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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” 
  
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!  
 
Vi skal ligge i lejr ved spejdercenteret Rømeregård midt på øen. Det giver gode muligheder for 
udflugter og så har vi gode arealer til mange sjove sommer-spejderaktiviteter!  
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 – er det 
noget du har lyst til? Så hiv fat i en leder eller repræsentant i gruppestyrelsen og hør mere!  
 
Tilmeld jer sommerlejren på medlemsportalen og sæt et stort kryds i kalenderen i uge 31 i 
dagene søndag d. 1. august til lørdag d. 7. august.  
 

Vi glæder os! 

 

Her et kært minde fra en tidligere sommerlejr ved 
Rømeregård i 2010:  
 

Bornholm - Bornholm - Bornholm - Bornholm - Bornholm - Bornholm
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Grib Skov Trop

NYT FRA TROPPEN

Kære spejdere i Grib Skov Trop 
 
Spejderglæden kan igen blomstre på Bassebjerg, og dét er vi mange der har set frem til.  
 
Afstand, hygiejne og forsamlingsbegrænsninger er stadig højaktuelt, og vi må hjælpe hinanden til at 
gøre spejderlivet trygt for alle – både spejdere, ledere og forældre.  
 
Vi har aldrig været flere 🙌🙌🙌🙌 
Grib Skov Trop har aldrig været større, og dét er en udvikling vi kan være stolte af.  
 
238 spejdere og ledere er vi ved 
indgangen af 2021. Velkommen til jer der 
er støt til i løbet af året. Vi glæder os til at 
få spejderoplevelser SAMMEN med JER!  
 
Flere Frivillige 
Flere aktive spejdere, betyder flere 
hænder – både fra spejdere og 
spejderforældre.  
I Grib Skov Trop er der mange små (og 
store) opgaver, som glider nemmere, når 
vi er flere. ”Forældrekaffe” genoptages 
første torsdag i måneden, når det bliver muligt at samles. Her snakker vi om, hvordan I hver især kan 
bidrage til gode spejderoplevelser. Alt fra en tømt opvaskemaskine i hytten til brændestabling, har 
nemlig i sidste ende ét formål: at bidrage til gode spejderoplevelser hos store og små. Dét ved vi 
mange gerne vil være med til.    
 
Til slut et high five til tre udvalgte frivillige:  
 
🙌🙌🙌🙌 Dorte, der har sagt ja til at give hjemmesiden en overhaling 
🙌🙌🙌🙌 Stinus, der har holdt møde med naboerne til Bassebjerg omkring beskæring af tæer i skel 
🙌🙌🙌🙌 Jørgen, der repræsenterer Grib Skov Trop i Hillerød Event 
 
Tak for jeres indsats, og selvfølgelig også tak til alle andre, der giver en hånd med.   
 
Lad os nyde forår og genoptaget spejderliv, men samtidig bidrage til, at endnu en nedlukning ikke bliver 
nødvendig. Tests, afstand og mindre grupper er nogle af grebene. Sammen må vi gøre os umage for at 
holde corona langt væk fra Bassebjerg.   
 
Sommerlejr til Bornholm 
Sommerlejren går i år til Bornholm i uge 31 fra søndag d. 1. august til lørdag d. 7. august. Der er 
allerede nu mulighed for at melde sig på hjemmesiden.  
De første seje frivillige til det sejeste køkkenteam har allerede meldt sig. Tak Gitte og Leif - det er guld 
værd at I bruger en uges ferie på det ❣ 
Måske overvejer du også at blive frivillig på sommerlejren? Tænk over det 😉😉.  

 
Spejderhilsner på vegne af Gruppestyrelsen 
/ Rikke Line Klockars-Jensen 
Formand Grib Skov Trop 
 

 



Oh lyt ulve! 

Kære alle ulve,
Nu er vi endelig gået ind i foråret efter en meget lang vinter, hvor 
vi ikke har haft mulighed for at mødes og lave vores sædvanlige 
ulveaktiviteter. 

Nu har vi endelig fået lov til at sætte gang i ulveaktiviteten igen, og 
det skal vi selvfølgelig udnytte til fulde!

Ulvemøderne den kommende tid kommer til at være præget af 
de retningslinjer, som myndighederne udsteder. Det vil sige, at vi 
i et stykke tid kommer til at være delt op i to grupper i flokken, og 
at møderne kommer til at være adskilt fra hinanden. Vi vil ud fra 
myndighedernes retningslinjer løbende vurdere, hvordan møderne 
skal afholdes. Hvis der sker nogle ændringer, vil vi selvfølgelig 
sende en mail ud. 

Den kommende tid skal vi kun være udendørs, så husk påklæd-
ning efter vejret. Derudover skal vi selvfølgelig udnytte, at vejret er 
vendt og aftenerne er blevet lysere. 

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 

Marts - april - maj - juni

25. marts – påskemøde
1. april – påskeferie 
8. april – fuldmånemøde 
15. april – samarbejdsøvelser i banderne 
22. april – Sct. Georgsdag-møde 
29. april – knob + knivbevis / ømfodsprøve 
6. maj – rejsen 
13. maj – Kristi Himmelfart (ferie)
20. maj – Flagmøde 
27. maj – Miljømærket – affaldsindsamling + nedbrydningstider 
3. juni – Miljømærket – vandets kredsløb + beplantning
10. juni – Atlet
17. juni – Sidste møde inden sommerferien 
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!

Vi er rigtig glade for at være kommet i gang igen!! Det er dejligt at se jer alle sammen, lave
opgaver med jer og hygge om lejrbålet.

Vi har jo misset en masse gode Stifinder-onsdage og nogle gode ture. Derfor laver vi nogle
ture i de kommende måneder og håber I har lyst til at deltage i dem alle sammen. Datoerne er
på plads i programmet nedenfor, men vi har ikke alle detaljer klar endnu. Dem får i via e-mail
når vi nærmer os.

Corona
I forhold til Corona smitten, overholder vi selvfølgelig fortsat alle retningslinjer. De
begrænsninger vi er underlagt, kan betyde at vi må lave lidt om i programmet, men vi lover at
informere ofte og så tidligt som muligt.
Så længe det er nødvendigt, vil vi dele Stifinderne i to grupper og møde tidsforskudt. Hjælp os
gerne med at møde præcist til tiden - I skal ikke komme 5-10 minutter før tid.

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.

Med spejderhilsen
Stifinderlederne
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Marts 2021

Onsdag 17. Vi afslutter Hobbymærket som vi startede før nedlukningen.

Onsdag 24. Vi er blevet ret gode med knob og besnøringer - det skal fejres ved at vi
bygger vores egen forhindringsbane og klatrer igennem den.

Søndag d. 28 Tur til Slusehuset i Tokkekøb Hegn hvor vi skal sejle med ildgryder og lære
kort og kompas på en tur rundt om Store Donse Dam.
Vi mødes på P-pladsen på hjørnet af Stumpedysevej og Krudthusvej i
Lillerød kl. 10:00. Vi er færdige til afhentning kl. 15:00. Husk madpakke,
drikkedunk og tøj til dagens vejr.
Husk tilmelding på portalen (link sendes ud via mail). Link til kort:
https://goo.gl/maps/cEw8Y8fbcGmVgtjN8

Onsdag 31. Påskeferie, intet møde.

April

Onsdag 7. Vi øver lejrarbejde og bygger nogle af elementerne fra den klassiske
Stifinder lejrplads. De sidste knob øves.

Onsdag 14. Vi afslutter knobmærket for alle Stifindere. Det er i dag at alle knob skal
sidde i fingrene! Det anbefales at øve hjemme.

Onsdag 21. Det er Skt. Georges Dag 23. April så i dag genopfrisker vi vores Spejderløfte
og hygger ved lejrbål.

Lørdag d. 24 -
Søndag d. 25

Lejrtur. Muligvis med overnatning. Mere info kommer når vi nærmer os. Sæt
kryds i kalenderen.

Onsdag 28. Vi øver lejrarbejde og bygger nogle af elementerne fra den klassiske
Stifinder lejrplads. I dag indgangsportal og brændeskjul.

Maj

Onsdag 6 Leif gennemgår alternative måder at lave ild, rense vand og anden nyttig
viden om overlevelse i naturen.

Onsdag 13. Lejrarbejde fortsat

Onsdag 20. Et anderledes Stifindermøde...

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.

Lørdag d. 29. -
Søndag d. 30.

Lejrtur med overnatning. Mere info kommer når vi nærmer os. Sæt kryds i
kalenderen.

STIFINDERPROGRAM
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Grupperådsmøde d. 14. marts 2021 Grib Skov Trop
 

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

2 Beretning fra Gruppestyrelsen 
 
2.1 Formandens årsberetning: 
 
Rikke bød velkommen på vegne af Gruppestyrelsen og 
orienterede om året i Grib Skov Trop.  
 
11. marts 2020 vil vi aldrig glemme, og ved udformning af 
årets beretning for Grib Skov Trop skal man gøre sig umage 
for at huske tiden før... der var jo en tid før.  
 
Efter Grupperådsmødet på kroen sidst i januar, holdt 
Gruppestyrelsen konstitueringsmøde på Bassebjerg.  
 
På dette møde besluttede Gruppestyrelsen at lade 
”Forældreinvolvering” være et gennemgående tema for 
arbejdet i 2020, og også at hvert Gruppestyrelsesmøde 
skulle udmunde i, at de vigtigste punkter fra mødet blev 
skrevet ud i ”Nyt fra Gruppestyrelsen” til aktive i gruppen.  
 
Der blev besluttet at få lavet et flot ”Forældrekaffeskilt” og 
afvikle ”forældrekaffe” første torsdag i hver måned, hvor vi 
havde dialog om opgaver, frivillighed og vores små bidrag 
hver især.  
 
Der blev lavet en forældrespørgeundersøgelse med 24 
respondenter, om balancen mellem kontingent og 
forældreinvolvering i fx genbrugsindsamling, da det var en 
udfordring at for få trak læsset. Vi håbede på et klart svar: 
- måske: sæt kontingentet op, og fri os for at skulle stille op 
til genbrugsindsamlingen 
- eller: kontingentet må ikke stige – vi vil arbejde frivilligt.  
 
… desværre blev svarene ikke så entydige, og vi besluttede 
at gøre en indsats for at få endnu flere med til 
genbrugsindsamlingerne. Dette blev bl.a. ved at få 
indsamlinger torsdag aften, samtidig med ulvemøderne.  
 
Bornholm var planlagt som årets destination til 
sommerlejren, og der blev booket hytte og kigget på 
færgeafgange.  
 
23. februar havde vi et forrygende fastelavnsarrangement på 
Bassebjerg med tæt på 100 udklædte børn og voksne.  
 
Men så kom corona… 
 
Corona 
Landet – ja nærmest verden – blev lukket ned fra den ene 
dag til den anden, og vi befandt os i en ny virkelighed hvor 
spejderliv, forældrekaffe – og Gruppestyrelsesmøder – ikke 
var en mulighed som vanligt.  
 
Alt spejderaktivitet blev indstillet men 30. marts mødtes 
Gruppestyrelsen for første gang i det virtuelle møderum, og 
helt nye temaer var på dagsordenen: Restriktioner, 

smitterisiko, afstand, værnemidler, tabt-nettoindtægt fra 
genbrugsindsamlingen og der efter ansøgninger om 
kompensation til Dansk Ungdomsfælles Råds Coronapulje. 
Vi har fået flot økonomisk hjælpe fra både korps og DUF.  
 
Siden har vi haft en del virtuelle møder, og også enkelte med 
stor afstand på Bassebjerg.  
 
Dansen med corona gjorde det muligt at åbne igen i løbet af 
maj, og sommerlejren besluttede vi at flytte til Sjælland, så 
eventuelt smittede ville kunne blive afhentet hurtigt.  
 
Ny stifinderleder og genbrugsansvarlig 
Vil fremhæve et møde i august, hvor vi mødtes på 
genbrugsstationen i Allerød. Gruppestyrelsen ville selv 
genbrugssortere før mødet, så vi i hvert fald ved hvordan det 
foregår. Der var to store – og lidt problematiske – punkter på 
dagsordenen.  
 
1) Ny ansvarlig for genbrugssortering, da Torben efter 
mange år havde valgt at stoppe 
2) Ny Stifinderleder 
 
Jeg havde svært ved at se hvordan den skulle lande, men til 
min store glæde sagde Henrik Kaas ja til den første opgave, 
og Lars (der i øvrigt kom på motorcykel) kunne meddele at 
Andres Trolle havde sagt ja til at blive høvding.  
 
Henriks hustru Dorte har desuden indvilget i at arbejde med 
udvikling af hjemmesiden.  
 
Lars: stort tak for din indsats igennem mange år, og Anders: 
du skal også have en helt særlig tak. Vi er mange der er 
imponerede over den måde du har kastet dig ind i rollen 
som stammeleder. Det er guld værd.  
 
Sommerlejr 
Sommerlejren var efter sigende fantastisk. Vi fik glade 
beskidte børn hjem, med store spejderoplevelser og 
venskaber i ryksækken. Personligt var det der rørte mig mest, 
de rørende sms´ jeg fik fra lederne i løbet af ugen. De 
sprudlede af spejderglæde og sammenhold på tværs af 
ledere, hjælpere, køkkenhold.   
 
Økonomi 
Vi får desværre et stort overskud, som skyldes alle de mange 
aktiviteter vi har måtte aflyse. Vi ser frem til at disse midler 
kan veksles til gode spejderoplevelser for børn og voksne i 
den kommende tid.  
 
Vedligeholdelse 
Der er blevet sat gang i forskellige vedligeholdelsesopgaver 
på Bassebjerg.  
 
Tak 
Vi har aldrig været flere spejdere i GST. 249 medlemmer i et 
aldersspænd fra 6-89. Den største spejder trop i De Gule 
Spejdere… men hvorfor mon…? 
 
Hytten & området omkring Bassebjerg: tiltrækker og gør 
mange har lyst til at være her…  
 



Grib Skov Trop 
Kvalitet i spejderarbejdet

9

LEDERNE fastholder. Er overbevist om at det er fordi GST har 
de bedste og mest engagerede ledere. I er de sejeste 
mennesker jeg kender.  
Særlig tak til jer og både ledere og hjælpere, for den helt 
ekstraordinære indsats i året der er gået. I har vist en 
omstillingsparathed og en vilje til spejderaktivitet- også i en 
mere besværlig ramme – en vilje og handlekraft man ikke 
kunne forestille sig før coronakrisen.  
Viderebring gerne taknemmeligheden til alle dem der ikke 
er her i dag.  
  
Tak til revisor og resten af Gruppestyrelsen for jeres 
engagement og handlekraft i året der gik.   
 
Afslutning 
Som resten af samfundet befinder Grib Skov Trop sig stadig i 
en usikker tid, hvor vi har lært at alt kan ændre sig med et 
enkelt pressemøde. Forsamlingsbegrænsninger, sprit og 
afstand vil nok følge med os det meste af 2021.  
I det kommende år vil der være behov for en Gruppestyrelse, 
der evner at engagere flere frivillige hænder, så de brede 
skulder der har båret i mange år, en gang i mellem kan 
slappe af og nyde.  
  
Med ønsket om en lys fremtid for Grib Skov Trop vil jeg takke 
for tilliden ifm. formandshvervet det forgangne år. Det har 
været en fornøjelse, lærerigt og meget meningsfyldt at være 
med til at skabe rammerne for spejderarbejdet i Grib Skov 
Trop.  
 
Tak for opmærksomheden.  
 
/Rikke Line Klockars-Jensen 
Formand Grib Skov Trop 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
2.2 Ulve –  
Marcus præsenterede sig, og fremlagde status for ulvene på 
vegne af ulvegrenen. 
 
Det har været et svært år for ulvene og der er gjort 
forskellige forsøg på online møder og opdelte aktiviteter.  
 
Årets højdepunkt har været sommerlejren.  
 
Der rykkede 20 ulve op til stifinderne ved oprykningen.  
 
Ulvegrenen er fortsat på 45 ulve, som møder frem. Nu opdelt 
i rødt og blåt hold ved møderne, for at leve op til Corona 
restriktionerne.  
Heldigvis er der mange pionerer og rovere, der hjælper til 
ved ulvemøderne her under genåbningen.  
 
Der er fortsat et behov for at styrke den faste lederkreds hos 
ulvegrenen.  
 
Beretningen blev godkendt.  
 
2.3 Stifindere  
Anders Rønn-Nielsen præsenterede sig på vegne af 
stifindergrenen og Anders Trolle.  
 

Anders Rønn-Nielsen er ny stifinderleder siden 
sommerlejren, men har tidligere været tropsassistent.  
 
Anders Trolle er ny stammeleder fra oprykningen.  
Det fungerer rigtigt godt i den nye stammeledelse og alle 
tidligere ledere er fortsat en del af lederkredsen. Derudover 
er Sebastian Sylvest, Magnus og Cecilie, startet som ledere.  
Der er i alt 8 ledere.  
 
Der er 42 stifindere fordelt på 7 kobler. Alle møder frem og 
har højt humør.  
 
Der var en tur i september med 40 deltagende stifindere. Der 
har været taget duelighedstegn mv. ved møder.  
 
Planlægger pt. ture for foråret, men afventer udviklingen i 
Corona restriktionerne.  
 
Beretningen blev godkendt.  
 
2.4 Spejdere, Pernille Edelgaard Christensen 
Pernille præsenterede sig.  
Pt. 4 ledere i tropsledelsen.  
 
Der 40 spejdere i 6 patruljer. Fødekæden op i mod 
spejdergrenen fungerer.  
Året hos spejderne har også været præget af Corona 
pandemien.  
Året startede med den traditionsrige tur til Sverige i februar. 
I løbet af nedlukningen har der været afholdt diverse 
onlinge arrangementer.  
 
I stedet for LPT blev der afholdt en fantastisk Gruppe 
Turnering, hvor alle patruljer deltog.  
Det viste sig, at spejderne lagde sig i selen og konkurrerede 
og arbejdede ihærdigt med lejrsport og alt hvad turneringen 
ellers bød på.  
 
Spejderne har stor lyst til at komme i gang med 
spejderarbejdet igen.  
 
Ser frem mod sommerlejr på Bornholm.  
I foråret er der planlagt spejder Cluedo for spejderne.  
 
I efteråret afholder Grib Skov Trop LPT, som afholdes ved 
Råbjerggrunden ved Kagerup.  
Det er Lands Patrulje turneringen.  
 
Beretningen blev godkendt.  
 
2.5 Pionerer, Marcus 
Pionerernes år har også været præget af nedlukning mv. 
Pionergrenen var ellers kommet rigtigt godt i gang med 
aktiviteter.  
En række pionerer var engageret i forskellige aktiviteter.  
 
Nu er Pionererne ved at starte op igen.  
Herunder står pionererne for spejdernes tur.  
Der er ca. 30 pionerer.  
 
Beretningen blev godkendt.  
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Hej spejdere  
 
Foråret er kommet – lysere aftener er i vente og forhåbentlig en hel masse timer samlet omkring 
lejrbålet, vores skønne Bassebjerg med grin, smil, konkurrencer og fællesskab!  
 
Vi nåede lige akkurat at afholde vores juletursdag d. 5. december før vi igen desværre var nødt til 
lukke ned for spejdermøderne igen. Det var en dag fyldt med pebernødder, æbleskiver og godt 
humør. Det var dejligt at nå lige at komme i lidt ægte jule-spejderhumør!  
 
Vi har nu her i start marts fået lov til at samles igen – ikke alle sammen men 25 personer af 
gangen udenfor. Det giver os heldigvis gode muligheder for at være i gang, og forhåbentlig kan vi 
kun se frem imod en større og større genåbning så vi snart kan samles hele troppen til store og 
gode oplevelser! 
 
Alle møder fortsætter udendørs – så husk det varme tøj og lommelygter til møder og 
arrangementer!  
 
Wacambaen 
Juletursdagen var startskuddet på årets patruljekonkurrence Wacambaen! Der har desværre været 
en lang pause i konkurrencen, men vi starter op igen og fortsætter indtil Sct. Georgs aften d. 23. 
april 2021. Det gør også at de næste måneder med bl.a. månedsopgaver er ekstra vigtige i 
kampen og det eftertragtede trofæ!  
 
Spejder-cluedo 
Lørdag d. 24. april går det løs i Gribskov. Pionererne har planlagt en spændende dag fyldt med 
mystik og en masse gode opgaver. Hvad der sker er aldrig helt til at vide, men vi kan godt love jer 
det bliver helt sikkert sjovt og spændende. En tur I ikke vil gå glip af. I kan læse mere om turen her 
i Knasten, og tilmelde jer turen på medlemsportalen senest d. 15. april 2021.  
 
Sommerlejr 
”Bornholm, Bornholm, Bornholm, du den dejligste ferieø…” – en sang vi har glædet os meget 
længe til at kunne synge med på igen! En gammel tradition i Grib Skov Trop med sommerlejr på 
Bornholm startes op igen. Vi skal afsted alle mand i uge 31 fra d. 1.-7. august 2021. Vi glæder os 
helt vildt. Forhåndstilmeldingen er allerede åben på medlemsportalen.  
 
 
Vi møder igen op i Grib Skov Trop – Vi glæder os til foråret i jeres selskab! 
 
MGSH 
 
Tropsledelsen 
Benjamin, Martin, Niels og Pernille. 
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    SSPPEEJJDDEERRTTRROOPPPPEENN  ––  PPRROOGGRRAAMM  

  MMAARRTTSS  ––  AAPPRRIILL  --  MMAAJJ  
 

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

  

TTiirrssddaagg  dd..  22..  KKll..  1188..0000  ttiill  1199..0000  OOxxeerrmmøøddee  ((PPLL//PPAA’’eerr))  

TTiirrssddaagg  dd..  22..  
  
SSøønnddaagg  dd..  1144  
  
AApprriill  
TTiirrssddaagg  dd..  66..  
TTiirrssddaagg  dd..  66..    
  
FFrreeddaagg  dd..  2233..  
  
LLøørrddaagg  dd..  2244..  
  
MMaajj    
TTiirrssddaagg  dd..  44..  
TTiirrssddaagg  dd..  44..  
  

KKll..  1199..0000  ttiill  2211..0000  
  
KKll..  1144..0000  ttiill  1155..0000  
  
  
KKll..  1188..0000  ttiill  1199..0000  
KKll..  1199..0000  ttiill  2211..0000  
  
KKll..  1199..0000  ttiill  2211..0000  
  
KKll..  1111..0000  ttiill  2233..0000  
  
  
KKll..  1188..0000  ttiill  1199..0000  
KKll..  1199..0000  ttiill  2200..0000  
  
  
  
  

TTrrooppssmmøøddee    
  
GGrruuppppeerrååddssmmøøddee  --  BBaasssseebbjjeerrgg  
  
  
OOxxeerrmmøøddee  ((PPLL//PPAA’’eerr))  
TTrrooppssmmøøddee  
  
SSkktt..  GGeeoorrggss  ddaagg  
  
SSppeejjddeerr--CClluueeddoo  
  
  
OOxxeerrmmøøddee  ((PPLL//PPAA’’eerr))  
TTrrooppssmmøøddee  
  
  
  
  

      
    

  
  

   

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 

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

 

!! OBS !! 
HVIS DET BLIVER MULIGT VIL DER BLIVER 

ARRANGERET EN TUR MERE ER I FORÅRET – SÅ VIDT 
MULIGT I WEEKENDEN D. 29-30. MAJ. I VIL FÅ MERE 

INFO SÅ SNART VI HAR DEN. 
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Spejder-cluedo
Kære spejdere

Der sker mystiske ting i Grib Skov. Vi har
derfor brug for jeres hjælp. 

I inviteres alle til en dag fuld af mystik og
spændende opgaver, når pionererne

afholder dette års Gillastugan.   
Turen kommer naturligvis til at udspille sig
i en anden form end I er vant til, men vi
glæder os rigtig meget til at se jer på 

Bassebjerg kl. 11
lørdag den 24. april 2021

I kan forvente, at vi er færdige kl. 23 på
Bassebjerg.

 
 

Vi glæder os til at se jer
Pionererne 

l ø rdag  den  24 .  ap r i l  202 1

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

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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I inviteres alle til en dag fuld af mystik og
spændende opgaver, når pionererne

afholder dette års Gillastugan.   
Turen kommer naturligvis til at udspille sig
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Vi glæder os til at se jer
Pionererne 

l ø rdag  den  24 .  ap r i l  202 1
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Hej Vildsvin 
 
Nu da spejder er åbnet op igen, og varmere tider melder deres ankomst sammen med lyset, er det 
tid til at lette fjerene, og komme ud af stolene. Det begynder at blive lyst på vores møder, og da 
mange af os har siddet derhjemme foran en skærm under nedlukning, så har vi måske ikke været 
så aktive. Vi tænker os at bruge møderne på at få bevæget os en lille smule, og komme ud i skoven 
for at se, alt det, der er i færd med at springe ud.  
Sommerlejren er også lige om hjørnet. Det sker i uge 31 (1-7 august) så sæt et kryds i kalenderen, 
for vi skal da alle sammen med på spejderlejr til Bornholm. 
 
Vildsvine Hilsener 
Silas (PL) & Karla (PA) 
 

April Maj Juni 
06. april: Tropsmøde 04. maj: Tropsmøde 01. juni: Tropsmøde 
14. april: Naturmærke 12. maj: Orientering 09. juni: Orientering 
21. april: Naturmærke 19. maj: Orientering 16. juni: Overraskelse  
23. april: Sct. Georgs dag 
24. april: en dagstur 

26. maj: Orientering 22. juni: Sommerafsluning 

28. april: Naturmærke   
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HEJ EGERN. 

Egern, Egern, Egern.  

Vi ved godt at spejder ikke har været det 
samme i år som det har været de andre år, 
f.eks. har vi ikke haft mulighed for at holde 
vores specielle Egern-ceremoni for Valdemar, 
vi har ikke kunne råbe af på alle møderne som 
vi plejer, der har ikke været så mange ture og 
vi har skulle forholde os udenfor. Men nu er vi endelig startet op til spejder igen og 
hvor er det dejligt, at være tilbage. Vi har savnet at se jer og, at være tilbage på 
Bassebjergs grund, - selvom vi kun må være udenfor til møderne. Nu går vi 
heldigvis lidt varmere tider i møde så det bliver dejligt, at det ikke er så koldt 
udenfor. 

Som I måske mærkede på mødet den 10/3 skulle I prøve at bygge noget som I 
aldrig havde bygget før, nemlig en gynge med stativ. Det næste stykke tid skal vi 
nemlig have fokus på samarbejde eftersom der er gået 3 mdr. uden spejder er det 
godt at komme tilbage til noget hvor alle skal enes om det samme for at få styrket 
patruljen og dens sammenhold. 

Vi skal naturligvis vinde de månedsopgaver som møder os de næste 3 måneder, 
lige nu er vi jo i gang med at fange mus.  

Derudover vil der også komme nogle ture de næste par måneder. Hvordan det 
forløber sig ift. Corona vil der komme information om til den enkelte tur. Husk at der 
allerede er tilmelding til sommerlejren, som bare bliver kanonfed. Vi skal nemlig til 
Bornholm i år. 

Den 23/4 fejrer vi naturligvis Sankt Georgs dag sammen med de andre fra troppen. 
Sidste år blev det gjort på en flot alternativ måde, vi må vente og se på hvad 
mulighederne er. Sankt Georgs dag er også dagen hvor vi finder ud af hvilken 
patrulje der bliver vindere af Wacambaen og hvem der bliver årets spejder.  

Vi glæder os til at holde patruljemøder med jer og få indhentet og snakket om alt 
det vi ikke har gjort mens der var lukket ned "#$% 

MGEH Alexander (PA) & Laura (PL) 
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Brug af kompas 
I sidste nummer af spejdersport skrev jeg om 
det arbejde og de overvejelser, der ligger 
bag et færdigt kort.  I denne artikel vil jeg 
koncentrere mig om et af de vigtigste hjæl-
pemidler, når man skal læse et kort - nemlig 
kompasset.  Et kompas udnytter, at en mag-
net, der hænger frit i luften, altid vil dreje sin 
nordpol mod jordens magnetiske nordpol. 
Derfor vil nålen i et kompas altid dreje sig, så 
den røde ende vender mod nord (den mag-
netiske nordpol). 
I det følgende vil jeg gennemgå nogle af de 
mest grundlæggende muligheder, der er for 
at bruge et kompas i praksis. 
Orientering af kort 
Noget af det nemmeste, men også vigtigste, 
et kompas kan bruges til, er som hjælp til at 
vende kortet rigtigt. Dette gøres ved, at kortet 
holdes fladt, mens kompasset lægges oven-
på. Derefter drejes kortet, til dets meridianer 
(de lodrette nord-sydgående linjer i kortet) er 
parallelle med kompasnålen. Den røde ende af kompasnålen skal vende opad på kortet. Det kan være en 
hjælp også at dreje selve kompasset, så meridianerne i kompashuset er parallelle med kompasnålen og kor-
tets meridianer. 

Indtegning af kompaskurs på kort 
Hvis man nu ved, hvor på kortet post A ligger, og 
man kender kompaskursen og afstanden hen til 
post B, så kan kompasset bruges til at finde B:

1. Drej kompashuset, så de opgivne gradtal 
er ved marchpilen.

2. Læg kompasset på kortet, således at dets 
ene lange side rører punktet A, og så kor-
tets meridianer falder sammen med en af 
kompasmeridianerne (den faste nordpil i 
kompasset skal pege opad)

3. Tegn en ret linje fra A i marchpilens 
retning.

4. Find B på den rette linje ved at omregne 
afstanden til cm på kortet. 

Bemærk: Den bevægelige kompasnål er helt
uden betydning, når der tegnes på kort!!  

Udtagning af kompaskurs på kortet 
Det kan omvendt tænkes, at både post A og post B er indtegnet på kortet, men at man har brug for at kende 
retningen fra A til B. Det kunne fx være, at man stod ved A ude i naturen og var i tvivl om, i hvilken retning 
man skulle gå for at finde B. I det tilfælde er der brug for at finde kompaskursen fra A til B:

1. Læg kompasset, så dets ene side følger linjen fra A til B med marchpilen i retning af B.
2. Drej kompashuset, så meridianerne flugter kortets meridianer, og den faste nordpil peger mod nord. 
3. Aflæs gradtallet på kompasset ud for marchpilen. 

13.4
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Udtagning af kompaskurs på kortet 
Det kan omvendt tænkes, at både post A og post B er indtegnet på kortet, men at man har brug for at kende 
retningen fra A til B. Det kunne fx være, at man stod ved A ude i naturen og var i tvivl om, i hvilken retning 
man skulle gå for at finde B. I det tilfælde er der brug for at finde kompaskursen fra A til B:

1. Læg kompasset, så dets ene side følger linjen fra A til B med marchpilen i retning af B.
2. Drej kompashuset, så meridianerne flugter kortets meridianer, og den faste nordpil peger mod nord. 
3. Aflæs gradtallet på kompasset ud for marchpilen. 

Misvisning 
Til slut vil jeg prøve at forklare begrebet misvisning. Som 
jeg nævnte i begyndelsen, vil kompasset altid pege mod 
jordens magnetiske nordpol. Dette er et problem, fordi 
den magnetiske nordpol ikke ligger det samme sted, som 
det vi normalt kalder nordpolen - den såkaldte geogra-
fiske nordpol. Da det er den geografiske nordpol, almin-
delige kort er orienterede efter, er der altså forskel 
på ”kortets nord” og ”kompassets nord”. 
Som det er skitseret på tegningen til højre, vil kom-
passets nordpil i Danmark pege en lille smule til venstre 
for det rigtige nord.  

Forskellen mellem de to retninger er det, som 
kaldes misvisningen.
Der skal tages hensyn til misvisningen, hvis man fx 
vil gå i en retning ude i terrænet efter først at have 
målt retningen på kortet. Man vil jo komme til at gå 
for langt til venstre, hvis man bare bruger gradtallet 
fra kortet, når man går. Der gælder følgende 
sammenhæng mellem retningen målt på kortet 
(kortvinklen), retningen målt med kompas i terræn-
et (kompasvinklen) og misvisningen:

kompasvinkel = kortvinkel + misvisning

Man kan også forestille sig den omvendte situation, hvor man har målt en retning ude i terrænet og derefter 
gerne vil indtegne den på et kort. Så har man brug for at gå fra kompasvinklen til kortvinklen. Det sker ved 
denne - ligeså simple - formel: 

kortvinkel = kompasvinkel - misvisning

Der er forskel på, hvor stor misvisningen er, alt efter hvor på jorden (eller i Danmark) 
man er. Det bliver endnu mere forvirrende af, at den magnetiske nordpol faktisk flytter 
sig lidt hele tiden – men det er så små ændringer, at der går meget lang tid, før de 
kan ses med et almindeligt kompas. I bunden af et 4-cm kort, kan man se, hvor stor 
misvisningen er på det aktuelle sted. 
På orienteringskort har man fjernet misvisningen ved at lade meridianerne (de nord-
sydgående linjer i kortet) pege mod den magnetiske pol, hvorved man undgår at 
skulle spekulere på, om misvisningen skal lægges til eller trækkes fra den målte 
vinkel.

Dette var en kort gennemgang af nogle af de vigtige anvendelser, der er af kompasset. I næste nummer af 
Spejdersport vil jeg skrive om orienteringsløb og beskrive forskellige teknikker, man kan have glæde af, 
mens man løber. 

Mgsh
Anders Rønn-Nielsen, Gribskov Trop 

Gul spejder - en livsstil 13.4
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  – • –/– – –/– • •/•/• – •//     Koder     Yaqrc
Koder har gennem historien haft stor betydning. De er blevet brugt i krigssituationer, hvor man har videre-
givet hemmelige oplysninger, og som redskab til at omforme meddelelser, så de kan sendes over store 
afstande. 
Som spejdere arbejder vi en del med koder. Både den hemmelige slags, der skal løses som en form for 
gåder, og med de koder, der er en hjælp i forbindelse med signalering. I dette indlæg vil jeg koncentrere mig 
om den første type. Dog vil morsealfabetet, der er en signaleringskode, indgå, da det samtidigt ofte bruges 
som del af hemmelige kodesprog.   

Der findes utallige kendte koder, og man kan helt sikkert finde på mange selv. Derfor vil jeg ikke bare remse 
en masse forskellige koder op, men i stedet prøve at beskrive nogle enkelte og så forklare, hvordan de kan 
kombineres og gøres sværere, så man får endnu flere. 

Brug af andre tegn 
En type af koder bruger nye tegn i stedet for de almindelige bogstaver. Det mest kendte eksempel er Morse-
koden, hvor alle tegn skrives som en kombination af prikker og streger. For eksempel skrives bogstavet S 
som tre prikker ••• og bogstavet P som en prik, to streger og en prik: • – – •. Morsealfabetet blev opfundet i 
1800-tallet – ikke som en kryptisk kode til at skrive hemmelige meddelelser med, men til at gøre det muligt at 
sende beskeder over store afstande vha. telegrafi. På den måde kunne 
man omskrive bogstaver og ord til korte og lange bib-signaler i en 
telegrafmaskine. 
Til højre kan ses en morsenøgle, der viser, hvordan alle bogstaverne ser 
ud i morsealfabetet. Et hvidt felt er en prik, og et mørkt felt er en streg. 
Man starter altid i et af de øverste felter og bevæger sig så ned i den ene 
eller anden halvdel. Hvis man skal oversætte – – – •, starter man i det 
mørke felt T og bevæger sig så nedad gennem M og O (også mørke) og 
slutter i det lyse felt Ø. Det vil sige, at – – – • svarer til bogstavet Ø. 
Ordet SPEJDER kan nu skrives som 

• • • / • – – • / • / • – – – / – • • / • / • – • // 
Det kan alt sammen være meget godt, men det, man skriver, bliver ikke særlig hemmeligt af, at man skriver 
det med morse. De fleste ved jo, hvad det drejer sig om. Derfor kan det være en idé at skjule, at man skriver 
prikker og streger ved i stedet at skrive en række tilfældige store og små bogstaver. Så skal hvert af de store 
bogstaver forstås som en streg, mens de små betyder prik. Altså vil et lille a svare til •, mens det store A 
betyder –. Hvis man samtidigt har valgt bogstaver, der sammen giver en anden mening, er det svært at se, 
at der bare står SPEJDER skrevet med morse: 

der sKAl i kØBE Dem i tRæ 
Systematiske koder 
Morsekoder giver kun mening, hvis man kender oversættelsen af hvert enkelt bogstav til prikker og streger. 
Man kan også lave enklere koder, der har det samme system til oversættelse af alle bogstaverne. Aller 
simplest må det være bare at skrive SPEJDER bagfra: 

REDJEPS 
Men det kan sikkert godt forvirre nogen alligevel! En anden mulighed er at skrive en masse bogstaver, og så 
er tricket, at man kun skal læse hvert tredje: 

14.2 
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DASLUPNGETBJSZDÅNERYR
Hvis man så igen vælger nogle bogstaver, der tilsammen giver lidt mening, og samtidigt indsætter nogle 
tilfældige mellemrum, bliver koden hurtigt sværere at løse: 

HEST SPARER SJOV DYREFARM 
Endnu sværere bliver det, hvis det hele så skrives bagfra… 

”A til K”- koder 
En helt særlig form for systematisk kode er den, hvor man forskyder alfabetet. Det kunne være, som det er 
vist herunder: 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å
P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å A B C D E F G H I J K L M N O 
Det betyder, at et A oversættes til et P, et B til et Q osv. Denne kode kaldes så en ”A til P”- kode. Med den 
kode bliver sætningen JEG KIGGER I KASSEN til 

XRT   YVTTRC   V   YNDDRØ 
Når man nu får udleveret en kode, man skal løse, og har en mistanke om, at det er en A til ”et eller andet ”- 
kode. Hvad gør man så? Prøver man sig frem og oversætter A til forskellige bogstaver, indtil man rammer 
den rigtige løsning? Det korte svar er: JA, det gør man!  
Der er dog mulighed for at tænke sig lidt om først, så man ikke bare 
gætter helt tilfældigt. Hvis der fx står et bogstav for sig selv (som V gør i 
eksemplet ovenfor), er det mest sandsynligt, at det skal oversættes til et 
I, eller måske et Ø eller Å. Så prøver man selvfølgelig med disse 
muligheder først. Hvis det samme bogstav står dobbelt (som T og D i 
eksemplet), kan man overveje, hvilke bogstaver der normalt gør det på 
dansk. Det er tit bogstaver som G, K, M og S.  
Hvis man trods alt skal forsøge med mange forskellige oversættelser, 
er det irriterende at skulle skrive alfabetet op en masse gange. Så kan 
det være praktisk at have et kodehjul, som det der kan ses til højre. Her 
drejer man bare på den inderste cirkelskive, hver gang man vil have en 
ny oversættelse. 

Skjulte koder 

Solen gik ned. Pludselig blev det helt 
koldt. Egentlig skulle han hjem at 
spise. Jens var nemlig ret sulten. 
Derfor burde han gå hjem. Endvidere 
var han også træt. Resten af vejen 
løb han.

En del af opgaven med at løse en kode kan i det hele taget være at finde ud af, hvad opgaven går ud på. Et 
eksempel er, at man får udleveret en tændstiksæske – som jo ikke umiddelbart ligner en kodeopgave – men 
så er der på indersiden gemt en morsekode. Et andet eksempel kunne være en avisartikel, hvor der er 
prikket huller med en tynd nål under nogle af bogstaverne. Så skal man holde artiklen op mod noget lys for 

at opdage hullerne, og løsningen er, at man kun læser 
bogstaverne med hul under. Et tredje eksempel kunne være en 
tekst som den, der ses til venstre. Her er det igen ordet 
SPEJDER, der er løsningen. Idéen er, at man kun skal læse det 
første bogstav i hver sætning. Opgaven havde selvfølgelig været 
noget sværere at gennemskue, hvis det var det tredje bogstav i 
hver sætning, der skulle 
læses.  

Endnu et eksempel på en skjult kode er tørre-snoren, der ses til 
højre. Det er i virkeligheden en morsekode, hvor løsningen er ordet 
KAT (hemmeligheden ligger i tøjklemmerne!!).   

Kombinationer
Der er her beskrevet forskellige koder, og det er vist, hvordan nogen af dem kan gøres mere indviklede. Man 
kan selvfølgelig også altid blande de forskellige koder sammen. Man kunne forestille sig en morsekode, der 
var skrevet bagfra, og hvor løsningen igen skal løses med en ”A til K”- kode. Man skal bare være 
opmærksom på, at det til sidst kan blive så svært, at ingen kan løse det. Så vil det kun kunne bruges som et 
hemmeligt meddelelsessprog i en patrulje.  

Jeg håber, at noget af alt dette kan bruges som inspiration til opgaver eller måske til, at en patrulje finder på 
at udvikle sit eget kodesprog til hemmelige meddelelser. 
mgsh
Anders Rønn-Nielsen 

14.2 
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Pionerer! 
Det lysner derude. Foråret kommer og foreningslivet åbner langsomt op igen. Vi ser fortsat frem til 

at kunne mødes uden restriktioner og forbehold. Det blev desværre ikke mulig at mødes til nytårskur 

i januar, så vi håber at kunne mødes i festligt lag i april/maj i stedet. Det har været en mørk og stille 

vinter, men lidt lyspunkter har vi trods alt haft. Vi har spillet nytårs jeopardy på zoom og lagt store 

planer for foråret. I den kommende tid starter møderne langsom igen, men med en række corona 

tiltag. Hvis I har tiden til det, vil jeg stærkt opfordre til, at I melder jer under fanerne og hjælper 

gruppens grene med at skabe gode og sikre spejderoplevelser.  

 

Tak for jeres utrættelige engagement i Gillastugan 

planlægningen, der også har været rykket online. Det 

er en tur vi hvert år glæder os til at afholde, men som 

i år har måttet acceptere at udskyde. Det bliver 

forhåbentlig muligt i foråret.  

 

De næste måneder er planlagt efter ønsker fra jer. Det 

betyder meget mere madklub, glamping i april 

måned, find og æd, vandreture og kanosejlads. Vi 

tilstræber os på at komme ud under åben himmel så 

snart det bliver forsvarligt, men det kan betyde at 

nogle af de planlagte aktiviteter muligvis bliver i 

mindre grupper, men det kan da også blive meget 

hyggeligt?  

 
 
Med ønsket om et forår i uniformen,  
//Kaliffen.  
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GRIB SKOV ROVERKLAN

Kære rovere Grib Skov Roverklan

Så kan vi præsentere programmet for foråret.
Alle møder har et hovedtema - dog kan der også komme til at foregå andre ting på 
møderne.

I skrivende stund har vi afholdt første møde i 2021 - 1/3. Første dag, der igen måtte 
holdes spejderaktiviteter. Vi var få med det korte varsel, men det var super hyggeligt 
med snak og kaffe omkring bålet - snak, der også gav inspiration til kommende aktivi-
teter.

Da spejderne havde brug for ekstra hænder til marts tropsmøde, fik 3 rovere en hyg-
gelig aften dagen efter - Deltagelse i troppens julemøde.

Nu lidt program for forårs-månederne:
22 marts: BÅLTÆNDING. 
  Det er stadig mørkt på mødet, så vi skaffer lys og får genopfrisket gode 
  tricks til at få fut i kævlerne.

19 april: PIONEROPGAVE.
  Vi bygger et mindre legeredskab.
  Kan det holde til vores brug, kan andre grene også  
  få gavn af det.

24 - 25 april: Overnatning i shelter.
  Om muligt tager vi til området nær Sporvejsmuseet.
  Vi har før været her i en ret kraftig efterårsstorm.
  Nærmere indhold drøftes på mødet 22/3.

17 maj : KORT OG KOMPAS.
  Det er noget siden, vi sidst har arbejdet med dette.
  Nu er der mulighed for at kommer en tur rundt i den  
  grønne skov.

21 juni: ET DEJLIGT STED I NORDSJÆLLAND BESØ-
GES.
  Vi overholder god skik og slutter inden sommer- 
  pausen med en lille  udflugt.

SOMMERLEJR - se andet sted i bladet.
  Her kan der uden tvivl bruges nogle roverhænder.

Vel møde til forårets arrangementer!

Med gul spejderhilsen
Stinus og Torben
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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
Kasper Herluf Østlund Smedievej 223 Hillerød 30173597 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 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


