vi fortsætter med og afslutter Totemprøven.

Oktober
Onsdag 6.

Vi starter på et af de store (og lidt vilde) stifinder-mærker: Ildslukker
Vi bruger 4 møder i oktober og november på dette mærke.

Onsdag 13.

2. møde med ildslukker

Onsdag 20.

Efterårsferie. Intet møde.

Onsdag 27.

Vi skal på det aller-uhyggeligste Alle-Helgenes løb i den mørke skov. Husk
at tage skifte-underbukser med.
Mundtlig tilmelding til 30-km turen på søndag

November
Onsdag 3.

3. møde med Ildslukker

Søndag 7.
Nov

30-km tur. Vi mødes ved hytten kl. 9.00 og regner med at være tilbage igen
kl. 17.00. Husk stor madpakke og drikkevarer. Forældre er velkomne til at
gå med.

Onsdag 10.

Samarbejdsøvelser og besnørings-dyst.

Onsdag 17.

Vi afslutter Brandslukker mærket på Nordsjællands Brandskole, en kæmpe
oplevelse. Vi får behov for forældre-hjælp til kørsel. Måske starter vi
tidligere end normalt. Mere info senere.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Hej spejdere
Tak for en fantastisk sommerlejr. Det var virkelig en fornøjelse at mærke kammeratskab, smil og
grin på solskinsøen Bornholm. I fik både bygget flotte lejre, gået en smuk hike i den Bornholmske
natur og oplevet den historiske borg Hammershus. Vi kan nu se frem til et efterår med kanotur og
ikke mindst en Lands Patrulje Turnering, hvor vi selv er arrangør. Læs mere om alle turene her i
knasten.
Der er ikke længe til der er oprykning d. 2. september. Det bliver en særlig dag på mange punkter.
Vi skal sige ”farvel” til Silas, Magnus, Asbjørn, Johanne og Mikkel, der rykker videre i kredsen til
pionergrenen. Til jer; tak for mange gode spejderår – vi håber at se rigtig meget til jer stadigvæk!
Det er heldigvis også dagen, hvor vi skal byde velkommen til 13 nye spejdere, der rykker op fra
stifindergrenen, hvilket vi virkelig kan glæde os til! Derudover er det i år 6 år siden jeg blev
tropsleder.
Jeg startede i tropsledelsen i 2013 og efter 2 år fik jeg den store ære at få posten som tropsleder i
2015. Det har været nogle helt fantastiske år med mange gode oplevelser, hvor vi igennem
fantastiske oplevelser og til tider udfordrende situationer har skabt tætte venskaber. Jeg vil aldrig
glemme min tid som tropsleder, der bl.a. har budt på udlandsture, morgengymnastik, udvikling,
samtaler om bålet og meget andet. Jeg er stolt af hvad vi i tropsledelsen har formået at løfte, hvad
vores spejdere igennem tiden har præsteret, og de kæmpe udviklinger vi har set hos hver enkelt
spejder. Det har ikke altid været nemt, men med godt kammeratskab, støtte fra spejdere, forældre og
ledere, så har det alt i alt været en kæmpe ære. Tak for det!
Jonas Birk Jensen (også kaldet Niels) bliver Grib Skov Trops nye tropsleder. Jonas er snart 26 år
gammel, vokset op i Grib Skov Trop og har været tropsassistent siden 2017. Jonas har med stor
vilje og evne vist hvor dygtig han er til at se og fornemme vores spejdere, og til at kunne se vores
gruppe som en helhed. Jonas har den helt rette spejderånd og er helt klar til den nye titel.
Kære Jonas,
Det bliver en stor dag når du får rollen som tropsleder. Det er på alle måder vemodigt at skulle give
rollen videre, men jeg ser virkelig frem til at se dig stå forrest. Jeg er ikke et sekund i tvivl om at du
vil løfte opgaven som tropsleder i Grib Skov Trop flot. Du kan noget særligt, og jeg er virkelig glad
for det netop er dig, som jeg giver stafetten videre til. Vi har fulgt hinanden i mange år, og støttet
hinanden. Nu er det din tur til at give den gas. Jeg vil være der for dig, og hjælpe dig så godt jeg
kan. Det er noget helt specielt at være tropsleder i Grib Skov Trop – nyd det!
Til slut vil jeg give et råd videre, som min forgænger Stinus sagde til mig, da jeg blev tropsleder;
”Husk at holde fast i målet – det skal være sjovt, udfordrende og inspirerende at være spejder i
Grib Skov Trop”.
Mod nye tider - Spejderhilsen
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. 17.

Kl. 18.00 til 19.00

Oxermøde (PL/PA’er)

Tirsdag d. 17.

Kl. 19.00 til 21.00

Tropsmøde

Lørdag d. 28.

Kl. 11.00 til 23.00

Stafet for livet - Nødebo

September
Torsdag d. 2.

Kl. 18.00 til 20.30

Oprykning ved den Store Eg.

Tirsdag d. 7.
Tirsdag d. 7.

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Lørdag d. 11.

Kl. 07.30 til 14.00

Spild-op indsamling

Lørdag d. 25.Søndag d. 26.

Kl. 10.00 til 12.00

Oprykningstur – Kanotur på Mølleåen

Oktober
Tirsdag d. 5.
Tirsdag d. 5.

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 20.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Onsdag d. 13.

Kl. 18.00 til 18.45

Pakkeaften til LPT

Lørdag d. 16. Tirsdag d. 19.

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
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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Septembertur

25. september - 26. september

Kanotur på Mølleåen
Årets septembertur er en kanotur på Mølleåen.
Vi starter ved Rådvad og sejler ad Mølleåen, videre gennem Lyngby Sø og
slutter ved en lejrplads, der ligger ved Furesøen.
Weekendens formål er at få samlet troppen efter sommerferie og oprykning og
få trænet lidt til årets LPT.
Undervejs på kanoturen vil der være lidt opgaver. Når vi kommer frem holder vi
madlavningsskole og særger for at få rystet patuljerne godt sammen.
Søndag træner vi færdigheder i orienteringsløb, så I alle er helt skarpe
inden LPT.
Start: 25 September Kl.10.00 Raadvad (Rådvad 50, 2800 Kgs. Lyngby)
Slut: Søndag d. 26. Septembert ved Frederiksdal (Nybrovej 520,
2800 Kgs. Lyngby)
Vi håber, at der vil være en række forældre der kan hjælpe med
kørsel til og fra - I bedes angive dette ved tilmelding.
Pak i en dagstursrygsæk og i en sportstaske. Pak vandtæt :-)
Medbring sovepose, liggeunderlag, spisegrej, viskestykke, drikkedunk,
toiletgrej, løbesko, lommelygte, sangbog og tøj efter vejret. Dvs. vind og
evt. vandtæt jakke, en varm trøje osv.
Husk at medbringe madpakke til lørdag.
Vi glæder os til at tage på kanotur med jer.
Med spejderhilsen
Tropsledelsen

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Lands Patrulje Turnering
2021
Kære spejdere
Grib Skov Trop indbyder alle landets patruljer til den årlige
landspatruljeturnering i dagene d. 16.-19. oktober 2021. Det bliver 4 dages
turnering – fyldt med alle de bedste spejderdiscipliner: Lejrsport, madlavning,
up-to-standard, orienteringsløb, hike, forhindringsbane og mange andre.
Årets turnering finder sted midt i det naturskønne Gribskov. Mere præcist på
lejrpladsen ved Råbjerggrunden, kun 5 km fra Danmarks vandrigeste sø,
Esrum Sø, og 8 km fra Grib Skov Trops hytte, Bassebjerg Blokhus. Vi er sikre
på det bliver den perfekte ramme for en fantastisk turnering!
Vi har gjort os umage for at sammensætte det bedste program til at afgøre
hvem der kan gå hjem med det eftertragtede sværd og kalde sig Danmarks
bedste spejder patrulje!
Vi vil fra turneringsledelsens side naturligvis sørge for, at alle anbefalede
restriktioner og forholdsregler ift. Covid-19 vil blive fulgt, så alle trygt kan
deltage. Tropslederne vil inden turneringsstart få tilsendt særlige
retningslinjer, som alle deltagere forventes at følge på årets turnering.
Så saml hele din patrulje, få pudset spejderfærdighederne af, og kom så til
Gribskov for at få en fantastisk oplevelse på årets turnering!
Vi glæder os utrolig meget til at byde jer velkommen på dette års
landspatruljeturnering!
Tropsledelsen i Grib Skov Trop
Benjamin, Martin, Jonas og Pernille

Program
Søndag
Kl. 07.00 Vækning
Kl. 07.15 Havregrødsdyst
Kl. 08.30 Up-To Standard
Kl. 13.00 Åbningsparade Kl. 09.00 Flagparade
Kl. 09.15 Lejrsport fortsat
Kl. 13.15 PL-møde
Kl. 16.30 Madudlevering Kl. 12.00 Frokost
Kl. 18.00 MadbedømmelseKl. 13.30 Afgang hike
Kl. 20.30 Hemmelig opg. Kl. 18.00 Madudlevering
Kl. 21.00 Nat o-løb
Kl. 24.00 Ro i lejren
Kl. 24.00 Ro i lejren
Lørdag

Mandag
Tirsdag
Kl. 07.00 Vækning
Kl. 07.00 Vækning
Kl. 07.15 Havregrødsdyst Kl. 07.15 Havregrødsdyst
Kl. 08.30 Up-To Standard Kl. 08.30 Up-To Standard
Kl. 09.00 Afgang hike
Kl. 09.00 Flagparade
Dags o-løb
Kl. 09.15 Lejr-nedbrydning
Kl. 16.30 Madudlevering
Forhindringsbane
Kl. 18.00 MadbedømmelseKl. 12.00 Up-To Standard
Kl. 19.30 Aflevering af
Kl. 12.15 Frokost
hikerapport.
Kl. 13.00
Tovtrækning
Afslutningsparade
Kl. 21.00 Lejrbål
Kl. 24.00 Ro i lejren

Hike

På årets landspatruljeturnering skal I på
overnatningshike. Her skal hver patrulje
medbringe en presenning til at bygge bivuak.
Derudover skal I huske at medbringe jeres
hikerapport-bøger, eller en tilsvarende bog
til at skrive hikerapport i.

Lejrpladsen
Hemmelig opgave

Adresse: Råbjergvej 25
3200 Græsted

Den hemmelige opgave kræver lidt værktøj,
tænger af forskellig slags (knibtang og
fladtang), nedstryger og hammer.

Foropgave

Årets foropgave er 2 redskaber til køkkenkassen. Ét piskeris og én grydeske.
Begge skal være i størrelsen 30-35 cm.
Der er frie rammer for håndarbejdet, dog skal det være fremstillet i naturmaterialer.
Der bliver bedømt på udseende, funktionalitet og kreativitet.
Eksempel på løsning på næste side.

Tilmelding

Tilmelding skal ske tropsvis til Pernille på e-mail: spejder-gst@gribskovtrop.dk Tilmelding og
betaling skal ske senest d. 30.09.21
Deltagergebyret skal for hver trop indbetales på Grib Skov Trops konto: 9570 12819714.
(mærket med gruppenavn). Deltagerpris: 425 kr.

FOROPGAVE LPT
2021
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HEJ EGERNBASSER!!!
Så er en veloverstået Wacamba slut og vi er endelig vendt hjem fra
en dejlig sommerlejr med høj sol og godt
humør. Det har været en kæmpe fornøjelse at
være afsted med jer. Selvom vi ikke
snuppede 1. pladsen og gik forkert på hiken,
synes vi at det har været en fantastisk
hyggelig tur, og dejligt at være i jeres
selskab. Det har været skønt at kunne være
sammen i en hel uge uden Corona har sat en
stopper for det.
Nu er det snart tid til oprykning og vi har som PL/PA nydt at være i patrulje med jer allesammen!
Vi glæder os til at få nogle nye friske spejdere op som vi skal tage godt imod og indvie i patruljen
på vores egen traditionsrige måde.
Kort efter oprykning vil der være bålaften, med god mad og
underholdning, hvor der er mulighed for at
genvinde Smilet.
Derudover ligger LPT ikke langt om hjørnet
så vi skal selvfølgelig have lavet en masse
forberedelse til turen. Vi regner og håber på
at det kommer til at gå super godt på turen,
og at så mange som muligt fra patruljen kan
komme med.
Vi glæder os til at se jer på møderne og i det nye spejderår #
%
$
"

MGEH Alexander (PA) & Laura (PL)

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Hej søde hjortlinger!
Tusind tak for en fantastisk sommerlejr, det var
bare superhyggeligt at være afsted med jer igen "
%
$
#
Nu skal vi atter i gang med hverdagen, og den
næste tid kommer vi til at fokusere rigtig meget på
forberedelse af LPT. Tanker at det kunne være
sjovt at blive godt placerede igen i år.
Derudover skal vi hurtigst muligt have taget
Læder-mærket færdigt, så vi kan få nogle flere
duelighedstegn på armen. Jeg glæder mig meget til
den næste tid med jer, og så skal vi selvfølgelig
tage en trist afsked med Mikkel, som vil blive sendt
afsted på rigtig hjorte-manér.
Med hjortehilsner Katrine
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Johanne; Hej Ræve!
Et lille år er det blevet med mig som PL, og jeg håber i er klar til at vise at ræve virkelig ikke
er til at tæve!
Oliver; Hej gutter! Tak for et rigtig fedt år i patruljen ræve! og jeg håber i er klar til endnu et.
På de første par møde efter oprykningen skal vi igang med nogle knob, vi skal nemlig tage
tovværk, og self for de nye førsteårs, optagelsesprøven, jeg glæder mig til at se jer alle ved
både oprykningen (2. september) og bålaftenen (11. september)!
Rævehilsner: Johanne og Oliver :)

Hey Bæver
Så er vi næsten nået slutningen af et superfedt, men også noget anderledes spejder år. Vi har
fortsat en brav kamp mod COVID-19, så vi er naturligvis ikke nået så meget som var planlagt til
at starte med. På trods af nogle lidt svære forhold har vi stadig fået holdt nogle vildt fede
patruljemøder og været på nogle super spændende ture. Det var også helt fantastisk at se jer
alle sammen på sommerlejren, og det kommer til at være en vi husker i lang tid. Oprykningen er
lige om hjørnet, og det betyder at en masse nye spændende ting er på vej. Vi når desværre ikke
så meget før oprykningen ud over at lave nogle sjove øvelser og sige farvel til Asbjørn. Til
oprykningen den 2. september skal vi sige velkommen til nogle nye førsteårs, og få dem
forberedt på en sketch til bålaftenen den 11. september. Efter at have givet dem en varm
velkomst skal i få lavet lejrkok færdigt og have en super dejlig septembertur med de nyoprykne
spejdere. Derefter kommer det meste af programmet til at stå på forberedelse til LPT i uge 42
Utrolig mange spejderhilsner
Asbjørn (PL) og William S (PA)

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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GRIB SKOV ROVERKLAN
Kære rovere Grib Skov Roverklan
Vi går et travlt efterår i møde og har en del arrangementer den kommende tid.
Vi starter allerede mandag d. 16. august, hvor vi skal på ”bæverjagt” langs pøleåen.
Vi skal ud og prøve og se om vi kan se de bævere der er sat ud. :-)
Vi har også lovet at hjælpe til ved bygning af scene til stafet for livet. Det er d. 26.-27.
august vu bygger scenen op.
Dernæst er der oprykning og bålaften.
Vi står for programmet og bålet, Klokkekilde Roverklan står for maden.
PROGRAM
16/8		
		
		
26-27/8
28-29/8
29/8
2/9
3-5/9
11/9
20/9

Rovermøde:
Bæverjagt ved Pøleåen samt planlægning af scenebygning m.v. til ”sta
fet for livet” i Nødebo.
Opbygning af scene samt start/mål på sportspladsen.
”Stafet for livet”.
Sammenpakning på sportspladsen.
Oprykning ved Den Store Eg
Kanotur til Åsnen i Småland. (Tilmelding på gribskovtrop.gulspejder.dk
Bålaften.
Rovermøde: Lave lamper eller prototype på lampe til LPT.
Snak LPT. hjælpere samt deltagelse i roverturneringen.
25/10
Rovermøde: Evaluering af LPT. Morse med lys.
15/11
Rovermøde: Museumsbesøg, ”2. World War 40-45” i Dragstrup.
13 ell. 20/12 Jule-rovermøde.
Vel mødt til efterårets arrangementer!
Med spejderhilsen
Torben, Stinus, Anders, Nicolaj
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Klokkekilde Roverklan
Gæve Rovere
Det spændende projekt, vi har kastet os over i øjeblikket, er en tiltrængt renovering og tilbygning til
den herlige bjælkehytte ”Klokkedam”, som troppens stifindere og spejdere har brugt så mange timer i.
Vi har fået skovet og afbarket de store stammer, der skal udgøre ås og tag. Nu pågår udgravning og
støbning på bagsiden af hytten, inden det gamle tag fjernes og de nye stammer skal på plads.

I forsommeren foregik den årlige optagelse af medlemmer til roverklanen. Et stort velkommen i
kredsen til Akela, Leif Højvang, Vibeke og Helle. Efter en dejlig middag, en hemmelig og højtidelig
ceremoni genlød forårsskoven af glade stemmer omkring lejrbålet.

PROGRAM
Efterårets program byder på hjælp til afholdelse af Grib Skov Trops bålaften 11/9 og LPT i uge 42. På
Bassebjerg var vi effektive med good-turn i forsommeren, her i august vil vi se, om vi kan bygge et helt
brændeskur til Frederiksborg trop på en enkelt mødeaften. Vi skal på udflugt med smagsprøve på
pandekager i Københavns Rådhus og senere en rundtur i Novo Nordisk kursusejendom.
Vel mødt til et dejligt efterår, 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
Rikke Løvhdal
Kasper Herluf Østlund

Nødebohave 41
Holmemosen 4
Postmosen 40
Helsevej 21
Fyrrebakken 41
Smedievej 223

Nødebo
Annisse
Hillerød
Hillerød
Hillerød
Hillerød

23362696
50868000
20480652
29229491
26749582
30173597

rikkeline@ﬁrmaidraet.dk
nicolaj@zoern.dk
hhansen3398@gmail.com
b_debel@hotmail.com
rikke.loevdahl@gmail.com
kasper@herluf.net

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
Opnæsgård 73, 3.tv
Hørsholm
Kirkevej 8
Nødebo
Bjergvænget 15, 2tv
København NV

30316909
21535533
25794541

louise.m.h@hotmail.com

Stiﬁnderledere
Anders Trolle (Stammeleder)
Lars Hansen
Leif Højvang
Henrik Strøberg
Jan Larsen
Anders Rønn-Nielsen

Stiﬁndere 10-12 år. Mødedag onsdag kl. 18.45
Farvergårdsvej 7B
Helsinge
41727609
Krobakken 2
Nødebo
48244742
Krobakken 1
Nødebo
22724910
Kirkebakken 9
Nødebo
51990304
Nødebo Skovvænge 4
Nødebo
48481676
Gudenåvej 24, 3.tv.
Vanløse
30225515

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

Spejdere 12-17 år.
Humlehaven 46
Nordre Fasanvej 237
Birkegårdsvej 16
Rosenlunds allé

Hillerød
København N
Annisse
Vanløse

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)
Magnus Rolin, (PL, Mår)
Johanne Steinmann (PL, Ræve)

Møde kl. 19-21.00
Nødebovej 77c
Kirkevej 8
Råbjergvej 29
Baunevænget 58
Skovhøjen 58
Nobisvej 8

Nødebo
Nødebo
Helsinge
Nødebo
Græsted
Græsted

29842757
24488109
25398767
22833860
42701016
51939139

Katrine.brockmann@gmail.com
silaszandersen@gmail.com
asbjorn@dissing.nu
laurameldgaardsteen@gmail.com
magnus.thor@live.dk
johanne.steinmann@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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kathrine.m.h@outlook.com
stiﬁnder-gst@gribskovtrop.dk
hjs@bwsc.dk
jan@jrl.dk
arnielsen81@gmail.com

