
2022-
2023

November
December
Januar



JULETUR
26. november - 
27. november

COLLERUPHUS
Tilmelding på: 
www.gribskovtrop.gulspejder.dk

Kære alle

D. 26. til 27. november afholdes vores årlige juletur for Ulve, Stifindere, Spejdere, 
Pionerer, Rovere og Ledere.

Turen går traditionen tro 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 sko-
ven sammen med jeres børn. Der vil til blive serveret lidt lækker suppe lavet over 
bål ved hjemkomst fra postløbet. Turen slutter kl 12.30.

OBS
Ulve og stifindere mødes på P-pladsen kl. 11.00 ved Gammel Holtevej 127, 
2840 Holte
Spejdere mødes ved Colleruphus kl 11.15
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Grib Skov Trop

NYT FRA TROPPEN

Grupperådsmøde
Søndag d. 5. februar 2023 - Fra kl. 13.00 til 15.00. 
På Nødebo Kro.

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

Ulve, Stifindere og Spejdere står for underholdning fra scenen til 
grupperådsmødet. 

Dagsorden for det ordinære grupperådsmøde: 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Beretning fra gruppestyrelsen og lederne 
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Vedtagelse af budget - herunder fastsættelse af medlemskon-
tingent. 
6. Valg af medlems- og forældrerepræsentanter og suppleanter til 
gruppestyrelsen. 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (der ikke må være medlem 
af gruppestyrelsen eller i nær familie med et af dets medlemmer). 
8. Gruppestyrelsens planer for det kommende år. 
9. Eventuelt. 



Oh lyt ulve! 

Sommeren er slut og vi bevæger os ind i de kolde efterår- og vintermå-
neder. Kulden bider, insekterne forsvinder, nogle dyr går i hi og andre har 
brug for menneskers hjælp i de kolde måneder - det har vi heldigvis lært 
en masse om det sidste stykke tid. 

Over de næste tre måneder skal vi tage et mærker, vi skal med vores helt 
eget fly, som flyver på energien af løbende ulve, til et hemmeligt sted og 
meget mere. 

Vi skal i de mørke aftener lære om stjernebilleder og astronomi, og så er 
der selvfølgelig juleturen, som vi skal forberede os til, samt det årlige nis-
seløb på grunden - hvem får flest pebernødder? Det får vi at se! Så er der 
måske endda et hyggeligt fuldmånemøde, et navnemøde, hvor vi lærer 
om de navnedyr, vi har og så et stjernemøde, hvor vi gennemgår alle de 
spændende ting, vi har lært over de sidste måneder. Men! Allerførst har vi 
vores 20km tur søndag 30/10, som også er et kryds i førstestjernen - det 
glæder vi os til! 

God jagt ulve! 

Fra alle ulvelederne

God jagt ulve! 
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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- 20:00

3. november   Troubadour I
10. november  Rejsen 
17. november Stjernebilleder og verdenshjørner 
24. november  Forberedelse juletur/julemøde / Klar dig 
selv 
26-27. november Juletur

December
1. december  Troubadour II
8. december   Fuldmånemøde 
15. december  Nisseløb – sidste møde inden juleferie
22. december Juleferie 

Januar
5. januar   Stjernemøde 
12. januar   Refleksløb 
19. januar   Historiemøde
26. januar   Legemøde 
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!

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

Praktisk talt alle møder afholdes udenfor, så husk som altid en pande-
lygte og tøj til vejret. Sæsonen for regnjakker er startet, så vær altid klar 
til at tage sådan en med til onsdagsmødet.
En spændende Stifinder vinter venter os og vi glæder os :-)

Med gul spejderhilsen
Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM
November 

 

Onsdag 2. Samarbejdsøvelser, knob og besnørings-dyst. 
Husk 30 km pladerne, dem nitter vi i bæltet. 

Onsdag 9. Vi afslutter Knob-mærket ved at lave en flot 
knobtavle som alle får med hjem. 

Onsdag 16. Morse. Vi lærer om morsealfabetet og det 
fonetiske alfabet og prøver at sende og modtage 
beskeder til hinanden. KL og KA bliver 20 min 
længere. 

Lørdag  26. - 
Søndag 27. 

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 30. Vi holder 5-kamp i ægte Stifinder-discipliner 

December 
 

Onsdag 7. Et hemmeligt møde.  

Søndag d.4. Søndagstur på cykel til Julemarked på Esrum 
Kloster. Vi mødes på Bassebjerg kl 13 med 
cykler og er tilbage ca kl. 17. Vi får æbleskiver på 
turen. 

Onsdag 14. Et hemmeligt møde. KL og KA bliver 20 min 
længere. 

Onsdag 21. 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 28. Juleferie. Intet møde. 
Januar 2022 

 

Onsdag 4. Vi sætter gang i 2022 med at genopfriske et par 
klassiske spejder-discipliner. 

Onsdag 11. Vi starter på Hobbymærket (Stifinderbogen s. 86) 

Onsdag 18. Vi fortsætter med Hobbymærket 

Onsdag 25. Tag varmt tøj på. Vi lærer hvordan man sniger 
sig uset og lydløst gennem en skov i mørket. 
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Hej Spejdere! 

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

Vi har været på en fantastisk oprykningstur i Tisvilde hegn. Her har vi gået gennem den meget kuperede kyststrækning og 
langs stranden til Tisvildeleje. En fantastisk flot rute med absolut ingen skavanker. Vi gik totalt ca. 18 km på de to dage vi 
vandrede. Derudover fik hver patrulje lavet splejsninger, og forberedt til en god omgang underholdning. Vi overnattede 
på Tropsleder Niels’ grund.  

  

Vi har igen i år deltaget på LPT, det gik bare virkelig godt! Her kommer den lange liste med vores patruljers imponerende 
placeringer:  
Ilder kom på 3. pladsen med 606 point  
Hjorte på en 4. plads med 601 point 
Ræve på en 5. plads med 592 point og vandt ”Den røde sko”- Prisen for bedste lejrbålsunderholdning.  
Mår på 6. pladsen med 569 point.  

Det har betydet at i har sørget for at Grib Skov Trop er den bedste spejdertrop i Danmark endnu et år i træk! Når man er 
bedste trop, får man en rævehale og en sølvplade til tropsstanderen. Det udløser selvfølgelig også flødeboller på trops-
mødet d. 1. november. Flot klaret spejdere!  
 

Juletur 

Juleturen i år kommer til at have fokus på kvalitetsarbejdet ved spejder, vi vil gerne bidrage til at opildne lysten og kreati-
viteten, derfor vil vi kombinere nogle gode vinkelbesnøringer med et interessant og anderledes udendørs overnatnings-
sted. Til det vil vi selvfølgelig lave et traditionelt orienteringsløb og nogle juleopgaver i nærområdet. Tilmelding foregår på 
medlemsportalen og her kan I læse mere om planen for turen.  

Wacambaen 
I år skal vi endnu engang afholde den interne patruljekonkurrence – Wacambaen. Denne konkurrence handler om at hver 
patrulje konkurrerer mod hinanden i månedsopgaver, dagbøger, på ture og på tropsmøder, helt indtil sct. Georgs dag 
hvor vindende patrulje udnævnes.  

Patruljeture 
I Januar har vi sørget for at alle patruljer får en weekend og en hytte som i kan benytte til patruljetur. Mere information 
og booking af hytten kommer til PL og PA snarest.  

Gillastugan 
I 2023 skal vi endelig på Gillastugan igen. Det er 3 år siden at vi var der sidst. Endnu engang er det Pionererne som står for 
aktiviteterne. Nærmere opdatering om tema, tilmelding, pakkeliste osv. bliver sendt ud når vi kommer nærmere turen. 

 

De bedste spejder hilsener Tropsledelsen  

Klemen, Lærke, Kathrine, Mathias, Simone, Asbjørn, Mikkel, Martin, Benjamin, Pernille og Niels 
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Program for spejderne:  

 

 

Bæver   19:00 til 21:00  Tirsdag 
Mår  19:00 til 21:00  Tirsdag 
Grævlinge  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 
Ilder  19:00 til 21:00  Onsdag 

 

 

 

November 

   d. 1 – Oxermøde og Tropsmøde 

   d. 26-27 Juletur 
 

December   
 d. 6 – Oxermøde og Tropsmøde 

    

   Januar 

   d. 10 – Oxermøde og Tropsmøde 
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Hey Vildsvin

Nu hvor LPT er godt overstået, går vi ind i de mørke 
vintermåneder med et par mærker der skal tages.
Vi går i gang med Frisvømmer, Astronom og Øk-
sesvinger.

Med de vildeste svinehilsener
Ronja (PL) og Carl Emil (PA)

Hey Egern! 
Så vi tilbage fra LPT og klar til at tage nogle 
mærker og have det hyggeligt på møderne. 
Jeg synes i gjorde det virkelig godt på LPT. 
Vi fik en flot 5. plads og jeg synes alle 
gjorde det sindssygt godt. Virkelig flot 
præstation fra jer alle og håber resten af 
egern kan komme med næste år så vi kan 
stille op som Egern og selvfølgelig vinde.  

Vi går nu ind i vintermånederne hvor det bliver koldt 
udenfor. Jeg tænker at vi skal til at begynde på nogle 
mærker så vi kan få syet nogle duelighedstegn på 
skulderen. Der bliver nok også tid til noget hygge på 
møderne mens vi laver spejderarbejde. Jeg glæder mig 
til at lære de nye lidt bedre at kende og få en masse fede 
oplevelser med hele Egern.  
 
De bedste Egern hilsner fra  
Gustav og Valdemar 
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Hej Ilder, så er vi kommet godt i gang med det nye spejderår. Vi har fået genopstartet en patrulje, som ikke 
har været der i lang tid. Vi har været så heldige at få en masse gode medlemmer ind i vores patrulje, og ikke 
mindst, nogle skønne førsteårsspejdere. 

Vi har indtil videre udover tropsmøderne haft en masse patruljemøder, hvor vi bl.a. har taget 
optagelsesprøven, holdt et oprykkelsesritual, øvet en masse besnøringer og selvfølgelig også gjort klar til 
den helt store tur: LPT. 

LPT har været nogen af en udfordring, både 
for os, men selvfølgelig også for jer. Der er 
blevet brugt mange timer på forberedelse, og 
en masse kræfter og samarbejde på selve 
turen. Alle gav sig 110% hvilket resulterede i 
både nogle fuldstændig udmattede spejdere, 
men også en utrolig flot 3. plads, ud af tyve 
patruljer. Vi er mega stolte, og vil gerne sige 
tak for en god og lærerig tur. 

Udover LPT, har vi også været på 
oprykningstur. I år gik turen mod tisvilde, 
hvor vi blandt andet besøgte Niels’s grund, og 
samtidig lærte en masse om hinanden undervejs. 

På de næste par møder vil vi arbejde os op mod nogle af de helt store duelighedtegn, detsuden vil vi også 
bruge en masse tid på at lærer hinanden bedre at kende, lave lege med de andre patruljer og forhåbentlig 
også spise en masse kage. 

Tak for en god start på året, vi glæder os til at se hvad det bringer fremover. 

Ilder-hilsner Mona og Alexander 

Hej Grævlinge
Det har været en fornøjelse at være på LPT med jer, det var jo vores første LPT som Grævlinge 
der lige er bliver genoprettet. Vi har haft nogle skader under vejs, men det er ikke alt der er lige 
fingernemt. 
Det var alt i alt en super god tur, og vi vandt hemmelige opgave hvilket er virkeligt godt gået. 

Den næste tur vi skal på, er juleturen som altid er fyldt med sjov og ballade. I år bliver det  forhå-
benligt også den traditionelle juletur, som vi 
kender den fra før corona. 

Jeg tænker at vi i løbet af det næste stykke 
tid, kan gå i gang med at kigge på nogle 
mærker som fx. øksesvinger og tovværk. 
Nu hvor det også bliver meget mørkt på vo-
res møder kan vi også kiggelige på stjerner 
hvis vejret er til det. 

Grævlinge hilsner
Mathilde (PL)
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Hey Ræve! 
 
LPT: 
Tak for en fantastisk LPT, til jer der var med, det blev til en 5. Plads, med en førsteplads i 
lejrbålsunderholdning, andenplads for foropgave og derudover også 4. pladser i både o-løb, hike 
og lejrsport! 
Det var så flot klaret af hele holdet! Så er vi også klar til at gøre det endnu bedre igen næste år! 

 
 
Patruljemøde 
Nu er vi rigtig på vej ind i de mørke måneder, men det stopper os ikke fra et par enkelte udendørs-
mærker mere. Vi skal nemlig de næste par møder en tur i løbetøjet, og i gang med orientering, og 
astronom. Så husk varmt løbetøj, og Pandelamper! 
Hvis nu der skulle være for koldt ude, til disse slags møder, og planen går lidt skråt- Så frygt ej. PL 
& PA har en plan for et hurtigt indendørsmærke.. 
Det skal nok blive super fedt, og det pynter selvfølgelig med mærker på uniformen 😉😉 
 
jeg glæder mig til at se jer alle igen det næste stykke tid, og jeg håber at i alle er maks klar på 
noget O-løb! 
 
- Spejderhilsner fra Rævehulen - Oliver; PL. 
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  HHIIKKEE  

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. 
 
FFOORROOPPGGAAVVEE  
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. 
  
  

LLøørrddaagg  
13.00 - Åbningsparade 
13.15 - Start lejrsport 
14.30 - PL/PA møde 
15.30 - Hemmelig opgaver 
16.30 - Madudlevering  
18.00-19.45 - Madbedømmelse  
20.00 - Fortsat lejrsport  
24.00 - Ro i lejren  
SSøønnddaagg  
7.00 - Vækning/madudlev.  
7.15 - Havregrødsdyst  
8.30 - Up to standard  
9.00 - Morgenparade  
9.15 - Lejrsport forts.  
12.15 - Frokost  
13.00 - Afgang hike  
17.00 - Ank. hikeplads  
17.30-18.30 - Aftensmad  
19.00 - Lejrbål  
20.30 - Nat o-løb 
24.00 - Ro i lejren  
 

MMaannddaagg  
7.00 - Vækning/madudlev.  
7.15 - Havregrødsdyst  
8.30 - Morgenparade  
8.45 - Up to standard 
9.30 - Senest afgang hike.  
13.00 - Hjemkomst / frokost  
13.30 - Dags o-løb  
16.30 - Madudlevering 
18.00 - 19.45 Madbedømmelse 
20.00 - Afl. af hikerapport  
20.15 - Tovtrækning 
24.00 - Ro i lejren  
TTiirrssddaagg  
7.00 - Vækning/madudlev.  
7.15 - Havregrødsdyst  
8.30 - Up to standard  
9.00 - Morgenparade  
9.15 - Lejrnedbrydning  
9.30 - Forhindringsbane  
12.00 - Up to standard  
12.30 - Frokost  
13.00 - Afslutningsparade  
13.45 - Flaget hales 

PPRROOGGRRAAMM  
 

Der er ingen krav til lejrbålsunderholdning 
i år. 

LPT 2022
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GRIB SKOV ROVERKLAN

Kære rovere i Grib Skov Roverklan
Så er vi godt inde i efteråret.
Efterårs-turneringerne har givet spejdere, pionerer og rovere masser af gode 
oplevelser.
Nanna, Stinus og Lars deltog selvfølgelig fra vores klan: Det blev i år til en flot 2. plads efter to år 
med førstepladsen - Godt gået!

På vores oktober-møde blev programmet for de næste møder samt ture i 2023 fastlagt.

På julemødet overtager Lars posten som klanleder, hvilket vi alle roligt kan glæde os rigtigt meget 
til!

Forårets sheltertur lægges geografisk i nærheden af ulveturneringen, så vi nok kan give en hånd 
med her.

PROGRAM:
Mandag d. 21/11 kl. 19.30:
Rovermøde - byvandring i Hillerød

Mandag d. 19/12 kl. 19.30:
Julemøde med konkurrencer, æbleskiver 
og ny klanleder.

Mandag d. 23/1 kl. 19.30:
Snittemøde

Mandag d. 20/2 kl. 19:30:
Læderarbejde

Weekenden d. 3-4/6:
Sheltertur til sted i nærheden af ulve-
turneringen.

Fredag - Søndag d. 25-27/8.
Kanotur

Med spejderhilsen
Anders, Stinus, Nicolaj, Lars og Torben
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Klokkekilde Roverklan

Gæve Rovere 
 
Efter et yderst velbesøgt firmabesøg hos Bagsværd Lakrids, er vi så at sige:  ”Virkelig kommet op på 
lakridserne”. Mange sjak er i gang med gode aktiviteter. 
 
Weekenden med bålaften blev travl. Vi havde både mad-tjansen og lejrbål, samtidig var et sjak på rovertur til 
Island med 50 andre rovere - og ydermere var en del til spejder-polterabend. Men alt blev klaret med bravur. 
 
Et par godbidder fra nogle af vore sjak-aktiviteter: 

• Poul og Henrik m.fl. bygger raftelade ved Gilwellhytten. 
Der bliver plads til rafter i længden 240-200-160-120-100-80 og 60 cm, til skaller, spidsede pæle, 100 
cm. Bordplade-rafter og bålkanter. Ovenover plads til lange rafter op til 500 cm. 

• Vibeke og Helle renoverer vinduer på Slusehuset. 
• Leif og Poul er ved at fremstille bålplads ved Klokkedam. Dette er indledningen til en større renovering 

og tilbygning til hytten. 
• Lotte er ved at fremstille 25 tørklæder til Grib Skov Trop. 
• Henrik er i gang med ”Up to standard” af Slusehuset. 
• Gert og Verner arbejder i museet, bl.a. med en oversigt over stofmærker i korpset. Denne fremstilles til     

ledertræffet. 
 

Oktober måned indledtes med to dejlige begivenheder. Et vaskeægte spejderbryllup mellem Pernille og Nicklas, 
hvor gode spejdervenner fra Jylland, Fyn, Syd- og Nordsjælland dukkede op for at gøre dagen festlig, bl.a. med 
en flot fane-æresport ved udgangen af kirken. Desuden en Landspatruljeturnering samt en roverturnering, der 
blev vundet af vore gæve rovere sjak Mahlapanzi. Stort tillykke til de gæve gutter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leif kontrollerer cirkeldiameter på det nye bålsted 
ved ”Klokkedam” 
 
Vel mødt til et dejligt efterår, med løftet tveje. 
Ole 
 



Grib Skov Trop 
Kvalitet i spejderarbejdet

20

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)
Sven Andersen Baunevænget 38 Nødebo 27810944 smask@paradis.dk

Hillerød Event

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
Katrine Heidtmann Bjergvænget 15, 2tv København NV 25794541 kathrine.m.h@outlook.com
Asbjørn Dissing Råbjergvej 29 Helsinge 25398767 asbjorn@dissing.nu

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 Landevej 27 Vejby 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) Kildevej 190 Vejby 25632009 spejder-gst@gribskovtrop.dk
Pernille Edelgaard Humlehaven 46 Hillerød 23314655 pernille_ec93@hotmail.com
Martin Schwartz Studiestrædet 35 St. Tv. Hillerød 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 Mosedraget 17 Nødebo 23442659 stinus@tschentscher.dk


