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SØNDAG D. 27. FEBRUAR KL. 13
Er der fastelavn hos Grib Skov Trop

på Bassebjerg, Jagtstien 3, for alle i Nødebo

Vi indbyder alle i Nødebo og omegn til at årets store fastelavnsarrangement 
hos Grib Skov Trop. Kom og slå katten af tønden. Vi har tønder til alle alders-
grupper fra 0-99 år.  

Ud over præmier til konge, dronning og bundkonge, har vi også præmier til de 
flotteste udklædte i alle aldersgrupper.

Efter tøndeslagningen er der varm kakao og fastelavnsboller inde i 
spejderhytten.

Stor samlet afslutning med præmieoverrækkelse - Pris 25 kr.

Vel mødt Grib Skov Trop
www.gribskovtrop.dk
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Grib Skov Trop

NYT FRA TROPPEN

”Ingen kan gøre alt – men alle kan gøre noget”
 
I Grib Skov Trop er der brug for MANGE engagerede 
hænder og hoveder for at holde aktivitetsniveauet 
højt.
 
Men hvad er det egentlig for opgaver, der skal løftes 
i en spejdertrop som Grib Skov Trop?
 
Ledergerningen er en af de vigtigste frivilligopgaver 
i troppen. Lederne i Grib Skov Trop gør en FANTA-
STISK FRIVILLIG indsats.

I Gruppestyrelsen er vi helt bevidste om, at spejder-
ledere også indimellem skal ændre kurs i livet. Må-
ske skal de bo i udlandet en periode, måske skal de 
være mere sammen med familien efter mange års 
engagement eller måske siger kroppen bare stop. 
Uanset, så er det med fuld forståelse og et stort ”tak 
for indsatsen” fra Gruppestyrelsen, når spejderledere 
stopper eller har behov for en pause som leder. Vi er 
derfor også ALTID på jagt efter leder-spirer, som har 
lyst til at hjælpe på møderne, og som ser mening i at 
give børn spejderoplevelser for livet.
Genbrugssorteringen nævner vi igen og igen, og det 
er fordi en stor del af troppens indtægt kommer her-
fra.

I går slog jeg selv et smut forbi Genbrugsstationen i 
Allerød på vej hjem fra et møde i hovedstaden. Det 
ligger nærmest på vejen. Jeg låste mig ind i hallen, 
hvor genbrugseffekterne står sorteret i ”elektronik”, 
”legetøj”, ”køkkenting” osv. Derefter gik jeg hen til 
porten – også kaldet ”slusen” - hvor borgere stiller 
genbrugseffekter, der er for gode til at smide ud – ting 
der kan sælges på ”Gladgården”, og hvor overskud-
det går til foreningslivet – herunder til Grib Skov Trop.
Jeg greb en tom vogn og samlede først alt legetøj op 
på vognen. Der var bl.a. et dukkehus, en pose Brio-
tog og to racerbaner. Da vognen var fyldt med legetøj 
trillede jeg det hen til ”legetøjsområdet” inde i hallen, 
og satte det af. Derefter gjorde jeg det samme med 
”elektronik”, ”køkkenting” og små møbler.
Efter 45 minutter var jeg færdig, jeg lukkede porten, 
låste døren og kørte hjem med et smil på læben. Ud-
over at have taget en tørn for fællesskabet, og skabt 
økonomi til spejderarbejdet, var det faktisk også dej-
ligt at være lidt praktisk efter en lang arbejdsdag.

Første gang mødes man selvfølgelig med en erfaren, 
der introducerer opgaven, indtil man er tryg ved at 
gøre det alene.
Hvis vi alle kan tage denne tjans én gang årligt, så vil 
det gå som en leg.
 
Men hvad er der ellers af frivillige tjanser?
Lisbeth og Ellen syr tørklæder
• Bente står for depotet, hvor man kan købe unifor-

mer, sangbøger mm.
• Gitte er madmor på sommerlejren
• Dorte redigerer hjemmesiden
• Torben køber ind til juleturen
• Marianne koordinere indkøb til LPT
• Frank skaber de flotteste skilte for Grib Skov Trop
• Jørgen står for tønderne til fastelavn
Og så er der arbejdsdage på Bassebjerg, billetsalg 
på skøjtebanen, opvaskemaskinen der skal tømmes 
(eller repareres), billeder der skal tages, måske en 
pressemeddelelse, der skal skrives osv. osv.
 
… dette blot et lille udpluk… vi kunne blive ved.
 
Hvad har du lyst til at bidrage med?
Spejder behøver ikke være en aktivitet, hvor børn og 
unge bare afleveres og hentes af forældrene. I Grup-
pestyrelsen drømmer vi om at endnu flere forældre 
bliver en del af den spejdermagi, som Grib Skov Trop 
kan tilbyde. Vi vil derfor løbende række ud og invitere 
forældre til at engagere sig mere, og til at hjælpe til. 
Vi har brug for forældre til mange ting, og vi har kon-
stant fokus på, hvordan vi kan motivere jer til at træde 
ind i fællesskabet.
Vi brygger på ”forældrebål”, ”forældremøder” og en 
opslagstavle med ”Grib opgaven” med helt aktuelle 
opgaver, hvor der er brug jer. Og så tager vi altid i 
mod gode idéer til hvordan vi motiverer til at tage en 
tørn for fællesskabet.  

”Ingen kan gøre alt – men alle kan gøre noget”
 
Hvad har du lyst til at engagere dig i - i Grib Skov 
Trop?

På vegne af Gruppestyrelsen
Rikke Line Klockars-Jensen
Formand
Tlf. 23362696



www.gribskovtrop.dk



www.gribskovtrop.dk

SOMMERLEJR 2022
Vi er glade for at kunne præsentere: Ulvenes og Stifindernes Sommerlejr 2022

I år går turen til Jylland hvor vi skal holde lejr på en smuk spejdergrund som hedder Æblehaven.  
Det er en kæmpestor grund som er en gammel æbleplantage og der står stadig hundredvis af 
æbletræer. Den ligger ved stranden på nordsiden af Vejle Fjord, så vi får godt med solskin ind hele 
dagen. Da der kun er 3 min gang til stranden, er der lagt op til mange badeture og vandpjaskeri.

Vi har selvfølgelig også planlagt en heldags udflugt ud af lejren hvor vi får nogle gode og spæn-
dende oplevelser - men det skal være en overraskelse så den afslører vi ikke endnu.

Det praktiske
Udrejse: Søndag d. 26. Juni 2022 om morgenen kører vi fra Nødebo Kirke i bus.
Hjemkomst: Lørdag d. 2. Juli 2022 om eftermiddagen

Alle Ulve og Stifindere overnatter i telte, så en god sovepose og et godt liggeunderlag er vigtigt. 
Pakkeliste og flere detaljer kommer senere.

Prisen for sommerlejren er kr. 1.100 kr.  

Vi glæder os RIGTIG meget til at komme på sommerlejr med jer alle sammen :-)

Med glad spejderhilsen,
Ulve- og Stifinderlederne



www.gribskovtrop.dk
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Bidrag til Grib Skov Trops økonomi
 
Grib Skov Trop deltager i spejdernes genbrugsordning i Allerød kom-
mune med Genbrugsindsamling og Genbrugssortering.
 
Genbrugssortering
I Genbrugssorteringen sorteres genbrug. På planlagte dage sorterer vi 
indleverede genbrugseffekter på genbrugsstationen i Lynge. Det starter 
kl. 17:30 og varer typisk 1-2 timer. 
 
Genbrugsindsamling
I Genbrugsindsamlingen indsamles effekter fra private husstande, som 
sælges og skaber en indtægt. Én gang månedligt - normalt den 2. lør-
dag i måneden - har vi en rute, hvor vi kører med en 3500 kg lastbil i et 
afgrænset område i Allerød og samler genbrugseffekter ind.  Vi starter 
kl. 9, og indsamlingen tager normalt 2-3 timer .
Se Henrik Kaas fortælle om en indsamling her: https://youtu.be/yZv-tl-
7R_Y
 
1/3 af Grib Skov Trops samlede budget
I Grib Skov Trops budget optræder årligt en indtægt på 2-300.000 
kr., som kommer fra denne ordning med genbrugssortering og gen-
brugsindsamling. Det er ca. 1/3 af vores budget. 
Vi kan kun bemande opgaverne, hvis gruppens forældre deltager. 
Alternativt må vi forhøje kontingentet for at være spejder i Grib Skov 
Trop.
 
Brug én lørdag formiddag årlig - eller ét par timer en aften - hvor I sam-
men som familie yder en værdifuld indsats for spejderne og for miljøet. 
Det er hyggeligt, lærerigt og meningsfyldt. For begge opgaver gælder, 
at arbejdet er velorganiseret, og at man får den nødvendige oplæring. 
Tag endelig spejderbørn med! Hvis dit barn giver en hånd med, kan 
alle børn, der har hjulpet med ordningen, deltage i en tur til BonBon-
land. For spejdere, der deltager i indsamlinger, reduceres prisen på 
årets sommerlejr.  
På hjemmesiden: https://gribskovtrop.gulspejder.dk/event  ses alle 
dage, hvor vi deltager i ordningen, og du kan tilmelde dig. Har du 
spørgsmål til opgaverne, så tøv ikke med at kontakte Torben Petersen 
på tlf 21 91 96 95 eller Henrik Kaas på tlf 20 48 06 52. 

Som spejderforældre MÅ vi engagere os, hvis indtægten skal fortsæt-
te! Det forventes, at alle spejderhusstande tager én ”Genbrugstjans” 
årligt!

Bedste hilsner fra forældrene i Gruppestyrelsen 

Basserne

Basserne er en samling af  forældre, der har haft spejdere eller på anden vis er tilknyttet  Grib Skov 
Trop. Vi mødes som regel den sidste fredag i måneden i vores dejlige  Bassebjerg Blokhus til et par 
timers  hyggelig samvær og spisning af medbragt mad. Grillen tændes kl. 18 med mødestart kl. 
18.30. 
Vi besøger også andre grupper i området tilhørende De Gule Spejdere.
Mødedato er den 28. januar, 25. februar,  25. marts, 29. april. 
Tilmelding til Sven Andersen på  smask@paradis.dk



Oh lyt ulve! 

Kære alle ulveunger! 
Det er lidt over en måneds tid siden, at vi have årets korteste dag, og jeg sy-
nes, at vi så småt kan begynde at fornemme, at dagene bliver længere igen, 
og vi går en varmere tid i møde. 
Vi har i løbet af januar haft fokus på, hvordan vi kan hjælpe skovens fugle i 
vintermånederne, og forhåbentlig har I også set en fugl eller to på jeres fugle-
foderbræt? 

Foråret kommer til at byde på mange spændende og sjove opgaver, og så 
skal vi for første gang i to år begynde at arbejde hen mod, at vi skal på ulve-
turnering i Næstved! Derfor skal vi i foråret have støvet vores ulvefærdigheder 
af, trænet turn-out, samarbejde, opgaveløsning og meget mere. 
Ulveturneringen foregår den 4.-5. juni, og man kan allerede nu gå ind at til-
melde sig. 
Noget andet man også kan gå ind at tilmelde sig, er genbrugssortering. Grib 
Skov Trop er nemlig engageret i en genbrugsordning i Allerød. Ordningen er 
baseret på forældredeltagelse, og denne aften (se nærmere i programmet) 
kan interesserede forældre blive introduceret til arbejdet, mens ulvene holde 
møde. Opgaven er bla. at sortere genbrugs-effekter, der indleveres i en hal 
ved genbrugsordningen i Állerød.
Vi mødes på Bassebjerg kl. 18:30 og er tilbage når ulvemødet er færdigt kl. 
20. Arbejdet er indendørs, men man skal have arbejdstøj på, der passser til 
temperaturen udenfor. 

Grib Skov Trop tjener mere end 200.000 kr om året på at deltage i ordningen, 
og arbejdet er helt afgørende for gruppens økonomi. Det forventes, at alle 
spejder-familier deltager i opgaverne mindst en gang om året. Kontakt evt. 
Henrik på tlf 20480652 for mere information. Læs også her: https://www.gribs-
kovtrop.dk/foraeldrehjaelp/genbrugssortering

Ulvene kommer også til at have et stort fokus på førstehjælp i slutningen af 
februar og starten af marts. Førstehjælp er et stort mærke, og et mærke, som 
jeg går meget op i. Ulve – I kommer ikke til at kunne komme sovende til dette 
mærke, så jeg håber, at I har jeres hjælpende hænder parate! 
Vi glæder os utroligt meget til foråret!

Glade ulvehilsner 
Akela 
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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- 20:00Februar:

3. februar: refleksløb – husk lommelygte
10. februar: 1./2. stjernen og knivbevis/ømfodsprøve 
 (GENBRUGSSORTERING FOR FORÆLDRE)
17. februar: vinterferie 
24. februar: Førstehjælp I

Marts:
3. marts: Førstehjælp II 
 (GENBRUGSSORTERING FOR FORÆLDRE)
10. marts:  Førstehjælp III
17. marts: fuldmånemøde 
24. marts: Mowgli mangler hjælp! 
 (GENBRUGSSORTERING FOR FORÆLDRE)
31. marts: Klar dig selv I

April: 
7. april: Klar dig selv II
14. april: påskeferie  
21. april: Sct. Georgsdag-møde  
28. april:  Knob I
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!

Vi er kommet virkelig godt i gang med året, og vi kommer ind i en periode med 
gode aktiviteter.
En af de største er, at vi nu starter på mærket “Førstehjælp”, som er det største 
og vigtigste mærke, vi har, så husk at mød op. En smule længere henne på året 
kommer et par ture, som vi tidligere har misset pga Corona. Vi håber virkelig at 
komme af sted i år - vi trænger til det :-).

Med gul spejderhilsen
Stifinderlederne

Grib Skov Trop er engageret i en genbrugsordning i Allerød. Ordningen er ba-
seret på forældre-deltagelse, og denne torsdag aften kan interesserede foræl-
dre blive introduceret til arbejdet. Opgaven er bla. at sortere genbrugs-effekter, 
der indleveres i en hal ved genbrugsordningen i Állerød.

Vi mødes på Bassebjerg kl. 18:30 og er tilbage kl. 20, og stifinderne er velkom-
ne til at være med. Arbejdet er indendørs, men man skal have arbejdstøj på, 
der passer til temperaturen udenfor. 
Grib Skov Trop tjener mere end 200.000 kr om året på at deltage i ordningen, 
og arbejdet er helt afgørende for gruppens økonomi. Det forventes, at alle spej-
der-familier deltager i opgaverne mindst en gang om året. Kontakt evt. Henrik 
på tlf 20480652 for mere information. Læs også her: https://www.gribskovtrop.
dk/foraeldrehjaelp/genbrugssortering
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STIFINDERPROGRAM 

 

Februar 22  

Onsdag 2. Vi starter på mærket “Førstehjælp”  
Kobbelledere og assistenter bliver 20 min ekstra. 

Onsdag 9. Førstehjælp 

Torsdag 10. Forældre: kom og lær om genbrugsordningen. Se tekst til 
venstre. 

Onsdag 16. Vinterferie. Intet møde. 

Onsdag 23. Førstehjælp 

Søndag 27. Fastelavn, kom og slå katten af tønden. Se invitation her i 
bladet. 

Marts  

Onsdag 2. Førstehjælp - Den Store Finale 

Torsdag 3. Forældre: kom og lær om genbrugsordningen. Se tekst til 
venstre. 

Onsdag 9. Hemmeligt møde. Kobbelledere og assistenter bliver 20 min 
ekstra. 

Søndag 13. Tur til Slusehuset. Vi skal lave ild-gryde sejlads og løb 
omkring Storedam søen. Start fra Bassebjerg kl. 10.00 og 
tilbage kl. ca. 15.00 

Onsdag 16. Afkrydsning til Ørneprøven 

Onsdag 23. Sidste møde inden vi går over til sommertid. Vi siger farvel til 
den mørke årstid med et ordentligt lejrbål. 

Torsdag 24. Forældre: kom og lær om genbrugsordningen. Se tekst til 
venstre. 

Onsdag 30. Foropgave til Stifinderturneringen 

April  

Onsdag 6. Foropgave til Stifinderturneringen 

Onsdag 13. Påskeferie. Intet møde. 

Onsdag 20. Hvordan bygger man en super stifinderlejrplads? Vi øver os. 
Kobbelledere og assistenter bliver 20 min ekstra. 

Onsdag 27. I lørdags var det Skt Georgs Dag (23. April) så vi går ud til 
det hemmelige Stifinder-sted. Vi skal høre Skt Georgs 
budskabet og, som millioner af spejdere verden over, forny 
vores spejderløfte. 

Vigtige datoer i Maj 

7. - 8. Maj: Træningstur til Stifinderturneringen på Bassebjerg 
26 - 28. Maj: Stifinderturnering på Bornholm i Kristi Himmelfartsferien 
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Hej Spejdere! 

Et nyt år, nyt hår, godt Mår! Glædelig af det hele. Vi håber I kom godt ind i det nye år, og er klar på endnu et 
spejderår med masser af gode stunder. Det er vi i tropsledelsen i hvert fald! 

Juletursdag  

Juledagen var helt fantastisk selvom vi ikke fik overnattet sammen. Det var et meget flot fremmøde med hele 
31 spejdere. Spændende dag med mange aktiviteter.  

Dagen bød på en lille vandrerute, med 4 forskellige 
poster undervejs. Samt nogle hyggelige opgaver tilbage 
ved hytten. Bl.a. et snelandskab med ægte sne og 
trænissemænd, tilmed også en katapult som skød med 
mandariner og snebolde.  

Efter forældreløbet, som spejderne stod på post for, blev 
dagen blev afsluttet med suppe udendørs. 

 

 

 

 

Wacambaen 

Vi er i fuld gang med wacambaen som startede i 
december. Månedsopgaven for december var jo, som i 
ved, pyntning af patruljelokaler. Der var 2 patruljer som 
har gjort særligt meget ud af pyntningen. Egern og 
Vildsvin. Her ses Vildsvins lokale.  

 

Månedsopgaven for januar er et ringbind med 5 
opskrifter til mad over bål. Ringbindet skal kunne 
benyttes i patruljekasserne og fungere som jeres opskriftssamling. Derfor skal den være flot og indbydende 
samt praktisk.  

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 pionererne 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. Læs om turen her i Knasten. 

Østrig 2022 

Turen ligger fra d. 27/7 til 31/8. Til dem som er tilmeldt kommer information om vandreture i weekender her i 
foråret snart.  
 

De bedste spejder hilsener  

Tropsledelsen 
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 
 

 

 

 

     Januar 
     d. 11 – Oxermøde og Tropsmøde 

Februar 
     d. 1 – Oxermøde og Tropsmøde  
     d. 25-27 – Gillastugan  

     Marts 
     d. 1 – Oxermøde og Tropsmøde 

     April 
     d. 5 – 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



Grib Skov Trop 
Kvalitet i spejderarbejdet

15

 

 

 

 

 

Modtager: 

Grib Skov Trop 
Bassebjerg, Jagtstien 3 
3480 Fredensborg 

 

 
Indbydelse til førstehjælpskursus 
 
Kære spejdere i Grib Skov Trop. 

Efter korrespondance med jeres spejderledere, vil vi gerne invitere jer på 
weekendskursus i førstehjælp for at forbedre jeres førstehjælps-færdigheder. Vi 
tilbyder jer undervisning i psykisk og fysisk førstehjælp, og I vil blive vejledt af 
vores kompetente ansatte.  

Kurset afholdes den 25. til 27. februar 2022 i vores filial, Gillastugan, beliggende 
i Sverige. 

I samarbejde med jeres ledere, har vi arrangeret at I mødes ved For Sea -
terminalen for gående i Helsingør havn kl. 18 d. 25. februar. Hjemkomst vil 
være søndag kl. 17 samme sted.  

Det forventes, I medbringer almindelig udrustning til en weekendtur. 
Derudover er der i Sverige krav om negativ test inden indrejse som er max 48 
timer gammel. – Vi holder øje med indrejserestriktionerne løbende og 
informerer.  Udover ovenstående anbefaler vi:

Løbetøj & sko 
Madpakke til fredag aften 
Gyldigt PAS 

Varmt tøj & fastelavnsudklædning 
Hjemmesko 
Viskestykke & kop

Det hele pakkes i rygsække og medbringes da hospitalet er placeret et stykke 
fra afsætningsstedet for rejsende. 

Tilmelding senest 12/2-2022 på medlemsportalen. 

Vi ser frem til at modtage jer. 

 

Dagmar Wiker, overlæge     
Gillastugan hospital 

Gillastugan hospital 

Center for rehabilitering 

Gillastig 1402,  
268 75 Kågeröd,  
Sverige 

Telefon 26 24 20 22 
Direkte 26 24 20 22 
Mail gillastugan.22@mail.se 
Web www.gillastugan.se 

CVR Nr. 30264037 

Afsendt 11. januar 2022 
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Halløjsa Egern. 

Så er vi kommet over julen og vi håber at I har haft et skønt nytår. 

Vi har det sidste stykke tid haft fokus på ”alt-mulig-mand” mærket 
hvilket er gået supergodt. Der vil i det nye år være fokus på 
forskellige ting med morse og så vil vi gennemgå hvilke mærker der 
ønskes. Som i ved skulle vi have været i svømmehallen for at tage 
”svømmer” men Coronasituationen gjorde det desværre ikke muligt. 

Derudover har vi jo lovet jer en aften med pizza og sodavand, men mere om det når vi igen kan være mere 
indenfor til møderne. 

Vi håber at I er ligeså friske på at fyre den af til nogle fede møder som vi er, vi glæder os til at se jer. 

MGEH Gustav (PA) & Laura (PL) 
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Hey Vildsvin 

Tusind tak for en fed juletur/juledag. Det var rigtig hyggelig dag med masser af sjov. Vi er nu trådt 
ind i et nyt år med mange spændende kommende spejderaktiviteter. De kommende tre måneder 
vil blive benyttet til at tage nogle forskellige duelighedstegn og øve os mere på at lave bål. Vi skal 
snart på Gillastugan-turen, hvor vi skal lære en masse om førstehjælp.  Wakambaen er startet, det 
betyder at vi skal koncentrere os lidt mere, men selvfølgelig kommer der også til at være tid til 
masser af 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 osJ  

Med vilde hilsner: 
Ida (PL) og Ronja (PA)  
 

Goddag mine søde Hjortlinger! 

Selvom at man kunne ønske at foråret snart var på vej, er der desværre en del af vinterens kolde måneder 
tilbage. Derfor skal vi primært tage nogle mærker som kan tages indenfor, eller i et båls skær. Som vi alle 
blev enige om til tropsmødet, skal vi begynde på knobmærket og blive super-gode til både at lave knobet, 
men også til at vide hvad de bruges til. Det er jo faktisk det vigtigste! Derudover vil vi fokusere på mærket 
Brandværn, og vi skal derudover huske at holde vores viden om morse/signalering ved lige "#$% 

Jeg glæder mig til at se jer mange onsdage fremover! 

Med glade hjortehilsner, Katrine  

Hej Ræve! Og godt nytår!

Her i det nye år skal vi have samlet nogle mærker sammen, vi skal til at starte på tovværk, og 
så altmuligmand efter det.
Derudover har vi jo lavet nogle nytårsfortsæt i patruljen, jeg har hængt en seddel op i lokalet 
med punkterne, så vi ikke glemmer dem ;) Vi skal allerede nu til at arbejde med dem, så der 
kommer noget båltænding og noget o-løbs træning på møderne.

Vi ses!
- Rævehilsner Fra Oliver :)
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Spejderne rykkede ind på ”grunden” og først skulle der rejses en flagstang og graves bålsted. 
Bassebjerg blev navngivet i 1995, indtil da hed det ”grunden”.

Nf. Første spadestik 4. maj 1991, Kasper Quistgaard, Michael Vester og Stinus Andersen

I 1987 flyttede Poul og Bente Wilche og Frank Junker til Nødebo. Inden havde de i 1984 dannet De 
Gule Spejdere I Danmark. Ønsket var at få genskabt et spejderkops, der havde fundament i det klassiske 
spejderarbejde, da man så at spejderarbejdet frem til 80`erne løbende var blevet udvandet og havde fjer-
net sig for langt fra de oprindelige værdier. Grib Skov Trop  I Nødebo blev dannet i 1987 og ”Grunden” 
hvor Basselbjerg Blokhus ligger købt og første spadestil den 4. maj 1991. 
Billeder og uddrag af tekst fra GST`s jubilæums bog 1987-2012

Historiske billeder fra arkivet
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Tjen penge til Grib Skov Trop gennem Støtteforeningen Hillerød Events!  
Få besked om kommende frivillige arrangementer på appen Smartplan 

I mange år deltog Grib Skov Trop årligt på Hillerød Kræmmermarked, hvor vi i "Konditoriet" solgte kaffe, 
kakao og kager. Forældre og spejdere var drivkraften i dette arbejde, og genererede over årene et overskud 
på omkring 1,8 mill kr. bl.a. til byggeriet og vedligeholdelse af Bassebjerg.  

Hillerød Kræmmermarked er nu nedlagt og erstattet af Støtteforeningen Hillerød Events. Støtteforeningen 
drives af frivillige kræfter og overskuddet går til lokale foreningers arbejde for unge. 

Forældre, store spejdere og pionerer/rovere i Grib Skov Trop har nu igen mulighed for at tjene penge til 
Grib Skovs Trop igennem Hillerød Events. Dette gøres via appen Smartplan, som muliggør at du kan deltage 
i events med forskellige frivillige opgaver. Opgaver kunne være at stå i en madbod ved Hillerød byfest, en 
vagt ved skøjtebanen på torvet eller at opsætte stole og borde til loppemarkederne. Vagterne er altid på 4 
timer og man arbejder aldrig alene.  

For at deltage i en vagt skal man skal oprette sig på appen Smartplan: 

Sådan gør du: 

Det er vigtigt, du følger nedenstående anvisning ved oprettelse af din profil, så vi får registreret din  

oplysninger korrekt. Især er det vigtigt at du angiver Grib Skov Trop, som den forening du ønsker at donere 
dine optjente timer til. "#$% 

(Har du allerede en profil på SmartPlan til en anden forening, kan du bruge samme mail og kode. Derefter 
har du adgang til begge foreningers vagtplan) 

Udfyld skemaet som nedenfor: 

Fornavn(e) = Dit fulde navn 

Efternavn = Grib Skov trop  

E-mail = Din e-mail 

Mobilnr. = Dit mobilnummer 

Angiv hvilke jobtyper, du ønsker at byde ind på. Angiv gerne dem ALLE, for at sikre at du ikke går glip  

af opgaver. 

Når der er et arrangement, får du tilsendt en mail og besked via Smartplan. Tilmeld dig derefter en vagt der 
passer i din kalender. 

 

Vi håber I vil bakke op.    

Spørgsmål? Kontakt Jørgen Andersen, Grib Skov Trops Ambassadør i Støtteforeningen Hillerød Events 

Jand@andersen.mail.dk    

Mobil 20929840 
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Hver bjælke skulle måles op og tilpasses. Da 
første bjælke blev lagt, bad Poul Stinus om 
at gøre honnør, da bjælken gled på plads.
Billeder fra efteråret 1997.
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GRIB SKOV ROVERKLAN

Kære rovere Grib Skov Roverklan

I ønskes et godt nytår med masser af gode oplevelser!
På julemødet planlagde vi klanens aktiviteter for det næste halve år.
Mange ideer kom frem - især til ture.
Disse muligheder bruger vi, når lejlighed byder sig.
Her en oversigt over vores brainstorm:
• Fyret, Gilleleje
• Nordsjællands Museum, Hillerød
• Egelund
• Tegners Museum med vandretur i området
• Hven, efteråret
• Flydende shelter 
• Foredrag om Nydam og slå med le
• Knud Rasmussens Museum
• Sandskulpturer, Hundested 
• Knivprojekt med start i efteråret
En lang række af gode input, som vi vil tage hul på i foråret.

PROGRAMMET FREM TIL SOMMER
er lige nu således:
24/1  ROVERMØDE: Vi bygger lanterner i birketræ.
21/2  ROVERMØDE: Vi maler fastelavnstønder
            og slår katten af tønden.
27/2  Fastelavn på Bassebjerg for alle børn i 
            Nødebo . Vi står for det praktiske,
21/3  ROVERMØDE: Madlavning.
22-24/4    Wagadugo løb
25/4  ROVERMØDE: Udflugt
12-14/5  KANOTUR
23/5     ROVERMØDE: Botanik og o-løb
20/6     ROVERMØDE: Endnu en udflugt fra vores
            ide-bank.

Vel mødt til forårets aktiviteter
Anders, Nicolaj, Stinus og Torben
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Klokkekilde Roverklan

Gæve Rovere 
 
Vi indledte traditionen tro året med træfældning og brændekløvning på årets allerførste dag. Der blev 
flyttet mange rummeter træ denne dag. Og arbejdet med stammer og træ fortsætter gennem foråret med 
renoveringen af bjælkehytten Klokkedam. Vores månedlige mødeaftner byder på en perlerække af 
spændende emner: 

 
Program forår 2022 
Mandag 
28/2 
Kl. 19:30-
21:30 
 

Luftwaffe i Nordsjælland 
Henrik er engageret i Gillelejegruppens 
videncenter ved Dragstrup. Henrik vil vise  
gruppens effekter frem. En Messerschmidt 
110 G4 natjæger, uniformer, køretøjer, panser, 
radiorum, officersmesse, udstyr og udrustning, 
alt sammen omgivet af lyd og lyseffekter, så 
man lever sig ind i anno 1944. 

Mandag 
28/3 
Kl. 19:30-
22 

                                                Polarforsker Ejnar Mikkelsen  
                                                blev efter et uheld efterladt med sin makker på Grønland,  
                                                hvor de overlevede 2,5 år i ødemarken, inden de blev 
                                                fundet. Vi mødte Ejnar Mikkels barnebarn Naja til 
                                                Katangut-jubilæet. Det er lykkedes os at få hende til 
                                                at komme til Bassebjerg for at give denne enestående                                         
                                                og andre spændende beretninger fra Grønlands ødemark.  

Lørdag 
23/4 

Sct. Georgs aften 
Vi gentager forrige års succesfulde fejring af Sct. Georgs 
aften i selskab med mange af de gode spejderkammerater 
som vi er stødt på de seneste årtier. En aften med middag 
og underholdning i Gilwellhytten. 

Fre-søn 
22-24/4 
 

                                                                           Wagadugoløbet 
                                                                           Årets helt store forbryderjagt i 1930’er  
                                                                           stil med masser af gangster, agenter og  
                                                                           overraskende begivenheder. Deltag i  
                                                                           hele eller dele af løbet som post-  
                                                                           mandskab. Løbsteamet har fundet nye    
                                                                           spændende lokaliteter. 
                                                                           Se mere på www.wagadugo.dk. Klik på 
                                                                           ”tidligere løb”. Mere info følger.  

Mandag 
25/4 

Oprydning og gode historier fra Wagadugoløbet 
Efter en times praktisk arbejde, samles vi om bålet til gode sange og et væld af gode 
historier fra Wagadugoløbet. 
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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)
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 Storskoven 1 Annisse 23442659 stinus@tschentscher.dk


