Grib Skov Trop
40 spejdere tager på sommerlejr til Island
Til sommer drager 40 spejdere, pionerer og ledere fra Grib Skov
Trop på sommerlejr til Island i 12 dage. På Island deltager spejderne på en international lejr med ca. 2.000 spejdere fra Europa, USA og Canada
40 spejdere, pionerer og ledere
drager d. 22. Juli til Island på
lejr, hvor vi skal være sammen
med spejdere fra mange lande.
Spejderne skal ligge i lejr i 8
dage, hvor der vil foregå en masse sociale og fysiske aktiviteter i
lejren, og med ture i den vilde
Islandske natur.
Efter lejren drager spejderne på
vandretur, og dernæst et forfriskende bad i den Blå Lagune, inden vi tager flyet hjem igen.
Takket være flotte sponsorater
fra virksomheder og fonde, har
det været muligt at holde deltagerprisen på 3.500 kr. for hver

deltager, og sponsoraterne har
gjort det muligt at få så mange
spejdere af sted på denne oplevelsesrige tur.
Grib Skov Trop har en lang tradition for udlandsture, det er noget af det, der giver store spejdere det ekstra, som de aldrig vil
kunne opleve uden for spejderarbejdet. Vi har tidligere været på
lejr i Grønland, USA, Skotland,
Schweiz og Norge.
Turen er arrangeret af Tropsledelsen i Grib Skov Trop.
Stinus Andersen, Tropsleder
spejder@gribskovtrop.dk

Spejdertroppen i Grib Skov Trop, tæller ca. 45 spejdere mellem 12 og 18 år
i seks patruljer. Vi holder et højt aktivitets niveau, med mange spændene og
udfordrende ture, både i Danmark og udlandet. Vi gør det attraktivt for unge
at være spejdere.

Hovedsponsorer:

Sølvsponserer:

IKS
Øvrige sponsorer:

BankTrelleborg, Krista og Viggo Petersens Fond, A.P. Møller og hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål

Hvem er de Gule Spejdere i Danmark?
De Gule Spejdere er et upolitisk og ikke-religiøst
spejderkorps, som har til formål at udvikle børn
og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er
villige til at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i
det danske samfund og ude i verden.
De Gule Spejdere dyrker det traditionelle spejderarbejde og lægger stor vægt på de grundlæggende
idealer for spejderbevægelsen: Friluftsliv, kam-

meratskab, samarbejde og hjælpsomhed. Udover
at bibringe børnene en lang række praktiske færdigheder skal spejderlivet hos De Gule Spejdere
udvikle deres forståelse og ansvar for medmennesker, miljø og samfund. Det er ikke et mål i sig selv
at alle teknisk skal være superdygtige spejdere.
Derimod er det et vigtigt mål at gruppen trives og
fungerer, og at hver enkelt opøves i samarbejde og
tolerance.

Spejder er ikke noget man går til
– det er noget man er

Spejderarbejdets styrke er den mangfoldighed af emner, som det rummer, i modsætning til f.eks. idræt,
hvor det meste af tiden bruges til én enkelt sportsgren.
Hertil kommer, at der i spejderarbejdet ikke er en elite eller et førstehold, som pr. definition kun rummer
et fåtal. I spejderarbejdet er indbygget holdninger som ærlighed, hjælpsomhed, hensyntagen, udholdenhed og villighed. Vi håber, at disse holdninger gennem spejderarbejdet bliver en del af den enkeltes
bevidsthed og dermed bliver de værdier, som livet bygges på – også når man ikke er i uniform.

Ulve
Yngste afdeling hos De Gule Spejdere er ulvegrenen for de 7-10 årige børn. Ulvekoblet tagerudgangspunkt i Kiplings Junglebog, og børnenes
ulvenavne og koblets traditioner er inspireret af
denne eventyrlige fortælling. Som ulve lærere
børnene det mest basale spejderarbejde tilpasset
deres niveau, men der er samtidig et stort element af leg i ulvenes aktiviteter.
Stifinder
Efter ulvetiden er børnene stifindere i to år. Stifinderne finder inspiration i de nordamerikanske
indianeres univers, og mange af stifinderstammens
traditioner er knyttet hertil. På lejrture overnatter stifinderne i tipier. Det udendørs arbejde hos
stifinderne drejer sig i høj grad om opbygning og
indretning af lejr samt madlavning over åben ild.
Spejder
Som 12-årige rykker man op i spejdertroppen,
hvor spejdene indgår i en patrulje med andre
unge i alderen 12-18 år. Her lærer såpejderne
mere avancerede spejdermæssige færdigheder.
En af de grundlæggende idéer for spejderarbejdet
er at børn ledes og oplæres af deres ældre kammerater. Denne idé er fuldt udviklet i spejderpatruljerne, hvor de ældste som patruljeleder (PL)
og –assistent (PA) selv planlægger de ugentlige
møder og oplæringen af deres yngre kammerater,
indenfor de rammer som er afstukket af tropsledelsen.

Gule Spejdere er det eneste spejderkorps i Danmark i fremgang. Vi er rigt
De Gule Spejdere i Hillerød kommune De
repræsenteret i Hillerød kommune. Tre gode grupper, med ca. 300 spejdere

Bassebjerg

Sophienborg

Gørløse

Grib Skov Trop
Jagtstien 3, Nødebo

Frederiksborg Trop
Sophienborg Allé 55, Hillerød

Kong Valdemars Trop
Bondestien 12, Gørløse

Ulve – torsdag 18.30-20.00
Stifindere – onsdag 18.45.-20.30
Spejdere – forskellige mødedage

Ulve – tirsdag 18.30-20.00
Stifindere – torsdag 18.45.-20.30
Spejdere – onsdag 19.00-21.00

Ulve – onsdag 18.30-20.00
Stifindere – onsdag 18.45.-20.15

www.gribskovtrop.dk

www.frederiksborgtrop.dk

www.kongvaldemarstrop.dk

