Maj
Juni
Juli

2022

Ulvenes og Stifindernes SOMMERLEJR 2022
Kære alle, så er vi klar med lidt flere detaljer om vores sommerlejr og vi glæder os helt vildt til at
komme på tur med jer alle sammen. Bussen er allerede over halvt fuld men der er stadig ledige
pladser. Skynd dig at tilmelde dig :-)
Afgang
Vi mødes Søndag d. 26. Juni 2022 kl. 8:00 ved
Nødebo Kirke
Hjemkomst
Lørdag d. 2. Juli 2022 ca kl 21 til Nødebo Kirke
Tidspunktet for hjemkomst er forbundet med
usikkerhed da det er på præcist denne dag at Tour
de France passerer Storebæltsbroen. Vi
medbringer lidt moderne teknologi så vi fra bussen
sender SMS'er med opdatering på hjemturen
direkte til alle deltagernes forældre. På den måde
får I løbende besked om ankomst til kirken.
Æbleskoven venter!
Vi får en fantastisk tur med
massevis af plads i det grønne,
sjove opgaver og lege samt en
masse vandpjask ved stranden.
Vi kommer også på en
spændende tur ud af lejren en
dag, men den siger vi ikke mere
om lige nu. Vi skal også sove i
telt, have lejrbål og hygge os.
Tilmelding her:

Vi udsender den endelige pakkeliste når vi nærmer os, men
hvis du glæder dig og gerne vil have styr på din oppakning,
kan du roligt begynde at finde disse ting frem :-)
• Uniform + tørklæde (gerne nyvasket)
• Shorts og gerne spejderstrømper med opslag
• Et godt liggeunderlag, en sovepose og eventuelt en lille
pude
• Bestikpose med drikkekrus, flad og dyb tallerken, bestik og
viskestykke
• Tøj til en lille uge (det er væsentligt mindre end din mor
tror)

• Regntøj og gummistøvler
• Badetøj (evt badesko)
• Toiletgrej og håndklæde
• Lommelygte, dolk, drikkedunk og lille turtaske
• Sygesikringskort (evt en lamineret kopi) i Ulve/Stifinderlommen
• Solcreme og myggebalsam
Med glad spejderhilsen, Ulve- og Stifinderlederne
www.gribskovtrop.dk

Grib Skov Trop
NYT FRA TROPPEN
Nyt fra Gruppestyrelsen
I takt med foråret blomstrer initiativer, aktiviteter og
spejderlivet omkring Bassebjerg for alle aldersgrupper. Dét nyder vi i Gruppestyrelsen.
Grib Skov Trop arbejder efter de idéer som lord Baden Powell formulerede: nemlig at spejderarbejdet
foregår i naturen og lægger vægt på de grundlæggende idealer for spejderbevægelsen: friluftsliv, kammeratskab, samarbejde og hjælpsomhed.
Når små ulve tager førstehjælpsmærke, Stifinderne
er på tur til Slusehuset eller får et kryds til ørneprøven, spejderne er på tømmerflådetur eller til Wagadugoløb, og inden samarbejder om en foropgave som
i år var at sy en kompliceret sixpence, så kommer
netop alle disse værdier i spil. Børn og unge udvikles
til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til
at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. Netop disse værdier og
egenskaber er måske mere vigtige end nogensinde i
fx arbejdet med den grønne omstilling i hele verden.
I Gruppestyrelsen glædes vi også, når vi ser både
pionerer, rovere og basser samles om meningsfyldte
aktiviteter i naturen og at spejderaktiviteterne her er
omdrejningspunkt for meningsfyldte aktiviteter og
varme relationer livet igennem.
Forældreinvolvering er Gruppestyrelsens fokusområde igen i år og vi håber på opbakning til de initiativer
vi har i kalenderen: arbejdsdag, fælles genbrugssortering, forældrebål, ”Grib Opgaven” mm.
Der er brug for mange aktive forældre for at kunne
opretholde det høje aktivitetsniveau i Gruppen, så
igen og igen vil vi spørge: “Hvad har du lyst til at bidrage med?”
Spejderhilsner
Gruppestyrelsen På vegne af Gruppestyrelsen
Rikke Line Klockars-Jensen
Formand
Tlf. 23362696

En lille bøn fra hyttevagten!
Jeg har overtaget tjansen som hyttevagt på Bassebjerg, efter at Brian er flyttet til Jylland. Jeg har altid
syntes at det var SÅ meget hyggeligere at komme til
møder på Bassebjerg, når der ikke er alt for rodet, så
derfor vil jeg prøve at slå et slag for at vi bliver bedre
til at holde orden i hytten. Ét af de steder, hvor det
virkeligt halter er i køkkenet, hvor det mere er reglen end undtagelsen at der står brugte kopper, glas
og tallerkner på bordene. Efterhånden bruger jeg tid
på hvert eneste stifindermøde på at vaske op efter
tidligere brugere. Derfor – kære spejdere, pionerer,
rovere og ledere:
Vil I ikke være søde at rydde op efter jer i køkkenet
og få sat tingene på plads?
Sæt brugt service i opvaskemaskinen
Hvis opvaskemaskinen er fuld eller næsten fuld, så
sæt den i gang – og vask op i hånden
Hvis det, der står i vaskemaskinen er rent, så tøm
den – i stedet for at sætte besidt service oveni
Vask gryder og pander op i hånden
Kære ledere, indskærp overfor jeres ulve, stifindere
og spejdere at de også skal sætte på plads efter sig,
når de har taget et glas vand eller lavet en kop te.
På forhånd tak.
Spejderhilsen
Leif

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Oh lyt ulve!
Sæsonen lakker så småt mod enden, men på mange måder er vi først
lige begyndt.
I april havde vi vores traditionsrige Sct. Georgs dag, hvor vi fik læst Sct.
Georgs-budskabet op, og alle ulvene fik fornyet deres løfte om, at gøre
deres bedste for at holde ulveloven og hver dag gøre en lille ting, der
kan hjælpe eller glæde en anden. Der er ingen tvivl om, at det skal de
nok klare rigtig flot.
I maj har vi optaget de ventende ulve, og flokken er næsten blevet dobbelt så stor – velkommen til! Vi glæder os til at få de nye ulve rigtigt indarbejdet i flokken og at se dem lære og vokse og finde ud af, hvad det
vil sige at være ulv – og spejder.
Selvom sæsonen så småt er ved at være slut, har vi heldigvis både en
ulveturnering og en sommerlejr til gode, så vi skal bruge den næste måneds tid på at gøre os klar til begge dele.
Ulveturneringen afholdes for første gang siden 2019, så vi stiller med
et helt frisk hold og glæder os til at få nogle gode oplevelser med hjem i
bagagen.
Sommerlejren går til Vejle, hvor ulve og stifindere skal bruge en uge i
lækkert solskin klods op af stranden.
Alt i alt går vi en fantastisk sommer i møde, og vi glæder os til at dele
den med jer!
Akela, Bagheera og Baloo.

PROGRAM FOR ULVE

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

Maj
5. maj: Optag af nye ulve
12. maj: Ømfodsprøve/knivbevis + klar dig selv (forældrebål)
19. maj: Knob
26. maj: KRISTI HIMMELFARTSFERIE
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t melde
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r
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n 30 31
69 09

Akela hv

Juni
2. juni: Junglestof + ulvestof
9. juni: praktiske opgaver på grunden.
10.-12. juni: ULVETURNERING
16. juni: Sommerafslutning
26. juni-2. juli: SOMMERLEJR

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Det er SÅ fedt at vi igen kan tage på ture. Se bare et program vi har den
kommende tid, med hele tre dejlige og spændende ture vi kan tage på
sammen.
Datoerne markeret med rød er ture eller andet ud over de normale onsdagsmøder, så her skal dine forældre sætte kryds i kalenderen.
Med gul spejderhilsen
Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM
Maj
Onsdag 4.

Vi arbejder på Ørneprøven

Fredag 7-8

Træningslejr før Stifinderturneringen

Onsdag 11.

Vi øver klassiske stifinder-discipliner, måske bueskydning
og kast med redningsreb.

Onsdag 18.

Vi samler op på de mærker vi mangler.

Torsdag 26. - Stifinderturnering på Bornholm.
28.
Juni
Onsdag 1.

Opsamling på mærker.

Onsdag 8.

Vi kigger videre på Ørneprøven og checker kobbelkasser.

Onsdag 15.

Sidste møde inden sommerferie og sommerlejr.

Søndag 26.

26. Juni til 2. Juli: Sommerlejr ved Vejle Fjord. Se
beskrivelse andet steds her i Knasten.

August
Onsdag 17

Første møde efter sommerferien. PL og PA bliver 20
min ekstra.

Onsdag 24.

Sidste møde inden oprykningen. Tropsledelsen kommer
og taler med 2. års stifinderne om oprykning til spejderne.
2.års stifinderne skal blive en halv time længere. Vi vil
gerne høre Jeres mening om, hvem der skal være
kobbelledere og –assistenter til næste år.

Onsdag 31.

Intet møde

Torsdag 1.
September

Oprykning. Vi mødes på parkeringspladsen ved Stenholt
Mølle kl. 18.00,
hvorefter vi går ud i skoven til Den Store Eg. Vi tager
afsked med de
stifindere, som skal være spejdere og vi tager imod de
nye stifindere,
som rykker op fra ulvene. Vi sammensætter også de nye
kobler. Vi slutter
ved 20.30-tiden. Forældre og søskende er velkomne.
Hvis I cykler, så husk cykellygterne.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Hej Spejdere,
Vi har jo som i ved været på lidt forskellige ture det sidste stykke tid. Først skal nævnes
Gillwellstugan
Gillastugan som blev lavet om til Gillwellstugan. På trods af den
skiftede destination for turen var det en rigtig god tur. Der var
postløb lørdag formiddag med masser af opgaver rundt i området,
her skulle patruljerne finde ud af hvem der havde ansvaret for at
gøre de tidligere ansatte på hospitalet til indlagte psykiske syge
patienter. Mysteriet fortsatte om natten hvor alle blev vækket af en
alarm for at skulle ud på natløb og finde bevis for sådanne
forbrydelser. Natløbet var meget skræmmende men sjovt.
Sluttelig afholdte vi fastelavn om søndagen hvor vi alle kom i udklædning og slog katten af tønden.
Wagadugo
Så har vi ellers i April været på Wagadugo løbet, hvilket
var fantastisk sjovt. Spejderne forsøgte endnu engang at
fange den berygtede skallesmækker, Kaj Olsen. Han var
desværre meget hurtig til at forsvinde og denne gang i en
bus sammen med nogle af hans håndlangere, Øv! Vi
prøver igen næste år. Løbet foregik i Vordingborg hvor
spejderne kom rundt i hele byen, inklusiv Masnedø fort, for
at undersøge spor på forbrydelser. Patruljerne har skrevet
politirapport på en skrivemaskine og som Ronja nævnte
”der er ingen emoji’s på”, men vi må jo erkende at det er
meget begrænset mængde emoji’s man skal bruge i en Polotirapport, så det gik alligevel meget godt for
patruljerne.
Wacamba og årets
spejder
Sluttelig har spejderne
tirsdagen efter Wagadugo
holdt afslutning på
wacambaen. Wacambaen
er den årlige dyst internt i
Grib skov trop hvor hver
patrulje kæmper mod
hinanden i dyster på
tropsmøderne og med månedsopgaver og ture. I år blev vinderen
Vildsvin, som gjorde et fantastisk flot arbejde med både dagbog,
månedsopgave og på møder og ture. Yderligere fandt vi årets
spejder. Det blev Askild, da han altid er en god kammerat og hjælper
til i patruljen og holder humøret højt lige meget hvor han er.
Patruljetur: Hver patrulje skal alene på sheltertur uden tropsledelsen. Her skal patruljelederen og
assistenten selv arrangere og planlægge aktiviteter og mad. Patruljeturene ligger i 3 weekender i maj
måned. Hør din patruljeleder hvornår du skal på patruljetur.
Kontiki cup er den årlige tømmerflådesejlads tur hvor vi d. 18 Juni sejler på tværs af søen og det
handler om at komme først. Der bliver grillet pølser undervejs og vi får testet vores padeltag som vi skal
have øvet til sommerlejren.
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Patruljernes mødedage:
Bæver
Mår

19:00 til 21:00
19:00 til 21:00

Tirsdag
Tirsdag

Egern
Vildsvin
Hjorte
Ræve

19:00 til 21:00
19:00 til 21:00
19:00 til 21:00
19:00 til 21:00

Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

Maj
d. 3 – Oxermøde og Tropsmøde
d. 18 kl. 18.30 – Infomøde Vildmarkstur
Juni
d. 7 – Oxermøde og Tropsmøde
d. 18 – Kontiki cup
Juli
Tropsmøde aflyst grundet sommerferie
d. 27 – Vildmarkstur Sverige
August
d. 16 – Oxermøde og Tropsmøde

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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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

RABATAFTALER
Eventyrsport
Giver 10 % på alle ikke nedsatte varer,
undtaget mad og GPS.
Se www.eventyrsport.dk

Spejdersport
Spejdersport giver 10% på alle ikke nedsatte
vare.
Se www.spejdersport.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 kommer 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 Spejdere, på alle ikke nedsatte vare. Jensen har
et bredt udvalg af friluftsudstyr til rimlige
priser.
www.jensen-globetrotter.dk

Friluftsland
Friluftsland giver 10% rabat på alle ikke
nedsatte varer.
Se www.friluftsland.dk
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Vildmarkstur 2022 Information
På dette års udlandstur skal vi til Sverige,
nærmere byen Tyngsjö.
Når vi ankommer med bussen, skal vi i
sommerlejr stemning og overnatte på
kanoudlejningsstedet. Dagen efter om
formiddagen finder vi kanoer til os alle og begiver
os ud på en meget hyggelig kanotur. Fra
kanocenteret er der små 300m til vandet og
herfra starter vores sejlads med 8 nætters
overnatning i telt, på søbredder og øer i skoven
omkring området. Vi kommer til at lave aktiviteter
i kanoerne undervejs samt gå en mindre vandretur eller 2. Slutteligt har vi en enkelt overnatning tilbage
på kanocenteret inden vi dagen efter bliver samlet op omkring kl. 8 og kørt tilbage til Nødebo.
Turen varer fra onsdag d. 27. juli kl. 8, ved Nødebo Kirke til lørdag d. 6. august ca. kl. 16 ved Nødebo
Kirke.
Vi holder en informations aften til alle deltagere d. 18. Maj kl.18.30.
Her kan man medbringe sine forældre og stille spørgsmål til turen og dens indhold.
Praktiske informationer, bliver også gentaget på informations aften samt på mail i god tid inden afgang:
Selvom vi skal på kanotur er det vigtigt at hver deltager stadig har rygsæk med hvori alt personligt grej
kan bæres. Vi har nemlig mange overbæringer hvor det er nødvendigt at kunne bære sit eget grej på
ryggen.
Vi kommer til at være afsted i længere tid uden adgang til strøm, derfor har vi fastsat et tidsrum hvori
det er muligt at kunne få fat på Niels/Jonas. Vi anbefaler patruljelederne at medbringe Powerbanks så
det er muligt at få opladt telefonen undervejs.
Anbefalede anskaffelser/ønsker man kan sætte på sin ønskeseddel (hvis man ikke allerede har).
Udover det sædvanlige almindelige udstyr vi bruger på spejderture anbefales også:
- Vandtætte opbevaringsposer til at have sit tøj og sovepose i nede i sin rygsæk.
- God rygsæk med bæltespænde
- Gode vandre sko
- Ansigtsmyggenet
- Spejderhat
- Bionedbrydeligt shampoo og balsam
- Mindre teltlampe
- Transportabel fiskestang, med godt tilbehør, kan pakkes i fast PVC nedløbsrør, så den ikke knækker.
- Siddeunderlag
- TBE vaccination, mod flåtbid
Hiv fat i en fra tropsledelsen hvis du gerne vil have gode råd til hvor man kan købe ovenstående henne.
Vi glæder os til en fantastisk hyggelig tur
De bedste spejderhilsener Tropsledelsen

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Hej Hjortlinger!
Tusind tak for nogle dejlige forårsmåneder, og ikke mindst tak
for både Gillwellstugan og Wagadugo! Hold op hvor var i seje.
Nu bevæger vi os mod varmere tider, og vi skal derfor være så
meget udenfor som vi overhovedet kan! Vi skal øve en masse
besnøringer og lignende, så i er klar når i er på jeres egen hånd
til næste LPT. (Sammen med det skal vi selvfølgelig tage tovværk
færdigt)
Derudover skal vi snart på Patruljetur!!! Det er seriøst årets
fedeste tur, så sæt kryds i kalenderen d. 20-22/5, det er en hjorte
exclusive tur, som alle ville ønske de kom med på ;)
De bedste hilsner Hjortemor
Hey Rævebasser!
Tak for en mega fed wagadugo! Vi var så gode og kom endda på 5 plads :O
Desværre vandt vi ikke wakambaen, men 25 point fra syntes jeg er mere end godt nok! Så vinder vi bare LPT istedet ;)
I de kommende måneder skal vi være udenfor på møderne, der bliver varmere udenfor, så jeg
forventer at se shorts, sokker, opslag og korte ærmer. Vi skal færdiggøre tovværk, og så har jeg
haft snakket lidt med nogle andre PL’er om noget hike/frisvømmer-mærke-tagnings-weekend…
Jeg glæder mig til at se jer!
- Jeres ynglings PL, Oliver
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GRIB SKOV ROVERKLAN
Kære rovere Grib Skov Roverklan
Så er vi inde i et pragtfuldt forår!
Det blev bl.a. nydt på aprilmødets tur i store Dyrehave.
Det blev det også på årets Waga-Dugo løb - Et arrangement, der nu er tilbage med
sin sædvanlige høje standard efter 3 års pause. Som sædvanlig var der masser af
god stemning og sjove oplevelser.
Vores efterfølgende rovermøde sluttede ret sent - alle historierne fra oplevelserne i
Vordingborg skulle fortælles.
Snart er det sommerferie med mulighed for oplevelser på sommerlejren med deltagelse på madholdet eller hjælpe med hos en af grenene.
Efteråret byder på bålaften - Her er der nok også brug for en masse rover-hænder for
at få et godt arrangement stablet på benene.
Vel mødt til den lyse tids arrangementer.
Anders, Nicolaj, Stinus og Torben
PROGRAM
23/5
Rovermøde, BOTANIK OG O-LØB
20/6
Rovermøde, UDFLUGT til seværdighed i Nordsjælland
22/8
Rovermøde, SPEJDER-TEKNISKE udfordringer på Bassebjerg
Vel mødt til forårets aktiviteter
Anders, Nicolaj, Stinus og Torben
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Klokkekilde Roverklan
Gæve Rovere
Vi har taget hul på et herligt forår med masser af
spejdertilbud. Da Sct. Georgs aften 23/4 i år ikke blot
faldt i en weekend, men i selv samme weekend, som der
var Wagadugoløb, var nogle rovere til Wagadugoløb,
andre til vores efterhånden traditionsrige Sct. Georgs
aften i Gilwellhytten – og andre igen til begge dele.
Wagadugoløbet fandt sted i Vordingborg – i herlige
kulisser for de 17 deltagende spejderpatruljer. Klanens
rovere var i løbet engageret dels som de snedige
politiagenter, dels som skumle gangstere. – Specielt det
sidste er blevet lidt af et speciale! På billedet til højre
ses en gangster (bemærk de røde knoer efter en hård
aften) i fordragelig snak med løbsarrangør.
Vi har arbejdet med at få annekset ved Gilwellhytten
brugbart efter en større renovering. Det er nu næsten
færdigt. Good-turn måtte der også til for at vedligeholde
”Dahls-kanal”. Christian inspicerer grøfteoprensningen
på billedet til højre.
Efter tre års fravær, bla. i Coronavirussens skygge,
forsøger man at genrejse TIME WINDER veterantræf
på Grønnessegaard ved Frederiksværk. Vi har budt ind
med hjælp til opbygning af træffets mest populære
spisested for varmrøget laks og bøffer.
KOM ENDELIG OG BESØG OS!

Med løftet
tveje, Ole

Grib Skov Trop
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Adresseliste
Civile Gruppestyrelsesmedlemmer:
Rikke Klockars-Jensen
Nicolaj Zørn (Kasserer)
Henrik Kaas Hansen
Brian Debel
Rikke Løvhdal
Kasper Herluf Østlund

Nødebohave 41
Holmemosen 4
Postmosen 40
Helsevej 21
Fyrrebakken 41
Smedievej 223

Nødebo
Annisse
Hillerød
Hillerød
Hillerød
Hillerød

23362696
50868000
20480652
29229491
26749582
30173597

rikkeline@ﬁrmaidraet.dk
nicolaj@zoern.dk
hhansen3398@gmail.com
b_debel@hotmail.com
rikke.loevdahl@gmail.com
kasper@herluf.net

Spildopper
Jan René Larsen

Nødebo Skovvænge 4

Nødebo

48481676

jan@jrl.dk

Hyttevagt
Leif Højvang

Krobakken 1

Nødebo

22724910

leifhojvang@gmail.com

Nødebo

27810944

smask@paradis.dk

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

Baunevænget 47

Nødebo

20929840

jand@andersen.mail.dk

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

Nødebohave 41
Holmemosen 4

Nødebo
Annisse

23362696
50868000

rikkeline@ﬁrmaidraet.dk
nicolaj@zoern.dk

Ulveledere
Louise Heidtmann (Akela)
Katrine Heidtmann
Asbjørn Dissing

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

30316909
25794541
25398767

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

Stiﬁnderledere
Anders Trolle (Stammeleder)
Lars Hansen
Leif Højvang
Henrik Strøberg
Jan Larsen
Anders Rønn-Nielsen

Stiﬁndere 10-12 år. Mødedag onsdag kl. 18.45
Farvergårdsvej 7B
Helsinge
41727609
Krobakken 2
Nødebo
40554742
Krobakken 1
Nødebo
22724910
Landevej 27
Vejby
51990304
Nødebo Skovvænge 4
Nødebo
48481676
Gudenåvej 24, 3.tv.
Vanløse
30225515

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

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

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

Vejby
Hillerød
Hillerød
Vanløse
Søborg
Helsinge
Gørløse

25632009
23314655
20642403
24908587
60633860
25398767
60628271

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

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

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

Nødebo
Nødebo
Helsinge
Nødebo
Hillerød
Græsted

29842757
42404640
51918664
22833860
24716767
29872282

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

Rovere
Klokkekilde Roverklan
Poul Wilcke (Klanleder)

Den sidste mandag i måneden
Kirkevej 10 A
Blistrup

26161166

pw@tvis-kbh.dk

Grib Skov Roverklan
Torben Petersen (Klanleder)

Den næstsidste mandag i måneden
Baunevænget 3
Nødebo

21919695

ulve-torben@hotmail.com

Redaktionen på Knasten
Stinus Andersen

Mosedraget 17

23442659

stinus@tschentscher.dk

16

Nødebo

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

oliverkronsell@gmail.com

