August
September
Oktober

2022

Bålaften
GRIB SKOV TROP - LØRDAG 10. SEPTEMBER 2022
LANGBUE MESTERSKAB
O-LØBS MESTERSKAB
LEJRBÅL & SANG
SVÆVEBANE

OPLEV EVENT YRET
Bålaften er en hel dag med sjove
oplevelser og mange aktiviteter
for hele familien og spejderne.
- Tag Far og Mor i hånden
og kom ned kl 18
- Dejlig Grillmad og gode
siddepladser
- Stort lejrbål med
underholdning

BA

K

BÅ

LA

FT

EN

EN

OP

!
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Grib Skov Trop
NYT FRA TROPPEN
En dejlig sommer med masser af spejderaktivitet går på hæld
Ulve og stifindere har være på sommerlejr og fået
store oplevelser med hjem i bagagen. At vågne
til ægte ulvehyl vil være et kerneminde for livet.
Spejderne har været på ”Vildmarkstur” i den
svenske natur, og her er der også kommet livsoplevelser i rygsækken. Der berettes om telte
slået op på store sten for at undgå oversvømmelse, kano-tovtrækning, en brækket tå, store
grin, begejstring over at møde et simpelt das og
flotte fisk på krogen og enkelte aftener med for
lidt mad. Og så alle de fælles oplevelser, vi ikke
hører om herhjemme, som vil give de 40 spejdere og ledere en fælles reference for altid.
Fra min egen spejdertid i Grib Skov Trop griner
vi stadig over, da vi byggede en båd; ”Dykand”
kaldte vi den. Den var søstærk, kunne ikke holde
til man sad på kanten. Midt på en sø blev tissetrangen for stor hos Tilde, min spejderveninde.
Hun måtte tisse i en gryde. Det var aldrig det
samme at spise havregrød af lige dén gryde efterfølgende.
Fælles oplevelser skaber stærke bånd, og Tilde
og jeg griner stadig af det, når vi ses – for det gør
vi nemlig stadig.
Gad vide om I havde dén gryde med på Vild-

marksturen?
Poul Wilcke var vores spejderleder dengang for
30 år siden og Poul er stadig ildsjæl i Grib Skov
Trop. Han er i fuld gang med at planlægge bålaften, hvor vi håber mange har lyst til at være med.
Bålet er samlingspunkt både på sommerlejr og
vildmarktur, og til bålaftenen inviteres alle til fællessang og fællesskab omkring flammerne.
Der vil være aktiviteter og lækker mad, og så
skal vi afprøve vores nye borde og bænke, som
vi har fået penge til af Lokalforeningspuljen. I
Gruppestyrelsen synes vi de klæder Bassebjerg
fantastisk.
Vi skal også hylde ildsjæle som Poul, Frank, Torben og Bente, som har været aktive siden gruppens start, og som er lykkedes med løbende at
motivere nye unge mennesker til at tage lederskab i Grib Skov Trop. Lederne er Grib Skov
Trops GULD, og vi er SÅ privilegerede at have
så mange unge ildsjæle til at løfte fællesskabet.
Særligt tak til jer – både ledere og hjælpere, som
har engageret jer og deltaget i årets sommerlejr
og vildmarkstur.
Vi ses til bålaften.
Spejderhilsner Rikke Line Klockars-Jensen
Formand Grib Skov Trop

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Oh lyt ulve!
Sommerferien er slut, og en ny spejdersæson er lige om hjørnet. Vi har haft
et rigtig godt år, hvor vi har fået nye ledere og skabt gode resultater på ulveturneringen i Næstved, hvor vores tre bander fik 4., 5. og 10. pladsen ud af de
28 bander der var med. I ulve har præsteret gang på gang og har vist, at med
hårdt arbejde, gå-på mod og samarbejde, kan man opnå en hel masse.
Vi har også haft en fantastisk sommerlejr, hvor de gæve ulve hjalp Merlin med
at redde Kong Arthur fra at være forstenet og fik også fordrevet den onde
troldkvinde Morgana, så Camelot kan leve i fred og fordragelighed.
Nu er vi vendt tilbage til Danmark og til ugentlige møder, og vi skal i løbet af
efteråret begive os ud i en masse lærerige og underholdende lege og opgaver - vi ledere glæder os utroligt meget til at komme i gang, og det bør i ulve
bestemt også gøre!
Møderne i august vil traditionen tro fokusere på 1. og 2. stjernen - især for de
ulve, som rykker op til stifinderne. Vi har i år rigtig mange ulve, som rykker op dem kommer vi virkelig til at savne, men vi glæder og også til at møde alle de
nye ansigter, som vil dukke op efter sommerferien.
I år sætter vi snuden op efter at tage en masse mærker. Vi kommer til at se
nogle gamle kendinge, men der vil også blive sat fokus på nogle af de lidt mindre mærker, som vi ikke rigtig har beskæftiget os med før - blandt andet troubadour, som vi er spændte på at se, hvordan ulvene tager imod - og klarer!
Derudover kommer et overordnet fokus til at være på turn-out, samarbejde og
ikke mindst at blive klar til ulveturneringen, så vi kan udvikle os endnu mere,
og måske endda forbedre vores allerede meget flotte resultater.
Programmet er klar og tilrettelagt, og vi glæder os bare til at komme i gang!
God jagt ulve!
Akela, Bagheera og Baloo

PROGRAM FOR ULVE
18. august 		

Stjernemøde

1. september

Oprykning ved den Store Eg. OBS:

25. august 		

			

8. september
			

15. september
22. september
29. september
6. oktober 		
13. oktober 		
20. oktober 		
27. oktober 		

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

Stjernemøde

MØDETIDSPUNKT KL. 18.00

Første møde efter oprykning - OBS: 		
Optag fra venteliste og forældrebål!
Baloos skole

HUSK a

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

Akela hv

Bagheeras færdigheder
Akelas prøve

TEMA MÅNED: Naturkender
Naturkender

EFTERÅRSFERIE
Naturkender

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Så starter vi igen efter sommerferien og sommerlejren. Vi har kun 2 møder inden oprykningen ved Den Gamle Eg, dem bruger vi blandt andet
på at få fulgt op på de sidste ting med hensyn til mærker for 2. års stifinderne så så mange som muligt kan få Svævende Ørn.
Torsdag den 1. september har vi oprykningen hvor vi (allerede) skal
sige farvel til 2. års stifinderne. Vi får heldigvis også nye stifindere op fra
Ulvene. Der er mange oprykkere fra Ulvene, og vi sender også mange
Stifindere op til Spejderne, så vi bliver ved med at være en stor stamme
efter oprykningen.
Efter oprykningen skal vi i gang med Totemprøven for de nye stifindere
og i september starter vi på Knobmærket som er et af de vigtigste Stifindermærker. Vi skal også på vores første tur med de nye kobler til Råbjerg grunden. Her skal vi lave lejrarbejde, primimad, snigning og andre
stifinder ting.
Vi skal også i gang med kobbel-konkurrencen om Ravnens Økse, og
i slutningen af Oktober skal vi på 30-km tur, det bliver søndag den 30.
Oktober.
Et spændende Stifinder efterår venter os og vi glæder os.
Med stor Spejderhilsen
Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM
August
Onsdag 17.
Onsdag 24.

Onsdag 31.
September
Torsdag 1.

Onsdag 7.

Onsdag 14.

Onsdag 21.
Onsdag 28.
Oktober
Lørdag 1. - Søndag 2.

Onsdag 5.
Onsdag 12.
Onsdag 19.
Onsdag 26.
Søndag 30.

Første møde efter sommerferien. PL og PA bliver 20
min ekstra.
Sidste møde inden oprykningen. Tropsledelsen
kommer og taler med 2. års stifinderne om oprykning
til spejderne. 2.års stifinderne skal blive en halv time
længere. Vi vil gerne høre Jeres mening om, hvem der
skal være kobbelledere og –assistenter til næste år.
Intet møde pga oprykning
Oprykning. Vi mødes på parkeringspladsen ved
Stenholt Mølle kl. 18.00, hvorefter vi går ud i skoven til
Den Store Eg. Vi tager afsked med de stifindere, som
skal være spejdere, og vi tager imod de nye stifindere,
som rykker op fra ulvene. Vi sammensætter også de
nye kobler. Vi slutter ved 20:30-tiden. Forældre og
søskende er meget velkomne. Hvis I cykler så husk
cykellygterne.
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.
Vi checker stifinderlommen. Vi skal også høre om
Sortfodstammens traditioner, om De Gule Spejdere og
om andre spejderkorps og arbejde mere på
Totemprøven.
Vi starter på Knobmærket og afslutter Totemprøven.
Vi starter også med at øve en smule besnøring.
Vi gennemgår principperne for indretning af en
lejrplads og de vigtigste besnøringer, så I er godt
forberedt inden turen i weekenden.
Weekendtur til Råbjerg-grunden nær Kagerup. Vi
mødes på grunden lørdag kl. 10.00 og vi skal lave
lejrsport og bålmad. På turen tager vi allerde det første
mærke! Tilmelding udsendes via e-mail. Vi er færdige
søndag ca kl 13.
Vi fortsætter med Knobmærket
Vi fortsætter med Knobmærket
Efterårsferie. Intet møde.
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.
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.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Hej Spejdere!
Vi håber I har haft en dejlig sommer og nogle gode spejdermøder i de seneste par måneder.
Sommerafslutning
I slutningen af juni har vi afholdt sommer afslutning ved dronningens bøge, med et nogenlunde godt vejr. Her
øvede vi os på at sejle i kano så vi var helt klar til vildmarksturen, lavede høvdingebold med regler og spillet en
smule rundbold. Udover det fik vi spist pølser med brød som efterhånden er blevet en tradition og ønskede alle
en god sommer, selvom vi vidste at mange af os ville ses igen på vildmarksturen.
Så har vi været på vildmarkstur i det fantastiske svenske naturlandskab. Vi prøvede på udlandsturen i år at
blande patruljerne mere, så der
ikke var så mange patruljekonkurrencer. Selvom patruljesystemet er vores kendetegn som
spejder, kan det være sundt at
ændre lidt på de vante rammer.
Det betød at vi fik afprøvet kanobanko, som var en aktivitet
man kan lave undervejs i kanoerne, men også aktiviteter som
kunne gavne andre kanoer. For
eksempel var en af opgaverne
at skulle slå mere end ét telt
op, eller tage opvasken for 3
kanoer.
På turen var mætheden og energiniveauet de første 3 dage helt i top. Det kan være at det hovedsageligt var
sukkerindholdet i blodet, vi ledere syntes dog at kunne mærke den fuldendte sommerlejr stemning på fjerde dagen hvor alle kommer i afslappet og knap
så energisk stemning. De næste mange
dage gik med vandreture, padling, kanotovtrækning, oversvømmelser, volleyball,
badning og en overbæring hen over et
bjergpas.
Da vi jo allerede efter 3 dage løb tør for
slik, blev rosiner og mandler et af de største højdepunkter på turen. Så at vide at
man kunne vinde en pose slik som vinder
at kanobanko, gjorde ambitionerne for de
fleste sejlere meget høje. Vinderne af Kanobanko blev Gustav og Valdemar, de
vandt en pose Riesen. Som Facebook opslagene indikerer er der sket så meget på
turen at det er svært at forkorte til et par få
linjer, og som ordsproget siger: ” Et billede
siger mere end tusind ord” har vi lagt billeder ind i knasten af turen.

De bedste spejderhilsener
Tropsledelsen Grib skov Trop
Asbjørn, Mikkel, Simone, Martin, Benjamin, Pernille og Niels
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Kommende ture og arrangementer:
Gå ind på medlemsportalen for at tilmelde dig turene!

Oprykningen
1. september
I år har vi 2 medlemmer som rykker op til pioner. Katrine som er PL i Hjorte
og Laura som er PL i Egern. Vi kommer til at savne jer i troppen! Vi kan dog
glæde os over at vi får 18 Stifindere op. Det betyder at vi i tropsledelsen er i
fuld gang med at få regnestykket med patruljerne til at gå op.
Bålaften
10. september.
I år har vi i tropsledelsen planer om at arrangere et orienteringsløbsmesterskab. Så kridt løbeskoene og orienteringsløbs sanserne og mød op ved
Bassebjerg kl. 15!
Spejderne skal forberede et stykke underholdning til Bålaftenen! Spejderne har mulighed for at slå patruljerne sammen
og fælles lave et stykke som skal fremvises på bålaftenen.
Oprykningstur 2022
24-25. september
På dette års oprykningstur skal vi til det skønne Nordsjælland. Nærmere
Tisvilde hegn. Her er der planer om at vi skal øve splejsninger, træne vores
vandring med oppakning på rykken og måske bliver der plads til et orienteringsløb. Find indbydelsen her i knasten.
Lands patrulje turnering 2022
15-18. oktober
På dette års Lands patrulje turnering skal vi til Alsønderup nærmere
Baunetgården. Dette er derfor en oplagt mulighed for at nye spejdere kan
tage med og opleve turen. Det er klart en vigtig del af spejderarbejdet som
bliver udført på denne tur.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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OPRYKNINGSTUR D. 24-25/9
Kære spejdere!

Vi er så heldige, at vi får en stor omgang nye spejdere til
oprykningen, og med oprykningen kommer selvfølgelig en
oprykningstur. Det er en god mulighed for at lære hinanden at
kende i de ny patruljer. I år bliver det området omkring
Tisvildehegn, som skal danne ramme for turen, og man har da
også hørt rygter om, at vi får lov at besøge Tropslederens nye
bopæl og få et lille hvil.
Undervejs skal de nyoprykkede
spejdere opleve at gå deres
første hike, prøve kræfter med
orienteringsløb, og at arbejde
tæt sammen om opgaver i
patruljerne. Vi skal gå en masse,
så det kan være en god idé at
pakke en let oppakning og at
sørge for at få nogle gode gå-sko på til turen, så vi rigtig kan få nogle kilometer
i benene. Det bliver fantastisk hyggeligt at komme i gang med det nye spejder
år sammen, og vi håber at se alle – gamle som nye. Der skal nok være pauser i
løbet af hiken, så vi ikke går i stykker, men husk især madpakke og gerne en
drikkedunk, så skulle vi kunne klare det meste.
Mere information skal nok komme ud til patruljelederne snarest. Derudover
bliver oprykningsturen i år fyldt med sjove opgaver, og minsandten om vi ikke
også skal have noget lækkert at spise.
Praktisk information
Mødetid og sted: d. 24. september kl.
10:00 ved Parkeringspladsen ved
Asserbo slotsruin (Bisp Absalonsvej
28, 3300 Frederiksværk). Vi slutter
næste dag kl. 12 samme sted.
Tilmelding: Sker på medlems-portalen.
Husk: sovegrej, drikkedunk, madpakke
og selvfølgelig tøj efter vejret.
Vi glæder os til at komme ud og lærer
alle de nye at kende, og at få nogle fede oplevelser sammen.
Mange Spejderhilsner,
Tropsledelsen
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Kære tropsspejdere,
Det er atter blevet tid til at få klargjort telte og patruljekasser, for
årets lands patrulje turnering er lige om hjørnet!

Frederiksborg Trop indbyder i år til 4 dage i ægte spejderånd med
spejderkammerater, sjov og venskabelig dyst.

Lands Patrulje Turneringen vil finde sted i det Nordsjællandske, mere

præcist på den udsøgte naturplads Baunetgården hos FDF Alsønderup
i udkanten af Hillerød.

Få samlet patruljen og set kryds i kalenderen!

d. 15-18 oktober
Pris: 425 kr.

Turneringen starter lørdag d. 15/10 kl. 13.00 og

slutter tirsdag d. 18/10 kl. 13.45 på Baunetgården,
Baunevej 16, 3400 Hillerød

Seneste tilmeldingsfrist er d. 25/9
Husk vandrepræmier
Vel mødt,

Frederiksborg Trop

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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HIKE

I løbet af turneringen skal I på overnatningshike. Dertil skal I
medbringe en dagbog, hikebog eller tilsvarende som I kan
skrive hike rapport i samt en presenning i passende størrelse
til patruljens bivuak.

FOROPGAVE

Hver patrulje skal lave en springform. Det eneste krav er at
formen skal have en diameter på 20-22cm og en højde på

minimum 7cm. Hvordan I vælger at konstruere den er en åben

opgave, og tegningen er derfor blot en inspiration. Der lægges
vægt

på

funktionalitet,

håndværk

og

hjemmelavede

lukkemekanismer. Tænk også over at jeres materialer skal
være velegnede til madlavning.

PROGRAM

Lørdag

Mandag

13.00 - Åbningsparade

7.00 - Vækning/madudlev.

13.15 - Start lejrsport

7.15 - Havregrødsdyst

14.30 - PL/PA møde

8.30 - Morgenparade

15.30 - Hemmelig opgaver

8.45 - Up to standard

16.30 - Madudlevering

9.30 - Senest afgang hike.

18.00-19.45 - Madbedømmelse 13.00 - Hjemkomst / frokost
20.00 - Fortsat lejrsport

13.30 - Dags o-løb

24.00 - Ro i lejren

16.30 - Madudlevering

Søndag

18.00 - 19.45 Madbedømmelse

7.00 - Vækning/madudlev.

20.00 - Afl. af hikerapport

7.15 - Havregrødsdyst

20.15 - Tovtrækning

8.30 - Up to standard

24.00 - Ro i lejren

9.00 - Morgenparade

Tirsdag

9.15 - Lejrsport forts.

7.00 - Vækning/madudlev.

12.15 - Frokost

7.15 - Havregrødsdyst

13.00 - Afgang hike

8.30 - Up to standard

17.00 - Ank. hikeplads

9.00 - Morgenparade

17.30-18.30 - Aftensmad

9.15 - Lejrnedbrydning

19.00 - Lejrbål

9.30 - Forhindringsbane

20.30 - Nat o-løb

12.00 - Up to standard

24.00 - Ro i lejren

12.30 - Frokost

Der er ingen krav til lejrbålsunderholdning
i år.
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13.00 - Afslutningsparade
13.45 - Flaget hales
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Hey Igen Ræve!
Så er vi tilbage efter en sindssyg vildmarkstur! Jeg håber i
har haft en god lang ferie, og fået hvilet lidt efter turen. Her i
de næste par måneder skal vi igang med orientering, derudover begynder den berygtede hårde LPT-træning, da det
jo er lige om hjørnet. (Det er hårdere end det lyder ;))
Vi ses snart!
Rævehilsner fra Oliver & Mathilde
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August Oktober

Hej Egernbasser!
Grib Skov Trop

ÅÅH, FREM
OG OP,
HELT TIL
TOP, EGERN
GRIB SKOV
TROP

Tak for spejderåret!
Så for søren da Egern. Så gik der endnu et
spejder-år,- og hold da lige op hvor er det gået
stærkt. Det føles jo som var det i går at vi tog imod
Gilbert og Ingrid i patruljen og skulle på
oprykningstur.
I løbet af året er der sket SÅ mange fede ting: der
har været adskillige ture, f.eks. oprykningstur,
LPT (hvor vi altså klarede os skide godt, en 2.plads er noget i kan være stolte af lang tid endnu),
juleturen, Wagadugo, Gillastugan men det
allerbedste er sommerlejren, med lejrbadning og
kano-øvelser.
Derudover har der været afholdt Wacamba,
bålaftener, tropsmøder, almindelige
patruljemøder, Egern-aftener og pizza-aftener.
Hold op hvor har året været fyldt med mange
gode ting! Og vi synes helt klart at patruljen er
vokset og blomstret så en hel speciel måde. Det
har været så dejligt.
Og wupsi, nu er året gået og det er blevet tid til at
der kommer nye ind i patruljen og til at Laura skal
videre.
Tusind tak for det dejligste spejder-år. Det kunne
slet ikke have været så lækkert uden jer.

Her er lidt lækre billeder fra årets forløb, både LPT og sommerlejren var ture hvor mange fra Egern deltog og vi
havde dejlige stunder på begge ture

Den kommende tid
Det sidste af spejderåret og fifs og tricks til LPT
Den sidste måned i spejderåret skal
bruges på ren hygge i patruljen.
Møderne skal stå på sjove
spejderaktiviteter, en masse kage og et
farvel til Laura.

Efter oprykningen er det naturligvis vigtigt at
få inviet de nye i patruljen og at alle
medlemmer har optagelsesprøven så
spejderuniformen står knivskarpt til turen.
Derefter skal alle have styr på besnørringer og
have viden om hvad der er særligt vigtigt at
Allerede den 1. september er der
oprykning hvor gamle stifindere bliver have med på en mudret og våd LPT.
til nye spejdere. De nye skal tages godt
Foropgaven kan være vanskelig men det er
imod og der skal gennemgåes en
som regel super hyggeligt at lave den hvis man
masse ting med dem så de føler sig
ikke står alene med det.
velkomne, og for at patruljen lærer
hinanden at kende ordentligt, efter
Og et lille pro-tip er helt klart at skaffe
eventuel rokering.
birkebark, små pinde og spåner hjemmefra så
Derudover er LPT lige om hjørnet. Når

Tusind mange gange tak for i år.
Vi har nydt at være jeres PL/PA.
De bedste Egern Hilsner fra
Gustav & Laura.

det hele er tørt til turen,- men det har vi jo
samlet en masse af i Sverige.

man skal afsted på LPT er der
RIGTIG mange ting som skal falde på Forsøg at få alle medlemmer med på turen,
plads. Særligt for de nye PL/PA’er
det gør den 100 gange federe og på den måde
som i forvejen lige skal lære den nye
er der også flere hænder som kan hjælpe.
patrulje at kende.
Sidst men ikke mindst skal man lige have
Det bedste råd der kan gives er at gå i tjekket kasserne og huske en masse slik.
gang i god tid. Forberedelse til LPT
kan være afgørende for placeringen,
Når LPT så endelig er skudt i gang så husk at
både i form af dagbog, foropgave og
have øje på at alle har det godt og spis en
andre små-sager.
masse slik for at holde humøret og sukkeret
oppe. Nu kan det umuligt gå helt galt.

Grib Skov Trop
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GRIB SKOV ROVERKLAN
Kære rovere i Grib Skov Roverklan
Et nyt spejderår er i gang, og når Knasten udkommer, er det nok
efter de første arrangementer i august.
September byder på oprykning, bålaften. Oktober på roverturnering,
hvor vores super sjak, Nanna, Lars og Stinus de sidste par år er løbet af med sejren - forhåbentlig er de friske til endnu en omgang og
mon andre rovere fra klanen danner sjak og tager med?
Måske kommer I med forbedringer til programmet, så det bliver anderledes, end nedenstående.
PROGRAM:
Mandag 22/8, kl. 19.30
Rovermøde, hvor vi fra Bassebjerg udnytter den lyse tid. men også
får snakket bålaften.
Torsdag d. 1/9 kl. 18.00:
Oprykning ved den gamle eg.
Lørdag d. 10/9:
Bålaften på Bassebjerg med start om eftermiddagen.
Mandag d. 19/9 kl. 19.30:
Rovermøde - Vi bager selv brødet til aftenkaffen.
Week-enden 15-16/10:
Roverturnering.
Mandag d. 21/10 kl. 19.30:
Rovermøde - der øves spejdertekniske færdigheder på Bassebjerg.
Mandag d. 21/11 kl. 19.30:
Rovermøde - byvandring i Hillerød.
Mandag d. 19/12 kl. 19.30:
Julerovermøde med konkurrencer og æbleskiver m.v.
Med gul spejderhilsen
Nicolaj, Stinus, Anders og Torben
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Klokkekilde Roverklan
Gæve Rovere
Efter tre års Corona fravær fik vi i pinsen atter opbygget
vores ”Long Horn Dinner” bod på Time Winder Veterantræffet. Det var med en vis usikkerhed, at vi indkøbte
de mange kg laks, da prisen var 50% højere end tidligere, så portionsprisen måtte stige en del. Uklart var det
også, om folk var klar til et besøg efter nedlukningen.
Men vejret blev strålende det meste af træffet, og vi fik
mange besøgende. Så mange, at vi manglede både
hænder, tallerkener og borde i spidsbelastningen. Men,
det blev et alle tiders marked med et meget flot resultat.
For nylig blev jeg på arbejde ringet op af Amtsavisen,
der gerne ville have en historie om Gilwellhytten. ”Det
kan jeg godt give, men i hvilken anledning?” Er det da
ikke Gilwellhytten der er brændt? Spurgte de. ”Politirapporten siger Bjælkehytten på Hartvig Møllers vej?”
Mig ud i bilen og afsted til hytten, der heldigvis stod i fin
stand. Det var nabohytten, den 100 år gamle bjælkehytte ”Storedam”, der var taget af flammerne. Et ikonisk
spejderleder træningssted og Hartvig Møllers sommerbolig med mange spejdereffekter i. Årsagen til branden
var en uheldig omgang med åben ild for tæt på de tørre
bjælker. En påmindelse til os alle: Ilden er en fornem
tjener men en frygtelig herre!
I sommerens løb besøgte 6 rovere Spejdernes Lejr
2022 i Hedehusene. En stor og sjov oplevelse. Det
kunne være en alle tiders PR for De Gule Spejderes
arbejde, at stå for en større aktivitet på lejren. F.eks. en
aktivitet på vandet. Noget til eftertanke!
Med løftet
tveje, Ole
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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

Hyttevagt
Leif Højvang

Krobakken 1

Nødebo

22724910

leifhojvang@gmail.com

Nødebo

27810944

smask@paradis.dk

Basserne (Spisning den sidste fredag i måneden)
Sven Andersen
Baunevænget 38
Hillerød Event
Jørgen Andersen

Baunevænget 47

Nødebo

20929840

jand@andersen.mail.dk

Børne og ungdoms samrådet (BUS)
Rikke Klockars-Jensen
Nicolaj Zørn (Kasserer)

Nødebohave 41
Holmemosen 4

Nødebo
Annisse

23362696
50868000

rikkeline@ﬁrmaidraet.dk
nicolaj@zoern.dk

Ulveledere
Louise Heidtmann (Akela)
Katrine Heidtmann
Asbjørn Dissing

Ulve 7-10 år. Mødedag torsdag kl. 18.30
Opnæsgård 73, 3.tv
Hørsholm
Bjergvænget 15, 2tv
København NV
Råbjergvej 29
Helsinge

30316909
25794541
25398767

louise.m.h@hotmail.com
kathrine.m.h@outlook.com
asbjorn@dissing.nu

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
40554742
Krobakken 1
Nødebo
22724910
Landevej 27
Vejby
51990304
Nødebo Skovvænge 4
Nødebo
48481676
Gudenåvej 24, 3.tv.
Vanløse
30225515

stiﬁnder-gst@gribskovtrop.dk
lars@kvisgaard.info
leifhojvang@gmail.com
hjs@bwsc.dk
jan@jrl.dk
arnielsen81@gmail.com

Spejderledere
Jonas (Niels) Jensen (Tropsleder)
Pernille Edelgaard
Martin Schwartz
Benjamin Pedersen
Simone Falcon
Asbjørn Dissing
Mikkel Batting

Spejdere 12-17 år.
Kildevej 190
Humlehaven 46
Studiestrædet 35 St. Tv.
Rosenlunds allé
Maglegårds Alle 110, 2tv
Råbjergvej 29
Vinkelvænget 8

Vejby
Hillerød
Hillerød
Vanløse
Søborg
Helsinge
Gørløse

25632009
23314655
20642403
24908587
60633860
25398767
60628271

spejder-gst@gribskovtrop.dk
pernille_ec93@hotmail.com
martin.h.schwartz@gmail.com
benjamin.lind.pedersen@gmail.com
simonebfalcon@gmail.com
asbjorn@dissing.nu
mikkel@knob.dk

Patruljeledere
Katrine Brockmann (PL, Hjorte)
Ida Weihe (PL, Vildsvin)
William Steinmann (PL, Bæver)
Laura Meldgaard Steen (PL, Egern)
Anton Laursen, (PL, Mår)
Oliver Juhl (PL, Ræve)

Møde kl. 19-21.00
Nødebovej 77c
Baunevænget 42
Nobisvej 8
Baunevænget 58
Kongens Vænge 183
Breddam 14

Nødebo
Nødebo
Helsinge
Nødebo
Hillerød
Græsted

29842757
42404640
51918664
22833860
24716767
29872282

Katrine.brockmann@gmail.com
idaweihe@hotmail.com
william.steinmann05@gmail.com
laurameldgaardsteen@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

Mosedraget 17

23442659

stinus@tschentscher.dk
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oliverkronsell@gmail.com

