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SØNDAG D. 19. 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

Kære alle i Grib Skov Trop

Vi går foråret i møde og i Gruppestyrelsen glædes vi over alle de aktiviteter, 
der er i gang omkring Bassebjerg.
 
Har du noget på hjertet, som vi skal drøfte på næste Gruppestyrelsesmøde?
• En idé til et projekt?
• En fond vi kunne søge?
• Noget du kunne ønske dig anderledes?
• Input til hvordan vi får flere forældre engageret? (Selvom I faktisk alle-

rede er mange, der aktivt bakker op - tak for det).  
• Måske du – eller én du kender – har lyst til at blive hjælper i en af gre-

nene?
 
Tøv aldrig med at kontakte os i Gruppestyrelsen. Det er ”guld” for vores ar-
bejde, når medlemmer og forældre bidrager med input og feedback.
 
Du er altid velkommen til at ringe til formand Rikke på 23 36 26 96
 
Spejderhilsner 
Gruppestyrelsen

Arbejdsdag på Bassebjerg!
Søndag d. 16. april holder vi arbejdsdag på Bassebjerg. Vi starter kl. 
10.00.

Vi opfordrer alle forældre, rovere, pionerer og ulve, stifindere og spejdere 
til at komme og være med til en hyggelig dag, hvor vi tager os af den prak-
tiske vedligeholdelse af Bassebjerg. 
Der serveres dejlig frokost midt på dagen. 

Læse mere om dagen længere inde i Knasten. 
Vi ses - Gruppestyrelsen. 



Oh lyt ulve! 
De kolde vintermåneder er næsten ovre og foråret begynder at lure. 

Vi har brugt vinteren på at tage et musikalsk mærke, lære om astronomi og 
byde nye ulveunger med i flokken. Det har været nogle lange vinteraftener, 
men det bliver lysere og lysere og snart kan vi begynde at bruge mere af 
skoven, som vi arbejder med det næste sæt mærker. 

Vi starter på miljømærket, hvor vi skal ud i Nødebos gader og samle affald, 
der ligger på jorden. Senere skal vi lære om vandets kredsløb og hvordan, 
ting bliver nedbrudt. Måske vi bliver klogere hen ad vejen på kompostering 
og naturens gang? 

Et helt møde med stilleleg, hvor vi skal finde på andre måder at kommuni-
kere og komme gennem posterne, lyder helt umuligt! Men er det? Det skal 
vi også finde ud af. 

I marts måned skal vi fokusere på Iagttager, et mærke som er yderst vigtig 
at lære og have, for det handler om at kunne læse signalementer, dyrespor 
og at kunne beskrive detaljer så godt, at andre kan genkende dem. Og så 
skal vi måske et helt specielt sted hen, i slutningen af måneden. 

Den 23. april er Sct. Georgs-dag, så traditionen tro tager vi torsdag den 20. 
april til vores specielle sted i skoven, hvor vi vil holde hånden på fanen og 
sige Ulveloven og Ulveløftet. Måske lurer dragen et sted, og vi skal træde i 
Sct. Georgs fodspor og overvinde den? 

Vi glæder os til de næste mange, spændende møder med jer. 

God jagt, ulve!

Akela, Bagheera, Baloo og Kaa 
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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

2. februar  Stillemøde
9. februar  Miljømærket 
16. februar  VINTERFERIE 
23. februar  Brandtrekanten
2. marts TEMAMÅNED: Iagttager
9. marts Iagttager
16. marts Iagttager 
23. marts Iagttager 
30. marts Rejsen (+iagttager)
6. april PÅSKEFERIE 
13. april Miljømærket 
20. april Sct. Georgsdag 
27. april  Miljømærket
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!

Vi er kommet virkelig godt i gang med året, og vi kommer ind i en pe-
riode med gode aktiviteter.
Der er et par mærker vi skal tage eller forberede, og vi skal så småt øve 
os til Stifinderturneringen.
Vi vil som altid være udenfor langt det meste af tiden, så husk godt over-
tøj. Vi vil også jævnligt checke at hele uniformen inkl Stifinderlomme er 
komplet :-)

Med gul spejderhilsen
Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM
Februar 2023 

 

Onsdag 1. Vi forbereder og øver underholdning til 
Gruppestyrelsesmødet på søndag. 

Søndag 5. Gruppestyrelsesmøde med underholdning, kaffe og 
kage på Nødebo Kro kl 13-15. Husk at tage dine 
forældre med :-) 

Onsdag 8. Vi bygger noget med rafter. Måske skal det kastes ud 
fra et højt sted ? Måske skal det transportere 
Stifindere ? 

Onsdag 15. Vinterferie. Intet møde. 
Onsdag 22. Vi starter på et af de mindre mærker, nemlig “Falk / 

Iagttager” 
Marts 

 

Onsdag 1. Vi afslutter mærket “Falk / Iagttager” 
Onsdag 8. Postløb med koder og gåder 
Søndag 12. 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 15. Afkrydsning til Ørneprøven 
Onsdag 22. Sidste møde inden vi går over til sommertid. Vi siger 

farvel til den mørke årstid med et ordentligt lejrbål. 
Onsdag 29. Foropgave til Stifinderturneringen 
April 

 

Onsdag 5. Påskeferie. Intet møde. 
Onsdag 12. Foropgave til Stifinderturneringen 
Onsdag 19. Hvordan bygger man en super stifinder lejrplads? Vi 

øver os. 
Kobbelledere og assistenter bliver 20 min ekstra. 

Onsdag 26. I søndags 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 lidt længere ude i fremtiden 

7. - 8. Maj: Træningstur til Stifinderturneringen på Bassebjerg 
18 - 20. Maj: Stifinderturnering på Fyn i Kristi Himmelfartsferien 
25. Juni - 1. Juli: Sommerlejr ved Sakskøbing på Lolland 
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Hej Spejdere! 

Wacambaen er godt i gang og alle patruljene har snart været på patruljetur. Vi har lavet kagebjælkehuse i jule-
tema og tørklædering i Læder.  

Vi har senest været på en fantastisk juletur med masser af hyggelige stunder og en fantastisk måde at over-
natte på, nemlig i Jurd. – Vi kan afsløre at tropsledelsen har aftalt at det ikke er sidste gang vi kommer til at 
sove i sådan en. Jurden er et mongolsk flytbart telt som vi konstruerede som en pressenningshytte. Vi byggede 
den af trekanter som hver støtter på hinanden og dermed er meget robust. I midten af hytten er placeret en 
brændeovn som PL’erne og PA’erne havde fordelt nattevagter til at holde gang i. Når man kombinerer samspil-
let af halm som underlag under liggeunderlaget og brændeovn er det nok til at holde 40 mand varme selv når 
der er -5 grader udenfor. 

Tak for en super hyggelig tur! – Flot arbejde! 

Patruljerne har været på patruljetur og rigtigt hygget sig. I år har hver patrulje været i hytter, enten Valhal eller 
Slusehuset. Tropsledelsen har været på besøg hos mange af patruljerne og der har for de fleste af patruljerne 
været orienteringsløb på programmet. – Det er godt at se så mange spejdere udfordre sig selv med oriente-
ringsløb i fremmede skove. – Grib skov er stor, men også velkendt for mange.  

Kommende ture:  

Gillastugan 23-25 februar 
Gillastugan turen er efter 3 års pause genoptaget som en faktisk Gillastugan tur. – Altså skal vi til Gillastugan i 
Sverige. Pionererne har arrangeret et spændende program som byder på masser af fede cirkus aktiviteter, 
akrobatik og artister. Cirkus Apperitio. Gå ind og tilmeld jer allerede nu på medlemsportalen.  

PL & PA Kursus 3-5 marts 
På højeste vil vi i tropsledelsen anbefale alle PL’ere og PA’ere at deltage på kurset. Det er meget lærerigt og 
man møder og alle de andre PL og PA’ere fra alle de andre grupper gule spejdere, her får i god tid til at ud-
veksle udfordringer og erfaringer. Det er endda betalt så ingen undskyldning.  

Martstur 18-19 marts 
På dette års martstur skal vi til Hørsholm, her skal vi overnatte i shelters og bivuakker. Det bliver en tur med fo-
kus på Hike og en masse gode spejderfærdigheder. Mere information følger på medlemsportalen.  

Wagadugo 

De bedste spejderhilsener 

Tropsledelsen 
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Mødedage patruljer 
 
 
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 

Program for spejderne:  

Februar 
   d. 7 – Oxermøde og Tropsmøde 
   d. 23-25 - Gillastugan 
 

Marts       
d. 3-5 - PL & PA kursus 
d. 7 – Oxermøde og Tropsmøde 
d. 18-19 - Martstur 

    
   April 
   d. 4 – Oxermøde og Tropsmøde 
   d. 21-24 - Wagadugo 
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Hej Ilder 

Det har været igen været tre fuldstændig fantastiske måneder sammen 
med jer. Vi har været på juletur, hvor vi har byggede en Juleyurt 
allesammen. I klarede jer overraskende godt (med undtagelse af en lille 
svipser på o-løbet haha), selvom ingen af os kunne være der hele turen. 

Vi har også været på patruljetur, som blev en utrolig god tur. Vi fik lækker 
mad, fik øvet noget morse, o-løb og kom up to date med dagbogen, men 
allervigtigst blev vi meget tættere som patrulje, og lærte hinanden meget bedre 
at kende. 

Vi har også haft en masse dejlige patruljemøder, hvor der blandt andet er blevet 
sat fokus på kommunikation, samarbejde, morse og mange andre ting. Vi håber i 
er klar til at blive den bedte patrulje sammen med os. 

 

Ilderhilsner 

Mona og Alexander 

Hej Grævlinge


Det har været rigtig hyggeligt at være på patruljetur med jer. Vi fik øvet os på en masse knob 
og stik, nogle mere svære end andre. Vi lavede noget dejlig mad og gik en god tur i skoven. Vi 
ristede skumfiduser over bålet i mørket, imens vi kunne høre ulvene tude, eller var det bare 
tropsledelsen, som melde deres ankomst.

Vi fandt også ud af at vi skal øve os lidt på førstehjælp, 
det går vi i gang med lidt, så snart vi har taget tovværk 
mærket færdigt.
Vi skal også lave en sketch til grupperådsmødet, hvor i 
selvfølgelig kommer alle sammen.

Grævlinge hilsner

Mathilde (PL)
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Arbejdsdag på Bassebjerg 
Forårsklargøring af vores skønne spejdergrund og hus
Søndag d. 16. april fra kl. 10.00

Vi holder arbejdsdag på Bassebjerg d. 16. april, hvor der vil være aktiviteter og opgaver for Ulve, 
Stifindere, Spejdere og forældre.

Kl. 13.00 er der fælles frokost for alle. 

Vores hytte er en fantastisk ramme om spejderarbejdet i Nødebo og for at vedblive med at være 
vores samlingspunkt, kræver hytten vedligeholdelse. Vi er lidt bagud med at få malet Bassebjerg 
og de andre bygninger, så vi håber at mange forældre vil hjælpe med at svinge penslen. 

Vi har samlet en række mindre opgaver som skal laves. 
• Maling af laden inkl. porten
• Maling af tætningsbrædder på Bassebjerg
• Udskifte terrassebrædder på tagterras-

sen
• Fjerne træer på taget af Bassebjerg
• Udskiftning af stolper under taget ved 

smedjen  
• Pudse vinduer
• Rive græsplæner og fjerne grene
• Male Stalden
• Udskifte tag på stifinderskuret

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

2 Beretning fra Gruppestyrelsen

2.1 Formandens årsberetning:
Rikke Klockars-Jensen fremlagde formandens 
beretning. 

Tak for ordet. 

Færger der ikke sejler, postive coronatests i fa-
milien og løse tagsten. Vil starte med at sende 
en varm tanke til alle jer, der faktisk gerne ville 
være til stedet til årets Grupperådsmøde, men 
som har været forhindret af enten storm eller 
corona. 
  
Vi har besluttet at gennemføre. 

Grupperådsmødet er Grib Skov Trops ”general-
forsamling” hvor alle medlemmer – eller repræ-
sentanter for medlemmer (=forældre), bakker 
op om de frivillige ledere og får viden om Grup-
pestyrelsens arbejde. Det er her man kan stille 
spørgsmål, høre om den kommende sommer-
lejr, komme med idéer og gøre sin demokrati-
ske indflydelse gældende. Tak til alle jer her, der 
har valgt at bruge noget af jeres søndag efter-
middag på at bakke op om Grib Skov Trop.  

Sidste års beretning afsluttedes således: 
”Som resten af samfundet befinder Grib Skov 
Trop sig stadig i en usikker tid, hvor vi har lært 
at alt kan ændre sig med et enkelt pressemøde. 
Forsamlingsbegrænsninger, sprit og afstand vil 
nok følge med os det meste af 2021” 

Forudsigelsen holdt stik, men alligevel har Grib 
Skov Trop i 2021 formået at holde et impone-
rende højt aktivitetsniveau. 

Sommerlejren på Bornholm, var efter sigende 
fantastisk. Vi fik glade beskidte børn hjem, med 
store spejderoplevelser og venskaber i ryksæk-
ken. 
Der hårdt arbejde at få en lejr til at fungere. 
Os herhjemme fik indtryk af et lejr-team – be-
stående af ledere, hjælpere, køkkenhold mm. 
der lykkedes til et 12-tal. Da vi modtog jer ved 
bussen ved kirken sprudlede store og små af 
spejderglæde og sammenhold på tværs af alle 
grene, ledere, hjælpere, køkkenhold. Fantastisk

LandsPatruljeTurneringen var vi også værter 
for. Niels: vi bøjer os i støvet over den ar-
bejdsindsats du og holdet bag lagde i dagene, 
ugerne… ja månederne op til. Jeg var selv 
imponeret, da jeg besøgte lejren. På få dage 
blev der skabt en spejderby, med velfungerende 
infrastruktur og glade indbyggere. Lygtepælene 
var prikken over i´et. Og der var et stærkt køk-
kenhold bag kulisserne. Simpelthen så flot. De 
Gule Spejderes pionér og roverturnering blev 
afsluttet her med et rungende ”tjikkerlikker” til 
Nanna, Lars og Stinus fra Grib Skov Roverklan. 
I 24 timer dystede de mod rovere fra hele landet 
i spejderfærdigheder. De kalder sig Kudo – og 
Kudo VANDT igen. Ligesom året før. Det er 
smukt, når voksne spejdere får færdigheder, 
samarbejde og vedholdenhed til at gå op i en 
højere enhed. Meget beundringsværdigt.  

Bålaften med stor tilslutning, som de to rover-
grene arrangerede sammen. Niels og Anders 
gjorde det forrygende som cermonimestre og 
troppen fik på højtidelig vis overrakt en ny fane 
fra Danmarks Samfundet. 
Ole Lumholdt skal have æren for at cermonien 
blev afviklet i overensstemmelse med alle tradi-
tioner. 

Ovenstående blot et lille indblik i aktiviteter i 
2021. Der har været MANGE flere ture, lejre og 
arrangementer. 

 GRIB SKOV TROP 
 

Grupperådsmøde d. 5. februar 2023 Grib Skov Trop Referat 

 

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

2 Beretning fra Gruppestyrelsen 
 
2.1 Formandens årsberetning: 
Rikke Klockars-Jensen fremlagde formandens beretning.  
 
Tak for ordet.  
 
Færger der ikke sejler, postive coronatests i familien og løse tagsten. Vil starte med at sende en varm 
tanke til alle jer, der faktisk gerne ville være til stedet til årets Grupperådsmøde, men som har været 
forhindret af enten storm eller corona.  
   
Vi har besluttet at gennemføre.  
 
Grupperådsmødet er Grib Skov Trops ”generalforsamling” hvor alle medlemmer – eller repræsentanter 
for medlemmer (=forældre), bakker op om de frivillige ledere og får viden om Gruppestyrelsens arbejde. 
Det er her man kan stille spørgsmål, høre om den kommende sommerlejr, komme med idéer og gøre sin 
demokratiske indflydelse gældende. Tak til alle jer her, der har valgt at bruge noget af jeres søndag 
eftermiddag på at bakke op om Grib Skov Trop.   
 
 
Sidste års beretning afsluttedes således:  
”Som resten af samfundet befinder Grib Skov Trop sig stadig i en usikker tid, hvor vi har lært at alt kan ændre 
sig med et enkelt pressemøde. Forsamlingsbegrænsninger, sprit og afstand vil nok følge med os det meste af 
2021”  
 
Forudsigelsen holdt stik, men alligevel har Grib Skov Trop i 2021 formået at holde et imponerende højt 
aktivitetsniveau.  
 
Sommerlejren på Bornholm, var efter sigende fantastisk. Vi fik glade beskidte børn hjem, med store 
spejderoplevelser og venskaber i ryksækken.  
Der hårdt arbejde at få en lejr til at fungere. Os herhjemme fik indtryk af et lejr-team – bestående af 
ledere, hjælpere, køkkenhold mm. der lykkedes til et 12-tal. Da vi modtog jer ved bussen ved kirken 
sprudlede store og små af spejderglæde og sammenhold på tværs af alle grene, ledere, hjælpere, 
køkkenhold. Fantastisk 
 
LandsPatruljeTurneringen var vi også værter for. Niels: vi bøjer os i støvet over den arbejdsindsats du og 
holdet bag lagde i dagene, ugerne… ja månederne op til. Jeg var selv imponeret, da jeg besøgte lejren. 
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Venteliste hos ulvene
Gruppestyrelsen besluttede efter oprykningen 
at indføre venteliste hos ulvene, og oprette 
”optagelsesdage” tre gange om året, således at 
der ikke kommer nye ulve til alle møder. Dette 
for at sikre kvaliteten til ulvemøderne, og også 
for at kunne give en god og grundig introduktion 
til nye ulve og forældre.
Som det ser ud nu, vil alle ulve blive optaget 
indenfor et år. Det kommende år får vi testet om 
dette er en god beslutning. 

Elektronisk tilmelding
Der er blevet indført elektronisk tilmelding i Grib 
Skov Trop. Det er en administrativ lettelse, som 
vi er glade for i Gruppestyrelsen.

Forældreinddragelse
Spejder behøver ikke være en aktivitet, hvor 
børnene bare afleveres og hentes. I Gruppesty-
relsen vil vi invitere forældre til at engagere sig, 
og til også at opleve den spejdermagi som Grib 
Skov Trop kan tilbyde. Vi har brug for foræl-
dre til mange ting, og vi har konstant fokus på, 
hvordan vi kan motivere forældre til at træde ind 
i fællesskabet.
Vi brygger på ”forældrebål” og ”forældremø-
der” samt en opslagstavle med ”Grib opgaven” 
med helt aktuelle opgaver, hvor der er brug for 
hænder og hoveder. Vi ønsker at fortsætte dette 
arbejde i 2022.   

Genbrugssortering
Genbrugssorteringen i Allerød er igen oppe i 
gear, og der er brug for ALLE! Henrik Kaas har 
igen meldt sig som frivillig tovholder (tusind 
tak Henrik). Nu skal alle vi andre på banen og 
hjælpe Henrik, så det bliver en sjov tjans – for 
det ER faktisk sjovt at sortere genbrugsguld 
SAMMEN. 
Tager vi alle én tjans årligt bliver den en leg at 
få de knapt 300.000 i hus, som Grib Skov Trop 
tjener på dette. Penge som bruges til at holde 
kontingentet lavt og vedligeholde Bassebjerg.
Gruppestyrelsen har besluttet at stor-spejdere, 
der deltager i Genbrugsindsamlinger tjener 
250 kr. pr gang til sommerlejren i Østrig. Håber 
at se mange stor-spejdere til kommende gen-
brugstjanser.

Hillerød Event
Igennem Hillerød Event kan vi tjene penge ved 
bl.a. at tage tjanser på skøjtebanen på torvet i 

Hillerød. Da det er relativt nyt vil vi gerne have 
feedback på både tilmeldingsprocedure og 
oplevelse på skøjtebanen. Ansvarlig Jørgen 
Andersen svarer på spørgsmål og tager imod 
feedback med kyshånd. Jørgen skal have en 
stor tak for sin indsats som Grib Skov Trops 
repræsentant i Hillerød Event.

Økonomi
Grib Skov Trop har styr på økonomien. Gruppe-
styrelsen har haft succes med at søge eksterne 
midler til bl.a. nye tipier til stifinderne, ekstra-
oplevelser på sommerlejren på Bornholm og 
udgifter til ekstraordinær rengøring og værne-
midler ifm. corona. Gruppestyrelsens kasserer 
Nicolaj Zørn gør et fantastisk stykke arbejde. 
Tak Nicolaj.  

Tak
Jeg sagde det også sidste år, og siger det igen: 
Vi har aldrig været flere spejdere i GST. 271 
(sidste år: 249) medlemmer i et aldersspænd 
fra 6-89. Som en funfacts kan jeg sige at vi har 
669 følgere på Facebook.  
Den største spejder trop i De Gule Spejdere… 
og det kan jeg godt forstå: vi har mange ting der 
tiltrækker: 

Hytten & området omkring Bassebjerg: tiltræk-
ker og gør mange har lyst til at være her… Der 
er i 2021 blevet sat gang i forskellige vedlige-
holdelsesopgaver på Bassebjerg. Det mest 
bemærkelsesværdige er måske vinduerne i 
værkstedet, som giver lys i rummet, men også 
trækker spejdermagien ud til forbipasserende 
på jagtstien. Hytteudvalget skal have en stor tak 
for deres indsats.  

LEDERNE fastholder. Er overbevist om at det 
er fordi GST har de bedste og mest engagerede 
ledere. I er de sejeste mennesker jeg kender. 
Særlig tak til jer og både ledere og hjælpere, 
for den helt ekstraordinære indsats i året der er 
gået. I er et dreamteam. Jeg er engageret frivil-
ligt mange steder, men intet sted, hvor opgaver 
løftes med sådan en lethed. Det er fra de små 
ting: ”Når Anders skriver: jeg handler lige ind i 
brugsen”. Vilje til spejderaktivitet: vi holder fast 
i juletur, men laver den lige lidt corona-venlig 
eller når der skal fældes et træ eller bestilles 
noget brænde. Der er en energi og handlekraft 
som er helt unik her i Grib Skov Trop. 
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Viderebring gerne taknemmeligheden til alle 
dem der ikke er her i dag. 

En særlig tak til Marcus, PD, Baloo der i gen-
nem 16 år har været engageret i Grib Skov 
Trop, og han har lagt mange kræfter for at give 
spejderoplevelser videre især i ulve og pioner-
grenen. Marcus har valgt at stoppe. Han skal 
have en meget stor tak for sin indsats i årenes 
løb, og han ønskes alt det bedste fremover. 
Marcus siger selv han kommer tilbage en dag 
– det vil vi se frem til. Asbjørn og Mikkel har 
besluttet at tage over efter Marcus. Vi glæder 
os til samarbejdet med jer. 
Også tak til Rikke Løvdahl, forældrerepræ-
sentant, der har besluttet ikke at genopstille til 
Gruppestyrelsen.  
 
Tak til revisor og resten af Gruppestyrelsen for 
jeres engagement og handlekraft i året der gik. 

Afslutning
I det kommende år vil der være behov for en 
Gruppestyrelse, der evner at engagere flere 
frivillige hænder, så de brede skulder der har 
båret i mange år, en gang i mellem kan slappe 
af og nyde. 
I Gruppestyrelsen drøfter vi i øjeblikket nogle 
tanker om, at ledere og hjælpere fremover IKKE 
skal betale for egendeltagelse på ture og lejre. 
Vi arbejder på et konkret oplæg. Som forældre-
repræsentanter i Gruppestyrelsen mener vi, at 
lederne skal fritages for denne udgift. De bruger 
ferie, deltager ulønnet og ligger mange timers 
forberedelse på at give vores børn og unge 
oplevelser for livet. Vi vil gerne anerkende dette 
engagement ved at fritage dem for egenbetaling 
på ture og lejre. Beslutningen ligger indenfor 
Gruppestyrelsens beslutningskompetence, så 
længe det er økonomisk forsvarligt for gruppen 
og ikke er ansvarspådragende, men vi vil meget 
gerne under eventuelt have en dialog med de 
tilstedeværende om dette.  

 
Med ønsket om en lys fremtid for Grib Skov 
Trop vil jeg takke for tilliden ifm. formandshver-
vet det forgangne år. Det har været en fornø-
jelse, lærerigt og meget meningsfyldt at være 
med til at skabe rammerne for spejderarbejdet i 
Grib Skov Trop. 

Tak for opmærksomheden. 

/Rikke Line Klockars-Jensen
Formand Grib Skov Trop

2.2 Ulve 
Louise (Akela) præsenterede sig, og fremlagde 
status for ulvene på vegne af ulvegrenen.
Nu 7 ledere der kommer til møderne, heraf 4 
faste ledere. Louise, Katrine, Asbjørn og Mikkel.  

Vi har pt. 34 ulve i flokken fordelt på 7 bander. 
Har netop optaget 6 nye ulve, så der efter opta-
gelsen er 40 ulve. 
Der optages ulve 3 gange årligt og denne fokus 
på optagelserne fungerer og giver bedre in-
troduktion for de nye ulve og lederne. Næste 
optagelse bliver i primo juni måned. Herefter 
optagelse i september og januar. 

Ulvene arbejder et årshjul, hvor ulvene arbejder 
med de mærker fordelt over de 3 år, så alle ulve 
har mulighed for at tage alle duelighedstegn 
hen over de 3 år. Og dermed mulighed for også 
at kunne tage springende ulv. 

Vil gerne på flere ture og oplevelser med ul-
vene. Bl.a. en ny forårstur, hvor alle mødes på 
Bassebjerg. Datoen er i maj. Så det også er 
optakt til ulveturneringen. 

Ulvene skal på sommerlejr sammen med hele 
gruppen, hvor der vil blive arbejdet med et 
eventyr-tema. 

Beretningen blev godkendt. 

2.3	 Stifindere	
Anders Trolle præsenterede sig på vegne af sti-
findergrenen. Har 5 ledere og et par løst tilknyt-
tede ledere, som bor væk fra Nødebo og alene 
kommer på turene. Ny leder i stifinderstammen 
er Gunnar. 
Vi har pt. 25 stifindere i stammen i 4 kobler. 
Flere piger end drenge og har mange 1. års 
stifindere. 

Stifinderne tager løbende mærker og målet er 
at alle kan tage ”svævende ørn” inden de rykker 
op til spejderne. Træner frem imod stifindertur-
neringen, som I år er på Fyn ved Frie Fugle

Ser frem mod sommerlejren, sammen med 
resten af gruppen. 
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Spørgsmål til overnatningsturene – der er stor 
tilslutning overnatningsturene. Der opleves af 
og til hjemve, men det håndteres. 

Beretningen blev godkendt. 

2.4 Spejdere
Jonas (Niels) præsenterede sig på vegne af 
spejdertroppen. Tropsledelsen er udvidet bety-
deligt over de seneste år og er i alt 13 tilknyttet 
tropsledelsen.

Vi har 52 spejdere i troppen, har pt. 8 patruljer.

Var i 2022 på kanotur i Sverige med 43 delta-
gere i alt. 
Deltaget på LPT i 2022 og blev bedste trop.

Ser frem mod tur til Gillastugan i slut februar. 
Og fælles sommerlejr med gruppen. 

Beretningen blev godkendt. 

2.5 Pionerer
Louise orienterede på vegne af pionererne. Det 
er Asbjørn og Mikkel der er ledere i pionergre-
nen. 
Fokuserer pt. på opbygningen af pionerpladsen 
på Bassebjerg. Fokuserer på weekend aktivite-
ter. 

Beretningen blev godkendt. 

2.6 Roverklan (Grib Skov Roverklan)
Lars Kvisgaard præsenterede Grib Skov Rover-
klan.
Fokus på at hjælpe og udvikle Grib Skov Trop. 
Og til for at kunne være ”voksen” spejder. Tager 
på ca. 2 årlige ture i klanen.

Beretningen blev godkendt. 

2.7 Rovere – Klokkekilde Roverklan
Nicklas Borch præsenterede Klokkekilde Rover-
klan. 

Rummer rovere fra 25-91 år. Oplever forskellige 
kulturelle aktiviteter i løbet året og bruger som-
merhalvåret på at vedlige holde deres udlej-
ningshytter. 

Beretningen blev godkendt. 

3 Fremlæggelse af årsrapport til god-
kendelse
Nicolaj fremlagde årsrapporten for 2022. 
Årets resultat blev 3.608 kr. mod 210.872 kr. 
Dette er et udtryk for post-corona, hvor der er 
kommet meget gang i aktiviteterne og vedlige-
holdelsesprojekter mv. 

Dette dækker bl.a. også over, at vi i 2022 har 
brugt flere penge på sommerlejren og juletur. 

Største samlede udgiftspost er Bassebjerg, 
som samlet koster 250 t.kr. at drive. Særligt 
varme og forsikringer er steget i 2022. 
Grenene bruger 98 t.kr. på aktiviteter, 68 t.kr. på 
gruppens administration og Knasten. 

Årsrapporten blev godkendt.  

4 Behandling af indkomne forslag
Der var ikke fremkommet nogen forslag. 

5 Vedtagelse af budget
Nicolaj fremlagde budgettet for 2022. 

Der lægges op til en kontingentstigning fra 
1.100 kr. til 1.300 kr. årligt for ulve, stifindere, 
spejdere og fra 120 kr. til 150 kr. for ledere, 
pionerer og rovere. 

Det budgetterede underskud for 2023 er 48 t.kr. 
Inkl. forhøjelsen af kontingentet. 

Budgettet og kontingentforøgelsen blev vedta-
get. 

6 Valg af forældrerepræsentanter og 
suppleanter til gruppestyrelsen

Henning vil gerne sige tak til følgende, der har 
valgt at stoppe i gruppestyrelsen:

Vi har følgende forældrerepræsentanter, der er 
på valg – de bedes rejse sig
• Rikke Klockars-Jensen
• Nicolaj Zørn 
• Kasper Herluf Østlund
• Brian Debel

Følgende forældrerepræsentanter, der ikke er 
på valg
• Henrik Kaas Hansen
• Christoffer Boas
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Kandidaterne præsenterede sig selv. Alle blev 
valgt til gruppestyrelsen. 

Gruppestyrelsen består herefter af:
• Rikke Klockars-Jensen
• Henrik Kaas Hansen
• Nicolaj Zørn
• Brian Debel 
• Christoffer Boas
• Kasper Herluf Østlund

Samt grenlederne. 

Gruppestyrelsen konstituerer sig på det kom-
mende møde i februar.

7 Valg af revisor og revisorsuppleant
Sønderup I/S blev genvalgt.

8 Gruppestyrelsens planer for det kom-
mende år
Rikke præsenterede gruppestyrelsens planer 
for det kommende år. 

Fokus på lederudvikling. Samt udvikle stifinder-
pladsen, som vi har søgt midler til. 
Søger penge til aktiviteter Nat-i-Naturen, som 
afvikles samtidig med bålaften.  

Gruppestyrelsen hører gerne feedback fra 
forældre og spejdere på den kommunikation vi 
udsender. 

9 Eventuelt
Igen tage guide til parkering op, så der parkeres 
i skovsiden på Jægervænget. 
Line forældre + med i Frederiksborg Trop, 
foreslog samarbejde om de indtægtsgivende 
aktiviteter. 

Således opfattet af

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kompasvinkel = kortvinkel + misvisning

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

kortvinkel = kompasvinkel - misvisning

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

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

Mgsh
Anders Rønn-Nielsen, Gribskov Trop 

Gul spejder - en livsstil 13.4
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Husk at være 
opmærksom på 
misvisning og 
median-linierne på 
kortet

Sidste gang skrev jeg om 2 og 4 cm kort, om deres ombygning, referencenet og udtagning og indlægning af 
koordinater. I dette nummer vil jeg forsætte lidt i samme boldgade, det drejer sig nemlig stadigvæk om 
orientering, men denne gang om brugen af kort og kompas sammen til at lave 
krydspejling.
Brugen af et kompas skulle gerne være noget alle spejdere ved hvordan man gør,
så i denne artikel vil jeg forudsætte at du allerede ved hvordan du udtager og
indlægger en kompaskurs på et kort.

For at kunne krydspejle skal man bruge følgende: Et kompas, et kort over området,
en lineal og gerne et sted hvor man kan se lidt langt. 

Den nemmeste form for krydspejling er når man får opgivet to punkter på et kort, det kunne f.eks. være med
koordinater på et 2 eller 4cm kort, og så får nogle forskellige par af retninger.

Fremgangsmåde:
Fremgangsmåden er så som følger: Først tager 
man og indlægger retningen fra det ene punkt, her 
kan det være en fordel at brugen en lineal til at 
forlænge kompasset med. Derefter indlægger man
den matchende retning fra det andet punkt. Der
hvor de to retninger krydser hinanden, ligger det
punkt man skal finde. Man kan eventuelt tegne en 
linie med en blyant, når man indlægger retningen.
Man skal dog passe på med dette da det kan 
ødelægge kortet, når man visker dem ud.

Et eksempel:
Vi har fået opgivet de to punkter: kote 22 og kote
28. med tilhørende retninger: 24º og 326º. Så 
indlægger vi retningen 24º fra kote 22. Derefter 
indlægger vi retningen 326º fra kote 28. Der hvor
de skærer hinanden ligger det punkt vi skal finde, 
f.eks. en post. Det er et vej-Y

Hvad kan man så bruge det til? 

13.6
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Ja, der er jo ikke noget ved at kunne noget, bare for at kunne det, det skal jo helst kunne bruges til noget og
det kan det også. 
Den største fordel ved krydspejling er at man kan finde sig selv hvis man er faret vild! Det er jo lidt af en 
påstand og selvfølgelig også en sandhed med modifikationer. Krydspejling kan bruges til at udtage en 
retning fra to steder som man ved hvor er på kortet og så ”regne” sig tilbage til sin egen position. Dette egner
sig bedst til steder hvor man kan se lidt langt f.eks. i et åbent landskab eller når man er ude og sejle. 

Fremgangsmåde:
Først finder man sig to punkter som man ved man kan finde på kortet, det kan være antennemaster, tårne,
skorstene etc. Derefter udtager man en retning til hvert af punkterne. Nu har vi så retningen fra vores 
position til de to punkter, men som jeg beskrev ovenfor vil vi jo gerne have retningen fra de to punkter. Dette 
fås let ved enten at trække 180º fra eller lægge 180º til retningerne. Så er det bare at finde de to punkter på 
kortet og følge samme fremgangsmåde som ovenfor og vupti så ved du hvor du er. 

Endnu et eksempel:
Vi forestiller os at vi har gået rundt og spillet golf, vores bold er blevet væk og vi er faret vild imens vi ledte
efter den, men heldigvis har vi et kort 
over området og et kompas med, for 
som spejdere er vi jo beredte. Vi kan 
se et vandtårn og en kirke et stykke 
derfra, så vi beslutter os for at finde 
ud af hvor vi er. 
Vi tager en retning til vandtårnet: 17º 
og en retning til kirken: 104º. For at få 
retningen fra vandtårnet lægger vi 
180º til og får 197º og 284º.
Så finder vi vandtårnet og kirken på
vores kort og indlægger retningerne
fra dem og der hvor de krydser
hinanden står vi.

Håber at det har hjulpet dig til at 
kunne bruge krydspejling og husk at 
man ikke lærer noget ved kun at læse 
om det, man skal også ud og prøve 
det i naturen.

Med spejderhilsen

Michael Vester
Grib Skov Trop 

17º
104º

13.6
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GRIB SKOV ROVERKLAN

Rovere i Grib Skov Roverklan!

I december overtog Lars som Klanleder fra Torben, tak for din store indsats 
som klanens første leder, Torben. Og for din indsats for Grib Skov Trop generelt.

Vi kigger ind et nyt år hvor vi har 2 ture planlagt lige nu. I juni tager vi på overnatningstur i nærhe-
der af hvor der afholdes ulveturnering og i august tager vi på endnu en kanotur i Sverige. Håber
den bliver lige så fantastisk som i 2022.

Indtil vi får mere dagslys til møderne har vi praktiske spejder opgaver på Bassebjerg, i april tager 
vi på en tur til Søborg sø som snart vil fyldes med vand igen.

PROGRAM:
Søndag d. 19/2 kl. 11.00
Fastelavn på Bassebjerg. Vi giver en 
hånd med det praktiske.

Mandag d. 20/2 kl. 19:30:
Postløb og snak om det næste halve år: 
ture + WFIS workshop +...

Mandag d. 20/3 kl. 19:30
Koder og praktisk morse transmission.

Mandag d. 17/4 kl. 19.30
Vandretur ved Søborg sø.

Weekenden d. 3-4/6:
Sheltertur til sted i nærheden af ulveturne-
ringen.

Fredag - Søndag d. 25-27/8.
Kanotur

Med spejderhilsen
Lars, Anders, Stinus og Nicolaj
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Klokkekilde Roverklan 
Program forår 2023 

Tidspunkt Arrangement 
Mandag 30/1 
Kl. 18:45-21:30 

Virksomhedsbesøg 
”Det Våde Får” 
Grib Skov Trop spejder Jan Koch er ølambassadør i 
familiens bryggeri i Helsinge. Denne aften får vi en 
rundvisning på fabrikken og smagsprøver på familiens 
produkter, der spænder over øl, mjød, æblemost, soda- 
vand, honning, lammekød osv.  

Mødested: Græstedvej 28, 3200 Helsinge 

Mandag 27/2 
Kl. 18:50 
 
 
 
 

KLANTING 
I år adskiller vi KLANTING og optagelse til 
roverklanen. Festmiddag og optagelse bliver i 
sensommeren – 25. august! 
Klantinget er derfor uden den vanlige middag 
men med spændende beretninger og gode 
drøftelse om sidste års og kommende års 
mange aktiviteter.  

Mødested: Gilwellhytten, Hartvig-Møllers vej 3, Kokkedal 

Mandag 27/3 
Kl. 18:50 

Polarforsker Ejnar Mikkelsen  
blev efter et uheld efterladt med sin makker i 
ødemarken på Grønland, hvor de overlevede 2½ år  
inden de blev fundet. Det ser endelig ud til at det 
lykkes os at få Ejnar Mikkelsens barnebarn Naja 
Mikkelsen til at give os denne og andre spændende 
beretninger fra Grønland.  
Naja: ”Grønland er mit barndomsland. Her stod 
min barnevogn, sammenflikket af proviantkasser  

og surret fast på en hundeslæde under de flammende og ofte vilde 
nordlys. Eventyret blev givet mig i vuggegave”. 

Mødested: Bassebjerg, Jagtstien 3, Nødebo, 3480 

Fre-søn 21-23/4 
 

                                                                  Wagadugoløbet 
                                                                  Årets helt store forbryderjagt i  
                                                                  1930´er stil med masser af  
                                                                  gangstere. Deltag i hele eller dele 
                                                                  af løbet som postmandskab. Se 
                                                                  Mere på www.wagadugo.dk. Klik på 
                                                                  ”tidligere løb”. 
                                                                  Mere info følger.  

  Søndag 23/4 
Kl. 18:00 - 

Sct. Georgs aften 
Vi har allerede lovet vores gamle spejder- 
venner, at vi gentager forrige års succes- 
rige arrangement med middag og under- 
holdning i Gilwellhytten. Det løfte holder vi. 

Nærmere fremkommer.  

Mandag 24/4 
 

Mødet fremrykket til 23/4 
Sct. Georgs aften i Gilwellhytten.  

Se ovenfor 

Mandag 22/5 
Kl. 19:30-22  
 

Klargøring til Time-Winder 
Vi tager til Time-Winder pladsen 
for at gøre klar til træffet. Der skal op- 
måles plads, bindes hegn, rejses telte m.v.  
Der er brug for alle ledige hænder! 
Mødested: Amtsvejen 280, 3390 Hundested 

Lør-mand 27-29/5 
 

                                                            Time-Winder 
                                                            Vi fremstiller varmtrøget laks over stort 
                                                            gammelmandsildsted til Time Winder 
                                                            Veterantræffet ved Frederiksværk. En 
                                                            stor oplevelse. Vi skal have besat et  
                                                            antal vagter af 4 timer. Der er noget for 
                                                            alle. Se om Time Winder på 
                                                            www.timewinder.dk 

Mandag 26/6 
Kl. 18:30 

Bålaften på Klokkedam 
Vi besigtiger byggeriet på Klokkedam og nyder en 
herlig sommeraften med et godt lejrbål og gode  
sange. Mon ikke vi også når frem til kilden! 

Mødested: Isenbjerg 6, Slagslunde 

Fredag 25/8 
Kl. 18-22 
 
Middag fra kl. 18 
 
 

                                     Festmiddag & Oprykning til roverklanen 
                                Vi indtager en overdådig middag med festsange,  
                                taler og gode minder. Der er optagelsesceremoni 
                                og efterfølgende samles vi om bålet til et udvalg 
                                af gode sange. 
 
                                RESERVER ALLEREDE NU DATOEN 

Mødested: Gilwellhytten, Hartvig-Møllers vej 3, Hørsholm 

 

 

Elg-projektet i Grib Skov er udskudt til foråret 2024. Konsulent Anna Thormann vil 
lave en tur med os til den tid 
 
 
 

Klokkekilde Roverklan
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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
Kasper Herluf Østlund Smedievej 223 Hillerød 30173597 kasper@herluf.net
Christoffer Boas Humlevænget 7 Nødebo 22528717 christofferboas@hotmail.com

Spildopper
Jan René Larsen Nødebo Skovvænge 4 Nødebo 23618177 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 23618177 jan@jrl.dk
Anders Rønn-Nielsen Else Alfelts Vej 52B 7 th København S 30225515 arnielsen81@gmail.com
Gunnar Hagen Køgemestervej 10 Hillerød 23257987 gunnar_hagen@hotmail.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

Oliver Juhl (PL, Ræve) Breddam 14 Græsted 29872282 oliverkronsell@gmail.com
Mathilde Zørn (Grævlinge) Holmemosen 4 Annisse 51868383 mathilde@zoern.dk
Alexander Svenebjerg (Ilder) Rosenbergs Alle 3 Nødebo 61198817 alexander@svanebjerg.dk
William Steinmann (Bæver) Nobisvej 8 Græsted 51918664 william.steinmann05@gmail.com
Ronja Friedrich Broner (Vildsvin) Gyvelvej 15 Nødebo 28308666 Ronjabroner@hotmail.com
Sixten Stentebjerg Esbensen (Hjorte) Hovmosevej 17 Hillerød 60240591 sixten@yogamudra.dk

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
Lars Kvisgaard Hansen (Klanleder) Krobakken 2 Nødebo 40554742 lars@kvisgaard.info

Redaktionen på Knasten 
Stinus Andersen Mosedraget 17 Nødebo 23442659 stinus@tschentscher.dk


