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JULETUR
4. december - 
5. december

COLLERUPHUS
Tilmelding på: 
www.gribskovtrop.gulspejder.dk 

 
 

Juletur – Colleruphus d. 4. til 5. december 
 

 
D. 4. til 5. december afholdes vores årlige juletur for ulve, stifindere, spejdere, pionerer, 

rovere og ledere. 
 
Turen går endnu en gang til Colleruphus (Høje Sandbjergvej 11 D, 2840 Holte). Her skal vi 

hygge os sammen og lave forskellige sjove aktiviteter, og hvis vi råber højt nok, kan det 

være at julemanden kommer om aftenen. 
 
Alle skal medbringe madpakke til lørdag samt en lille gave til 25 kr. 

 
Kl. 10 søndag inviteres familie og venner til at deltage på det årlige postløb i skoven 

sammen med ulve, stifindere og spejdere. Der vil til blive serveret lidt lækker suppe 

lavet ved  hjemkomst fra postløbet. Turen slutter med flagparade og kåring af bedste 

hold på forældreløbet kl 12.30.  
 
 
OBS:Ulve og stifindere mødes på P-pladsen kl. 11.00 på ved Gammel Holtevej 127, 
2840 Holte. Spejderne får særskilt besked om mødested. 
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Grib Skov Trop

NYT FRA TROPPEN

Grib Skov Trop er populær som 
aldrig før
Grib Skov Trop er populær som aldrig før og det 
er vi stolte af! Rigtig mange har lyst til at være 
en del af vores fællesskab i Grib Skov Trop.  
 
Venteliste hos ulvene
Den store succes i Grib Skov Trop betyder at 
Gruppestyrelsen efter sommerferien har måtte 
indføre venteliste i ulvegrenen. Som forening er 
det et ”luksusproblem” at have for mange der 
ønsker at være spejdere, men vi er samtidig 
ærgerlige over at børn, der har lyst til at være 
spejder NU, må vente lidt. Vi vil dog ikke gå på 
kompromis med børnenes oplevelse, når de er 
til spejder, og det skal også være sjovt og moti-
verende at være spejderleder. Antallet af ledere 
skal derfor afspejle antallet af børn til spejder-
møderne, og vi har måtte indføre et loft for ikke 
at få for mange børn pr. leder.

Derfor:
• Er du 7 år eller går i første klasse og har lyst 

til at være spejder? Skriv til ulveleder Louise 
(også kaldet ”Akela”) og kom på venteliste: 
ulv-gst@gribskovtrop.dk Vi regner med at 
kunne åbne for flere ulve i starten af 2022.

• Er du 10-12 år? Vi mangler dig! Selv om 
Grib Skov Trop er populær som aldrig før, 
så er nuværende 4. klasser en lille årgang, 
og vi vil MEGET gerne have nye spejdere 
i dette aldersspænd. Er det dig? Skriv til 
Stifinderleder (også kaldet ”Høvdingen” 
Anders, og kom I gang med det samme? 
stifinder-gst@gribskovtrop.dk

• Er du 12-100 år? Det er ALDRIG for sent at 
blive spejder! Hvis du - eller en du kender 
- har lyst til at være en del af fællesskabet, 
så kontakt formand-gst@gribskovtrop.dk og 
find eller genfind glæden ved spejderlivet 
sammen med os. Har du endda en lille spej-
derleder i maven og lyst til at gøre det muligt 
for flere små børn at være spejder, så vil vi 
også MEGET gerne snakke med dig.

 
Trafik på Jagtstien
Torsdag aften har vi mange ulve der skal til 
spejder, og dermed mange biler på Jagtstien, 
som er en lille villavej. Af hensyn til naboerne 
henstiller vi til, at man parkerer i skovsiden af 
vejen, og eventuelt lidt længere væk, hvis der 
ikke er flere pladser langs skovgældet. Vi gør os 
mange tanker om hvordan det kan gøres bedre: 
både af hensyn til sikkerhed og naboer, og vi 
tager gerne i mod forslag fra forældre, naboer 
og andre: Skriv til formand Rikke Line Klockars-
Jensen på formand-gst@gribskovtrop.dk
 
Frivillighed
Der er gang i samfundet igen, og dermed også 
i muligheden for at være frivillig for spejderne. 
Meld jer til en genbrugsindsamlingstjans eller 
til at sælge billetter på skøjtebanen. Vi har brug 
for at flere bærer disse tjanser, så de bredeste 
skuldre ikke brænder ud. På forhånd tak for 
jeres opbakning.  
 
Med ønsket om en masse dejlige spejderaktivi-
teter i den mørke tid der nu kommer.
 
Gruppestyrelsen
 
v/ Rikke Line Klockars-Jensen
Formand Grib Skov Trop

4. december - 
5. december



Oh lyt ulve! 

Kære alle ulveunger! 

Året er så småt ved at gå på held, og vi går mørkere tider og kor-
tere dage i møde. Allerede nu er starter vi ulvemøderne i mørke, 
hvilket giver os mulighed for at opleve naturen – og spejderarbej-
det – på en anderledes måde. 

Det er vigtigt, at man som ulveunge får en forståelse for naturen 
under alle årets sæsoner, fordi selvom de steder, som vi færder 
os, ofte vil være de samme, så ser naturen – træerne, bladende, 
skovbunden (ja, selv dyrene!) altid forskellig ud. 

De næste tre måneder skal vi derfor lære både om vores jungle-
stof og ulvestof, men vi skal også udforske naturen, og hvordan 
den ser ud om vinteren. Vi skal også lære om, hvordan dyrene har 
det om vinteren, og måske hvad vi selv kan gøre for de forskellige 
dyr, som lever i skoven. 

Derudover har vi vores traditionelle 20 km tur i starten af novem-
ber – husk, at hele familien er velkommen – og vi skal også på 
årets allerhyggeligste tur, nemlig juleturen! 

Skynd jer ind at melde jer til både 20 km turen og juleturen – det 
er oplevelser, som man ikke vil gå glip af!

Glade ulvehilsner
Akela, Bagheera og Baloo. 

Ulvehilsner 

Akela og Bagheera 
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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- 20:00November - december - januar

November
4. november – Junglestof 
7. november – 20. km tur (10.00-16.30)
11. november – Ulvestof 
18. november – Akelas prøve
25. november – Temamøde – skovens dyr om vinteren

December
2. december – Samarbejdsøvelser i banderne 
4.-5. december – Juletur 
9. december - Nisseløb
16. december – Juleafslutning 

Januar 
6. januar – Fuglefodderbrætter    
13. januar – Fuglefodder 

Sommerlejr 2022 er i 
uge 26. Invitation i næste udgave 

af Knasten
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!

Det bliver stadig mørkere udenfor og vi kommer til at få nogle rigtig 
hyggeligt møder med lejrbål i aftenmørket :-)

Praktisk talt alle møder afholdes udenfor, så husk som altid en pan-
delygte og tøj til vejret. Sæsonen for regnjakker er startet, så vær 
altid klar til at tage sådan en med til onsdagsmødet.

Som afslutning på “Ildslukker” mærket har vi været super heldige at 
få lov til at besøge
Nordsjællands Brandskole ved Ålsgårde, lidt nord for Helsingør, hvor 
vi får lov til at slukke nogle ret heftige brande som privatpersoner 
ellers ikke kommer i nærheden af - naturligvis forsvarligt og under 
professionel vejledning.

En spændende Stifinder vinter venter os og vi glæder os :-)

Med gul spejderhilsen
Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM 

November 
 

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. Husk 30 km 
pladerne, dem sætter vi i bæltet. 

Onsdag 17. Vi afslutter Brandslukker mærket på Nordsjællands 
Brandskole, en kæmpe oplevelse. Vi får behov for 
forældre-hjælp til kørsel. Vi starter lidt tidligere end 
normalt. Mere info følger. 

Onsdag 24. Morse. Vi lærer om morsealfabetet og det fonetiske 
alfabet og prøver at sende og modtage beskeder til 
hinanden.  

Søndag 28. Søndags tur på cykel til Julemarked og 
Ørredstrygning. Vi mødes på Bassebjerg kl 10 med 
cykler og er tilbage kl. 14:30. Husk madpakke og 
drikkedunk. 

December 
 

Onsdag 1. 
Et hemmeligt møde.  

Lørdag d. 4. - Søndag d. 5. Juletur - årets hyggeligste tur. Den traditionsrige tur 
til Colleruphus nær Gammel Holte byder på masser 
af julehygge og en enkelt indendørs overnatning. Se 
mere info her i Knasten. 

Onsdag 8. Et hemmeligt møde  
Onsdag 15. Jule- og årsafslutning med pakkeleg. Vi hygger og 

takker af for i år og kårer vinderen af Ravnens Økse. 
Måske kan de mest snu og snedige stifindere snige 
sig til noget slik uden at de onde ledere opdager det? 
:-) 

Onsdag 22. Juleferie. Intet møde. 
Onsdag 29. Juleferie. Intet møde. 
Januar 2022 

 

Onsdag 5. Vi sætter gang i 2022 med at genopfriske et par 
klassiske spejder-discipliner. 

Onsdag 12. Vi starter på Falk / Iagttager mærket (Stifinderbogen 
s. 84) 

Onsdag 19. Vi fortsætter med Falk / Iagttager 
Onsdag 26. Tag varmt tøj på. Vi lærer hvordan man sniger sig 

uset og lydløst gennem en skov i mørket. 
 

Sommerlejr 2022 er i 
uge 26. Invitation i næste udgave 

af Knasten
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Hej Spejdere!

Nu går vi vinteren og julen i møde – Dermed 
går vi også Wacambaen. Forhåbentlig kommer 
der en masse hyggelige stunder, gode må-
nedsopgaver og meget julestemning som I kan 
glæde jer rigtig til. 

Vi har også været på en dejlig oprykningstur på 
Mølleåen. Vi sejlede kano hele vejen fra Raad-
vad til Furesøen, ca. 12 km! Det var en meget 
flot men udfordrende tur, vi passerede adskil-
lige overbæringer, og med det flotte fremmøde 
på 35 spejdere var vi nødt til at have 14 kanoer 
med. På trods af de mange overbæringer var 
stemningen på sit højeste! Tak for en fantastisk 
oprykningstur spejdere! 

Vi har også lige været på LPT. Her fik vi rekord-
høje rangeringer! 
• Egern blev 2. bedste patrulje
• Hjorte blev 3. bedste patrulje 

Det er en virkelig flot placering til begge patrul-
jer! Vi syntes også i andre patruljer leverede 
imponerende resultater! Vi er meget stolte over 
jeres færdigheder og viljen til at konkurrere og 
stadig holde det gode humør! 

Vi vandt også bedste trop, og fik en rævehale 
samt sølvplade for det. Det kan vi kun takke jer 
spejdere for at levere en så imponerende præ-
station. Vi er Danmarks bedste spejdertrop!

Husk at bevare det gode humør og jeres gå på 
mod, så kan i klare enhver spejderopgave. 

Juletur.
Juleturen i år er ved den dejligt velkendte hytte 
Colleruphus. Her skal vi hygge, bygge og tygge 
i lange baner. Måske kan det være der bliver 
plads til et orienteringsløb. Mere information 
samt tilmelding via medlemsportalen kommer 
snarest. 

Wacambaen 
Denne omgang Wacamba starter op med det 
første tropsmøde i december, her kommer den 

første månedsopgave også. Wacambaen er 
den interne konkurrence mellem de 6 patruljer 
i Grib skov trop. Hver patrulje konkurrerer mod 
hinanden i færdigheder med månedsopgaver, 
og på tropsmøderne. Wacambaen fortsætter 
lige indtil d. 23. april hvor vi har Sct. Georgs 
dag. Her vil årets bedste spejder også blive 
udnævnt. 

Gillastugan 
D. 25-27 februar tager vi til Gillastugan, hvor pi-
onererne har planlagt et fantastisk spændende 
løb og nogle sjove spejderopgaver. Vi mødes 
som altid i Helsingør ved færgeterminalen for 
gående, hvor vi skal med færgen til Helsingborg 
og derfra med bus til Gillastugan. Vi håber på 
masser af sne og gode stunder i vores svenske 
nabohytte. – Mere information om turen kom-
mer engang efter nytår. 

Østrig 2022
Allerede i denne udgave af knasten kan I læse 
om vores udlandstur til Østrig 2022. Der vil 
være tilmelding med sidste dato allerede d. 15. 
december. Det er for at vi kan nå at søge om 
tilskud til de mange spændende aktiviteter vi 
skal deltage i undervejs. Turen ligger fra d. 27/7 
til 31/8. 

Vi glæder os rigtig meget til en helt uforglem-
melig tur til de smukke alper og Østrig sammen 
med jer!

De bedste spejder hilsener 

Jeres ”nye” tropsledelse
Asbjørn, Mikkel, Simone, Benjamin, Martin, 
Pernille og Niels
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Program for spejderne:  
 

 

Patruljernes mødedage:  

Bæver   19:00 til 21:00  Tirsdag 
Mår   19:00 til 21:00  Tirsdag 

Egern   19:00 til 21:00  Onsdag 
Vildsvin  19:00 til 21:00  Onsdag 
Hjorte   19:00 til 21:00  Onsdag 
Ræve    19:00 til 21:00  Onsdag 
 

 

 

 

     November 
     d. 2 – Oxermøde og Tropsmøde 

December 
     d. 1 – 19:30 Infomøde Østrig 2022  
     d. 4-5 - juletur 
     d. 7 – Oxermøde og Tropsmøde 

     Januar 
     d. 11 – Oxermøde og Tropsmøde 
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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

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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Østrig 2022  

- Sommerlejr for spejdere og pionerer 

  
Kære spejdere og pionerer 
 
Planlægningen af næste års sommerlejr skrider så småt fremad! Turen næste sommer kommer til 
at forløbe over sammenlagt 12 dage fra: d. 27. juli til 7. august 2022. 
 
Vi skal køre i bus fra kirken i Nødebo med alt vores oppakning til alperne i Østrig, hvor vi vil vandre 
i noget af Europas flotteste natur. Vandreturen vil være med en god rygsæk, med stabile vandre 
støvler, og solhat på. Turen kommer til at foregå over 4 nætter og 4 dage, hvorefter vi bliver samlet 
op af bussen og kørt til Eurocamp (ca. 40 min NØ fra Salzburg).   
 
Eurocamp’en påbegyndes d. 31. juli hvor vi vil møde en masse andre spejdere fra hele verdenen. 
Undervejs vil vi deltage i en masse forskellige aktiviteter sammen med de andre spejdere, bl.a. 
besøge en grotte, besøge Salzburg, klatre i træer, vandreture og meget mere.  
 
Hele turen slutter ved kirken i Nødebo, efter en god nats søvn i bussen hjem fra Østrig, om 
morgenen/formiddagen d. 7. august. 
 
For busselskabets skyld, er det vigtigt, at vi har et endeligt deltagerantal så hurtigt som muligt så 
de kan finde ud af hvor stor en bus vi skal have.  
 
Datoer for tilmelding og ratebetaling:  
15. december:   1. betaling 750 kr. depositum samt tilmelding.  
31. januar:   2. betaling 1500 kr. og bindende deltagelse. 
31. marts:   3. betaling (beløb kommer snarest mulig) 
31. maj:   4. betaling (beløb kommer snarest mulig)  
 
Tilmelding foregår via medlemsportalen:  

https://gribskovtrop.gulspejder.dk/event/details/i1271 
(Tilmeldingen åbnes d. 10/11-2022) 

 
Der vil blive afholdt informationsmøde for spejdere, pionerer og forældre på Bassebjerg d. 1. 
december. 2021 kl. 19.30. Her vil i få mere af vide om turen, og hvordan vi skal forberede os til at 
skulle afsted. Vi håber at se mange af jer!  
 
Alperne og området omkring Eurocamp‘en byder på mange spænende oplevelser, vi glæder os 
utrolig meget til at opleve det sammen med jer!  
 
Med spejder hilsener  
Tropsledelsen        
 



Grib Skov Trop 
Kvalitet i spejderarbejdet

14

Hey Vildsvin

Tusind tak for en fed LPT. Det var hårdt men også sjovt, og vi synes i klarede det rigtig godt. Vi 
begynder så̊ småt at træde ind i de koldere måneder og et nyt år venter også̊ rundt om hjørnet. 

De kommende tre måneder vil blive benyttet til at tage nogle forskellige du-
elighedstegn så som: Øksesvinger, Tovværk og Frisvømmer, som I har 

ønsket. Vi skal også øve os lidt mere på at lave bål, da det knep lidt med 
det på LPT, men vi skal nok blive bedre til det, hvis vi bare øver os. Den 

kommer selvfølgeliv også til at stå på kage og hygge. 

Hvis I har nogle ting, I gerne vil have, at vi laver på nogle af møderne, 
eller der er nogle duelighedstegn, I gerne vil tage, så tag endelig fat 

i os. 

Med vilde hilsner:
Ida (PL) og Ronja (PA) 
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Hey Ræve! 
Nu hvor LPT er slut skal vi til at starte op 
med nogle mærker på vores møder, vi kig-
ger lidt på tovværk, telegrafist og altmulig-
mand. Det bliver super fedt, og mærkerne 
pynter på uniformen ;)
Forresten var i allesammen super gode på 
LPT, er simpelthen så stolte af jer, og næste 
år rammer vi førstepladsen ;). Så flot klaret; 
Jeg giver en omgang gifflar. (Ræve style) 
Glæder mig til at se jer!

Oliver

Hej Hjorte!

TUSIND tak for en super god LPT, hvor var i 
bare seje. Jeg er så stolt af jer! 
Nu hvor det bliver koldere og mørkere, skal vi 
have taget et mærke hvor man ikke behøver 
at være forfærdeligt meget udenfor. Mange af 
jer har spurgt om vi ikke kan tage Tovværk, så 
det er da bare det vi gør! Derudover var vi før 
sommerferien igang med Læderværk-mærket, 
så det skal også afsluttes.

Jeg glæder mig til den næste tid!

Kærlige hjorte-hilsner Katrine

HEJ SKØNNE EGERNBASSER! 

Hvor har det været fedt at være på tur med jer. Siden oprykning 
har vi allerede været på 2 ture; oprykningsturen og LPT. 

Og apropos LPT, så er vi den næstbedste patrulje i hele DK! En 
2. plads på landsdækkende plan er virkelig sejt gået, og noget 
vi alle kan være meget stolte af. LPT er årets hårdeste tur og I 
klarede det alle sammen i stiv arm. Det var for fedt, tusind tak 
for en fed (og hård) oplevelse. 

Den 27/10 havde vi et fedt 
halloweenmøde, vi håber ikke at I 
blev for skræmte. Vi går de mørke måneder i møde hvilket betyder, at vi har 
gode muligheder for at tage mærker som telegrafist og signalør. Derudover går 
vi en lidt mere hyggelig tid i møde med blandt andet jul. Men jul betyder også 
Wacamba, så lad os da lige snuppe vinderpladsen igen i år! 

Husk at i altid kan skrive til os hvis I har spørgsmål eller input.  

Vi glæder os til at se jer på møderne. 

MGEH GUSTAV (PA) & LAURA (PL) 
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Landspatruljeturnering 2021 og Pioner- og Roverturnering
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Landspatruljeturnering 2021 og Pioner- og Roverturnering
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GRIB SKOV ROVERKLAN

Kære rovere Grib Skov Roverklan

VI har haft et aktivt efterår i Grib Skov Roverklan, hvor vi både har hjulet til ved 
en række arrangementer og også selv har været ude på tur. 
På årets roverturnering havde vi et enkelt sjak med, Kudu, som på flotteste vis forsva-
rede titlen som korpsets bedste rover sjak. Stort tillykke. 

Vi havde en rigtig hyggelig kanotur i september ved Älmhult og på Helge Å. Dog 
kunne man kunne altid høre hvor Nicolaj og Lars befandt sig i deres kano - de måtte 
øse vand konstant, da deres kano tog store mængder vand ind... 
Turen bød også på lidt spændende sejlads af strømfald og mellem sten. 
Benjamin mfl. var på svampejagt og det lykkedes at finde lige gode spisesvampe, så 
vi kunne lave lidt ekstra tilbehør til bøferne. 

PROGRAM
15/11        Rovermøde: Museumsbesøg, ”2. World War 40-45” i Dragstrup.    
13/12   Jule-rovermøde

21/01  Første møde i 2022

Vel mødt til efterårets arrangementer!

Med spejderhilsen
Torben, Stinus, Anders, Nicolaj
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Klokkekilde Roverklan
Gæve Rovere 
 
Vi har nydt perioden uden Corona restriktioner til at kunne samles om en række nyttige byggeprojekter 
til ulve og spejdere. På Bassebjerg er det blevet til fremstilling af blomsterkasser til ulvene. Lavet som 
malede trækasser med foring i 70 cm højde. Efterfølgende er vi gået i gang med fremstilling af et større 
brændeskur med dobbeltkamre og tråddør til Frederiksborg Trop. Dette arbejder vi stadig på – og 
erfarer igen, at det er tungt at løfte fuldtømmer op i højden. Men godt er det ud! Til spejdernes 
landspatruljeturnering blev der bygget en scene til spejderpatruljernes optræden. Senest er der muret 
udendørs grill ved Gilwellhytten og fortsat arbejdet med annekset, der kommer til at indeholde 
brændeovn, sovepladser og et lille tekøkken. Grillen blev indviet med pølsegilde på seneste rovermøde 
og hytten har straks fået øgenavnet ”Grill-well” hytten. 
  

 
En ”Botanisk Bassebjerg Boks” 

 

 
Et ”Krudthus Kævle Kammer” 

 
Ved en hyggelig sammenkomst fejrede vi alderspræsident Bent Bjerrings 90-års fødselsdag og 75-års 
jubilæum som spejder. Bent havde indbudt alle ledere og rover i Grib Skov Trop samt spejdere fra hans 
gamle trop Ridder Roland til en dejlig middag med taler og bålsange omkring lejrbålet. Det blev til 
mange gode spejderhistorier med et spænd på over 50 år! Endnu engang tak for en dejlig aften. 
 
PROGRAM  
Vinteren byder på et par udflugter. Vi har en tur med smagsprøve på pandekager i Københavns Rådhus 
og senere vil Henrik vise rundt på det museum med ældre militærgrej, som han er engageret i nord for 
Esbønderup. 
  
Vel mødt til et dejligt efterår, med løftet tveje. 
Ole 
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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

Hyttevagt
Leif Højvang Krobakken 1 Nødebo 22724910 leifhojvang@gmail.com

Basserne (Spisning den sidste fredag i måneden)
Jørgen Andersen Baunevænget 47 Nødebo 20929840 jand@andersen.mail.dk

Børne og ungdoms samrådet (BUS)
Rikke Klockars-Jensen Nødebohave 41 Nødebo 23362696 rikkeline@firmaidraet.dk
Nicolaj Zørn (Kasserer) Holmemosen 4 Annisse 50868000 nicolaj@zoern.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 40554742 lars@kvisgaard.info
Leif Højvang Krobakken 1 Nødebo 22724910 leifhojvang@gmail.com
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.
Jonas (Niels) Jensen (Tropsleder) Nordre Fasanvej 237 København N 25632009 spejder-gst@gribskovtrop.dk
Pernille Edelgaard Humlehaven 46 Hillerød 23314655 pernille_ec93@hotmail.com
Martin Schwartz Birkegårdsvej 16 Annisse 20642403 martin.h.schwartz@gmail.com
Benjamin Pedersen Rosenlunds allé Vanløse 24908587 benjamin.lind.pedersen@gmail.com
Simone Falcon Maglegårds Alle 110, 2tv Søborg 60633860 simonebfalcon@gmail.com
Asbjørn Dissing Råbjergvej 29 Helsinge 25398767 asbjorn@dissing.nu
Mikkel Batting Vinkelvænget 8 Gørløse 60628271 mikkel@knob.dk

Patruljeledere Møde kl. 19-21.00
Katrine Brockmann (PL, Hjorte) Nødebovej 77c Nødebo 29842757 Katrine.brockmann@gmail.com
Ida Weihe (PL, Vildsvin) Baunevænget 42 Nødebo 42404640 idaweihe@hotmail.com
William Steinmann (PL, Bæver) Nobisvej 8 Helsinge 51918664 william.steinmann05@gmail.com
Laura Meldgaard Steen (PL, Egern) Baunevænget 58 Nødebo 22833860 laurameldgaardsteen@gmail.com
Anton Laursen, (PL, Mår) Kongens Vænge 183 Hillerød 24716767
Oliver Juhl (PL, Ræve) Breddam 14 Græsted 29872282 oliverkronsell@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


