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NYT FRA TROPPEN
Kommende arrangementer i troppen

• Kræmmermarked - 28. - 31. August
• Oprykning ved Den Store Eg - 4. september
• Bålaften - 13. september
• Tropstur for spejdere 20.-21. september
• Aktivitetsdag på Bassebjerg - 5. oktober
• Lands Patrulje Turnering (spejdere) - 11.-14.
oktober

Ledermiddag d. 7. november kl. 18.30

Alle ledere inviteres til ledermiddag. (u.
påhæng)
Ledermiddagen er først og fremmest hyggeligt
samvær, men vi skal også tale lidt om årets
ledertræf og planlægning af juleturen. Det er
spejderlederne og pionererne der laver mad!
Vi glæder os til at se jer.

(Der holdes også ledermidag i foråret, hvor det er med
påhæng)

Billeder fra sommerlejr

På www.gribsskovtrop.dk vil der kort tid efter
årets korpslejr være muligt at se billeder fra
årets lejr.

Mød os på Facebook

Grib Skov Trop har fået deres egen Facebookside. så gå ind følg os på
www.facebook.com/gribskovtrop og vær den
første til at se nyheder, billeder og andre sjove
opdateringer fra Grib Skov Trop.

Sommerlejr 2015

Sommerlejren 2015 går til Fjeldholmlejren på
Mors. Lejren er i uge 28. Se mere om lejren
inde i bladet.

Kræmmermarkedet 2014

d. 28. til 31. august
Tilmeldingen til buffister, kagebagere og andre
opgaver i forbindelse med Kræmmermarkedet
er nu åben. Lige som sidste år foregår tilmeldingen på nettet, og det er muligt at følge med
i hvornår der mangler hjælp.
Grib Skov
Trop har det store konditoritelt, hvor vi sælger
kaffe, kakao, saft, kage og brød på 23. år.
Overskuddet går ubeskåret til aktiviteter i Grib
Skov Trop.
Tilmelding til kagebagning og vagter på Konditoriet sker på:
www.jrl.dk/konditori

Grib Skov Trop
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OH LYT ULVE!
Nu er sommerferien over og bag os har vi rigtig mange gode minder fra Korpslejren i Gurreville. Fik I alle redet på en hest? Så I Dannebrog falde ned fra himlen? Fik I jeres post leveret
af Pony Expressen? Hver gang I ser på jeres bælter med sherif stjernen, så vil blive mindet
om Gurreville 2014. Næste gang der er korpslejr bliver i 2019 og spændende hvor i landet
det bliver.
Vi har 2 møder inden vi skal mødes ved Den Gamle Eg. De ulve der mangler at få taget de
sidste mærker kan lige nå det. Måske Førstestjernen, Andenstjernen eller måske mangler i
lige det sidste inden i kan få Springende Ulv.
Mange nye ulve er kommet til og de skal optages i flokken på ”rådsklippen” ved Den Gamle
Eg og have deres nøje udvalgte ulvenavne. Husk at ulvenavne kun bliver givet ved optagelse i Flokken denne ene gang om året. Vi skal også sige farvel til 3. års ulvene, som skal
rykke op til stifinderne og møde nye udfordringer og komme på nye eventyr. Det er også her
ved Den Gamle Eg, at de nye bander bliver dannet og at vi finder de nye bandeledere og
bandeassistenter, som skal være Akelas nye hjælpere.
Der vil kort tid efter oprykningen være et bandeleder og bandeassistentmøde, hvor det er
vigtigt at I kommer. Her skal vi tale om hvordan det er at være Akelas hjælper og hvilket ansvar I har får at få banderne til at fungere.
Grib Skov Trop er som altid på kræmmermarkedet sidste uge i august. Her sælger vi kaffe
og kager. Forældre søges til at stå i boden og-/eller bage en kage. Ulve kan hjælpe i teltet
med at rydde borde af. Det er altid hyggeligt.
Den årlige bålaften bliver den 13. september. Her bliver der masser af aktiviteter, som o-løb,
bueskydningskonkurrence, spisning mv. Til sidst slutter vi dagen af med et godt lejrbål med
masser af underholdning, hvor blandt andet vinderne af de forskellige konkurrencer bliver
udnævnt og vi høre også hvem der har solgt flest rundskuehæfter. Inviter gerne din familie
og venner, som kan se hvad du laver nede på Bassebjerg.
Til sidst skal nævnes vores årlige efterårs 20km tur d. 2. november, hvor vi går langs Esrum
Sø. Halvvejs vil der være kakao og pølser og når I har gennemført får en fin 20km plade til at
sætte i jeres bælter og samtidig kan i krydse et felt af i jeres ulvebog.
Vi ses i vores Ulvehule torsdag d. 21. august.

Hilsen Hans Peter, Rikki, Akela og Messua
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Vi er et blod du og jeg
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Torsdag 21. aug. – Stjernemøde - Husk jeres ulvebøger.
Torsdag 28. aug. – Stjernemøde - Husk jeres ulvebøger.

28.-29.-30.-31. aug.-Kræmmermarked i Hillerød – tag en vagt, tag jeres børn med, så de kan

hjælpe med at rydde borde af eller bage nogle kager. Pengene går blandt andet til, at vi kan
lave noget sjovt og rigtig fedt spejderarbejde.
Torsdag 4. sept. – Oprykning – vi mødes ved P-pladsen kl. 18 på Stentholtvej. Forældre og
søskende er velkomne.

Torsdag 11. sept. – Rejsen, hvor rejser vi mon hen.

Lørdag 13. sept. – Bålaften på Bassebjerg. Ulve tag jeres forældre med på Bassebjerg. Få en

dejlig dag med mange forskellige oplevelser og slut dagen med et godt spejdermåltid og lejrbål
med underholdning.
Mandag 15. sept. – Bandeleder og assistent møde kl. 19 - 20
Torsdag 21. sept. - Samarbejdsopgaver på grunden.
Torsdag 28. sept. – Fuldmånemøde.
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Torsdag 2. okt. - Vi gå en tur i skoven.

Torsdag 9. okt. – Klar dig selv eller iagttager.
Torsdag 16. okt. – Efterårsferie

Torsdag 23. okt. - Klar dig selv eller iagttager.
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Torsdag 30. okt. - Legemøde.

Søndag 2. nov. - 20 km tur, er en del af et mærke som alle ulve skal tage, så tag dine forældre

med hvis de ikke tror at du kan gå så langt og bevis at det kan en ulv. Vi mødes ved Bassebjerg
kl. 10 og går langs søen. Der vil blive serveret pølser og kakao. Medbring en eller to små
madpakker og drikkevarer. Vi forventer at være tilbage på Bassebjerg kl. ca. 16.
Mandag 3. nov. Bandeleder og assistent møde fra kl. 19 – 20

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Så er korpslejren vel overstået, tak til alle Stifindere, Ulve, Spejdere, Ledere og forældre på køkkenholdet for en god uge. Og tak til Leif for at have planlagt og styret det hele, det har været en
rigtig stor opgave.
Og tilbage fra sommerferie og lejr skal vi i gang igen. August lægger grunden til gruppens økonomi for hele det næste år. Vi skal tjene penge ved at sælge rundskue-hæfter og i konditoriet
på kræmmermarkedet. Stifinderne kan være med til det hele, så smøg ærmerne op så vi kan
få penge til aktiviteterne i det kommende år. Du kan også sælge de sidste rundskuehæfter på
Kræmmermarkedet. Husk at møde op i uniform, både når du sælger rundskuehæfter eller når du
hjælper til i Konditoriet.
Lige inde i September har vi oprykningen hvor vi (allerede) skal sige farvel til 2. års stifinderne. Vi
får heldigvis også nye stifindere op fra Ulvene. Det ser ud til at vi siger farvel til ca. lige så mange
som vi får op, så vi forventer at blive 4 kobler igen.
Efter oprykningen skal vi i gang med Totemprøven for de nye stifindere og i September starter vi
på duelighedstegnet Falk/Iagttager. Vi skal også på vores første tur med de nye kobler til Klokkedam. Her skal vi lave lejrarbejde, primimad, snigning og andre stifinder ting. Vi skal også i gang
med kobbel-konkurrencen om Ravnens Økse.
Og lige inde i November skal vi på 30-km tur, det bliver søndag den 2. November.
Et spændende Stifinder efterår venter os, vi glæder os.

Med spejderhilsen

Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM
August
Onsdag 20.

Første møde efter sommerferien. Vi starter med båltændings
konkurrence og derefter afkrydsning til Ørneprøven. Udlevering af
rundskuehæfter.
Onsdag 27.
Sidste møde inden oprykningen. Vi fortsætter med Ørneprøven.
Stinus eller Petra 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.
Torsdag 28. – Hillerød Kræmmermarked. Kom og hjælp til i konditoriet – husk
Søndag 31.
uniformen. Tag de sidste rundskuehæfter med, så du kan få dem
solgt.
September
Onsdag 3.
Torsdag 4.

Onsdag 10.
Lørdag 13.
Onsdag 17.
Onsdag 24.
Lørdag 27. –
Søndag 28.

Intet møde.
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 21-tiden.
Forældre og søskende er velkomne. Hvis I cykler, så husk
cykellygterne.
Første møde i de nye kobler. Vi går i gang med Totemprøven.
Båltænding og sikkerhedsregler for brug af sav og økse.
2. års stifinderne skal blive en halv time længere.
Bålaften. Mere om det andetsteds i bladet. Stifinderne mødes kl. 16
for at øve bålunderholdning.
Vi fortsætter med Totemprøven. Vi skal bl.a. høre om
Sortfodstammens traditioner, om de gule spejdere og om andre
spejderkorps.
Vi gennemgår principperne for indretning af en lejrplads og de
vigtigste besnøringer, så I er forberedt til Klokkedams turen. Vi skal
også lige have checket kobbelkasserne.
Weekendtur til Klokkedam ved Burresø. Vi mødes ved Bassebjerg
lørdag kl. 10.00. Vi kører så til Klokkedam, hvor vi skal lave
lejrsport og bålmad. Vi vil meget gerne have nogle forældre til at
hjælpe med transporten til og fra Klokkedam. Indbydelse udsendes
pr. email.
På turen tager vi mærket ”lejrværktøj”

Oktober
Onsdag 1.

Vi starter på duelighedstegnet Falk/Iagttager.

Onsdag 8.
Onsdag 15.
Onsdag 22.

Vi arbejder videre med Falk/Iagttager.
Efterårsferie. Intet møde.
Vi arbejder med personlige mål, vi lærer hvordan man kan måle
uden at have lineal eller tommestok.
Allehelgenes aften. Vi laver græskarlanterner til oppyntning af hele
spejdergrunden.

Onsdag 29.
November
Søndag 2.

30-km tur. Vi mødes ved Bassebjerg kl. 9.00 og regner med at være
tilbage igen kl. 16.00. Husk stor madpakke og drikkevarer.
Forældre er velkomne til at gå med (hvis de kan klare det)
Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Spildopperne: Kom og vær med
	
  

"Spildopperne"	
  i	
  Allerød	
  arbejder	
  med	
  frivillig,	
  ulønnet	
  arbejdskraft	
  under	
  mottoet	
  "Hjælp	
  til	
  
selvhjælp".	
  Grib	
  Skov	
  Trop	
  samarbejder	
  med	
  Spildopperne	
  om	
  indsamling	
  af	
  papir,	
  pap,	
  flasker	
  og	
  
genbrugsting	
  i	
  boligområderne	
  Allerød.	
  Vi	
  har	
  deltaget	
  i	
  Spildopturene	
  de	
  seneste	
  mange	
  år.	
  
Indtægterne	
  herfra	
  har	
  gennem	
  årene	
  været	
  stærkt	
  medvirkende	
  til,	
  at	
  Bassebjerg	
  er	
  blevet	
  til	
  en	
  
fantastiske	
  ramme	
  om	
  vores	
  børns	
  fritid.	
  Grib	
  Skov	
  Trop	
  får	
  10.000	
  kr.	
  pr.	
  	
  gang	
  for	
  at	
  deltage.	
  
	
  
Vi	
  kører	
  11	
  lørdage	
  om	
  året,	
  hvor	
  vi	
  
stiller	
  med	
  5-‐6	
  voksne	
  og	
  4-‐6	
  
spejdere.	
  På	
  turene	
  var	
  vi	
  lejet	
  3-‐4	
  
varevogne	
  og	
  kører	
  fra	
  kl.	
  7.00	
  til	
  
ca.	
  kl.	
  15.00.	
  Alt	
  er	
  velorganiseret.	
  
Der	
  vil	
  altid	
  være	
  mindst	
  en	
  af	
  
deltagerne,	
  der	
  har	
  været	
  med	
  før	
  
og	
  som	
  kender	
  rute,	
  praktiske	
  
forhold	
  mm.	
  	
  
	
  
Turene	
  er	
  rigtigt	
  hyggelige	
  og	
  som	
  
voksen	
  har	
  man	
  lejlighed	
  til	
  at	
  være	
  
sammen	
  med	
  sine	
  børn	
  i	
  en	
  helt	
  ny	
  
ramme.	
  
	
  
Man	
  har	
  en	
  travl	
  dag	
  	
  med	
  
morgenkaffe	
  og	
  frokost	
  på	
  genbrugspladsen	
  -‐	
  og	
  en	
  kop	
  eftermiddagskaffe	
  til	
  at	
  køre	
  hjem	
  på.	
  
	
  
Som	
  voksen	
  får	
  du:	
  En	
  hyggelig	
  dag	
  med	
  andre	
  forældre	
  fra	
  Grib	
  Skov	
  Trop	
  med	
  morgenkaffe,	
  
frokost,	
  kaffe,	
  hjemmebag,	
  øl	
  og	
  vand.	
  Invitation	
  til	
  hjælperfest	
  hos	
  Spildopperne.	
  Og	
  en	
  mulighed	
  for	
  
at	
  gavne	
  miljøet.	
  
	
  
Som	
  ulv/stifinder/spejder	
  får	
  du:	
  En	
  årlig	
  tur	
  i	
  Bonbon-‐land	
  med	
  en	
  masse	
  kammerater	
  fra	
  Grib	
  
Skov	
  Trop.	
  Stifindere	
  og	
  spejdere	
  optjener	
  desuden	
  100	
  kr.	
  pr.	
  gang	
  som	
  kan	
  bruges	
  til	
  betaling	
  af	
  
sommerlejr.	
  
Grib	
  Skov	
  Trop	
  får:	
  Over	
  100.000	
  kr.	
  pr.	
  år	
  for	
  indsatsen.	
  
	
  
Lige	
  nu	
  har	
  vi	
  brug	
  for	
  10	
  voksne	
  for	
  at	
  dække	
  turene	
  resten	
  af	
  året.	
  	
  
Tilmelding	
  sker	
  på	
  http://www.jrl.dk/spildop.	
  
Hvis	
  du	
  vil	
  vide	
  mere,	
  så	
  kontakt	
  Hans	
  Peter	
  Folden	
  på	
  64823003	
  eller	
  hrkaffe@gmail.com.	
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I skrivende stund skinner solen fra en skyfri himmel. Et dejligt forår som kom hurtigt, har været en
god optakt til sommeren. Sæsonen for Grib Skov Trop er ved at slut, og alle børn og unge, ledere
og hjælpere kan se tilbage på endnu et begivenhedsrigt år med masser af gode oplevelser.
Tak til alle ledere og hjælpere der gør en kæmpe indsats til de daglige møder og i forbindelse
med de forskellige lejre der afholdes i årets løb.
Det glæder mig, at Hillerøds lederpris i år tilfaldt Grib Skovs Tropsleder, Stinus. Et stort tillykke til
Stinus og et stort tak for din entusiasme og store engagement i Grib Skov Trop.
Sommeren, ja hele året er blevet brugt til at forberede Korpslejren. Discipliner er trænet, kulisser
er lavet og Leif og Malene har brugt masser af tid på planlægningen.
Sidste gang der var korpslejr var i 2009. Mange nye ulve, stifindere og spejdere er kommet til
siden og andre, som var med dengang kan berette om hvilken stor oplevelse det er at være på
korpslejr. I år stiller vi med ca. 120 fra Gribskov Trop.
Efter sommerlejren starter endnu et spejderår med endnu flere gode og lærerige oplevelser.
Vi har stadig brug for nye og flere forældre, der kan give en hånd med, ved Kræmmermarkedet,
Spildopture og ved arbejdsdage på Bassebjerg.
Med ønsket om en ny og god sæson vil jeg gerne ønske alle børn samt ledere et dejligt efterår
i Grib Skov Trop. Vel mødt!
Formanden

Kirsten Schumann

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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GRIBSKOV	
  TROPS	
  KONDITORI	
  2014	
  	
  

Grib Skov Trop har siden 1991 hvert år haft et konditori på Hillerød Kræmmermarked.
Konditoriet er nu en integreret del af Kræmmermarkedet i Hillerød og er let genkendelig, med det
store runde rød-hvide cirkustelt og den flotte runde salgsdisk.
Det er et stort arrangement og det er her, at troppen har indtjent store dele af de midler til byggeriet af
spejderhytten Bassebjerg i Nødebo. At få et arrangement af denne størrelse til at fungere kræver et
stort forarbejde af Kræmmermarkedsudvalget og et stort arbejde af spejdere, forældre og hjælpere i
løbet af de fire dage markedet varer. Uden hjælp fra mange hænder, kan dette arrangement ikke lade
sig gøre.
Afholdes	
  i	
  uge	
  35,	
  der	
  i	
  år	
  ligger	
  i	
  dagene	
  fra	
  torsdag	
  28.	
  august	
  til	
  søndag	
  31.	
  august	
  	
  

I år kan vi således fejre 24 års fødselsdag. Det første år var der kun et telt og nogle gamle borde som
buffet. Køkkenet var nogle presenninger der blev slået op bag ved teltet, hvor vi vaskede op i en lille
plastikbalje, med vand varmet på gasblus. Kager og lagkager tilberedte vi på vaklende arbejdsborde.
Konceptet med kaffe, kager, lagkager, spegepølse- og ostemadder har vi holdt fast ved siden starten.
Det gik fantastisk godt i 1991. Vi fik et overskud på 30.000 kr. og det var mange penge dengang for
en lille nystartet spejdergruppe. I 1991 var byggeriet på Bassebjerg endnu ikke begyndt, men
spejdergrunden var allerede købt i 1989. Uden indtægterne fra Konditoriet var Bassebjerg nok ikke
blevet bygget i sin nuværende form, men et meget mindre fabriksfremstillet træhus havde så udgjort
rammerne for Grib Skov Trop. Heldigvis blev det ikke sådan. Bassebjerg blev kåret til årets hus i
Hillerød kommune i 2010
Overskuddet fra Konditoriet var bl. a medvirkende til, at vi turde påbegynde det enorme bjælkebyggeri
i 1991.
Det omfattende byggeri på Bassebjerg er dog langtfra færdigt. Der er nu vedligeholdelse og udførelse
af finesser. Smedje , lade , m.m skal bygges færdig og ulve og stifinderbålpladser skal vedligeholdes
og udbygges. Et nyt større ulvehus skal påbegyndes. Men vi hviler ikke på laurbærrene. Indtægterne
fra Konditoriet er fortsat en del af fundamentet for at vore børn og voksne kan opholde sig i så
fantastiske omgivelser som Bassebjerg udgør. Konditoriet er ikke muligt at gennemføre uden hjælp fra
forældre til børn i Grib Skov Trop.
Læs	
  nærmere	
  på	
  vores	
  hjemmeside	
  www.gribskovtrop.dk	
  	
  om	
  kagebagning	
  og	
  buffistvagt.	
  

Vi har brug for hjælp til:
- Kagebagning – vi skal bruge ca. 200 hjemmebagte skærekager (Se opskrifter her i Knasten)
- Hjælp til opsætning og nedtagning af Konditoriet (tilmelding på: http://www.jrl.dk/konditori/ )
- Buffist og køkkenvagter – (tilmelding på: http://www.jrl.dk/konditori/ )

Vi glæder os til 4 sjove dage, med sved på panden, masser af kaffe og lagkage og godt humør.
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Kageopskrifter til kræmmermarkedet
MORS CHOKOLADEKAGE

75 gr.
Plantemargarine og
300 gr.
Sukker røres godt.
2 æg
tilsættes, ét ad gangen.
300 gr.
Mel
50 gr.
3 dl.
Kærnemælk
1 tskf.
1 tskf.
bagepulver
½ tskf.
tilsættes og røres til en ensartet masse (må ikke

cacao
natron
vanillesukker.
piskes)

OBS: Hvis man arbejder for meget med dejen efter at have puttet mel i, forsvinder luften og
dermed kagens lethed - den bliver tung og klæg - derfor skal der røres mel i. Hældes i form
og bages ved 200 grader: (30 x 20 cm form i ca. 30 min)
VED DOBBELT PORTION FORLÆNGES BAGETIDEN TIL KAGEN ER GENNEMBAGT.

GULERODSKAGE
2 dl sukker
4 æg
1 tsk. Vanillesukker
½ tsk salt
2 tsk kanel
1 dl rosiner

2 dl olie (plante)
275 gr. hvedemel (4½ dl)
2 tsk bagepulver
1 tsk natron
400 gr. revne gulerødder
(evt Squash)
1 dl hakkede hasselnøddekerner. (evt. solsikkekerner)

Sukker og olie piskes godt sammen. Æggene tilsættes et ad gangen. Alt piskes sammen til
det er let og skummende. Mel, vanillesukker, bagepulver, salt, natron og kanel blandes og
røres (piskes ikke) forsigtigt i. De fint revne gulerødder, rosiner og hakkede nøddekerner
røres i til sidst. Hældes i 2 smurte/eller bagepapirbeklædte springforme eller små
bradepander (max 25 x 30 cm) og bages ved 175 grader i ca. 45 minutter.

DRØMMEKAGE

Kage:
4 æg
350 g sukker
70 g margarine
350 g mel
3 tsk bagepulver
2 tsk vanillesukker
2½ dl mælk

Kokosmasse:
160 margarine
½ dl mælk
250 g mørkt farin
130 g kokos

Pisk æg og sukker godt sammen. Rør margarinen blød og rør den i æggemassen. Bland
tørdelene og rør dem i dejen skiftevis med mælken.
Kom dejen i en smurt bradepande og forbag kagen ved 200 grader i 20 min.
Smelt imens fyldet sammen i en lille gryde. Kom det på den forbagte kage og bag den
endnu ca. 20 min.

De færdige, afkølede og ikke pyntede kager (pånær drømmekagen) puttes i
fryseposer og nedfryses og afleveres hos:
Jørgen Andersen, Baunevænget 47, Nødebo – i garage
NB!! For alle kagerne gælder at det er vigtigt at tjekke at kagerne er gennembagt
(gøres nemmest ved anvendelse af en strikkepind).
Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Aktivitetsdag på Bassebjerg
Søndag d. 5. oktober fra kl. 10.00
Vi holder aktivitets- og arbejdsdag på Bassebjerg d. 5. oktober, hvor der vil være aktiviteter for
Ulve, Stifindere og Spejdere, mens alle forældre kan hjælpe til med praktiske opgaver på
Bassebjerg.
Kl. 13.00 er der fælles frokost for alle. Efter frokost er det frit om man vil tage hjem eller fortsætte
på Bassebjerg.
Det er vigtigt at vi alle hjælper til med den fortsatte vedligeholdelse af Bassebjerg, så vores
faciliteter fortsat kan være i top og understøtte vores spejderarbejde.
Vi håber at se mange ulve, stifindere, spejdere og forældre.
Forældre opgaver
Vi har samlet en række mindre opgaver som vi skal laves.
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Stalden males på østsiden
Bænke i Ulvehulen males
Afrensning og vedligeholdelse af tagterrassen
Laden males med linolie maling
Vinduespudsning - Alle vinduer på Bassebjerg skal
pudses
Nedfaldne grene og andet ryddes fra
græsplænerne
Beskæring af træer omkring flagstangen og langs Jagtstien
Sprækker og revner på Bassebjerg stoppes med værk
Rengøring af hytten, særligt de steder, hvor vores faste
rengøring ikke kommer.

Vi ses
Gruppestyrelsen

Ny bygning på Bassebjerg – Ulvedepot og
aktivitetsrum
Vi har indsendt byggeansøgning til Hillerød Kommune for at få lov til at opføre en ny bygning på
Bassebjerg. Bygningen placeres nede bagerst på grunden og skal indeholde et ulvedepotrum, et
redskabsrum og et åbent overdækket rum til aktiviteter.
Vi har også søgt fonde til at støtte opførelsen af huset og har modtaget tilsagn på i alt 70.000 kr. Vi
har modtaget støtte fra Johannes Fog Fonden (10.000 kr), Lauritzen Fonden (15.000 kr.) og A.P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal (45.000 kr.).
Vi venter nu på godkendelse af byggeansøgningen og håber at kunne opføre bygningen i efteråret.
Det bliver en stor hjælp for ulvelederne at få et større rum, hvor alle deres ting kan samles og opbevares tørt
og sikkert.
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PRISLISTE DEPOTET
Grib Skov Trop

Skjorter		
str. 6-12 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

Brugte skjorter købes for 100,- såfremt de er i acceptabel stand,
renvaskede og alle mærker fjernet.
Åbningstid i depotet: Når vi er hjemme - ring først.
Kontakt:
Glenn Helmuth: 23388088 - 48481220
Sportsvej 24, Nødebo

RABATAFTALER
Eventyrsport
Giver 20 % 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

Outshop.dk
Brug rabatkoden ”degulespejdere” når du
går til kurven og få 15% rabat - rabatkoden
gælder også på i forvejen nedsatte varer!

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Sommerlejr 2015
Sol - sommer - sandstrand

Sommerlejren i 2015 går til Fjeldholmlejren
på Djurs fra d. 4. juli til 11. juli (uge 28). Så du
kan allerede nu sættes kryds i kalenderen.
Det er en FDF-lejrplads med stor hytte,
30.000 m2 med lejrpladser og boldbane.
Lejren ligger kun 200m fra sandstrand med
blå flag. Så vi kan nemt komme ud og bade.
Tilmeldingen til sommerlejren åbner i starten
af 2015.

Husk det er muligt at spare op til sommerlejren ved at sælge rundskuehæfter. Stifindere og spejdere, kan også spare op ved at
deltage på Spildopture.
Det er et rigtigt dejligt sted vi har fundet til
sommerlejren 2015, og vi glæder os allerede til at tage af sted.
Lejren er for alle i Grib Skov Trop – ulve,
stifindere, spejdere, pionerer, rovere. I
2016 tager spejderne på udlandstur, så det
er først i 2017 vi skal på lejr sammen igen.
Husk det er uge 28 at der er sommerlejr –
dvs. anden uge af sommerferien 2015.
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BÅLAFTEN
BÅLAFTEN
GRIB
SKOV
- 13. SEPTEMBER
G rib
S kov
T ropTROP
- L ørdaG
7 . SepTember2014
2013

LANGBUE MESTERSKAB

O-LØBS MESTERSKAB
LEJRBÅL & SANG
SVÆVEBANE

EVENTYR OG OPLEVELSER

Bålaften er en hel dag med masser af oplevelser og
sjove aktiviteter for hele familien og spejderne.

BLIV SPEJDER

Grib Skov Trop optager nye spejdere hos ulvene og
stifinderne. Spejderlivet giver oplevelser, selvværd,
karrakter og masser af gode kammerater.
Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

SE MERE PÅ WWW.GRIBSKOVTROP.DK
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Hej Spejdere,
Forhåbentlig har I haft en rigtig god sommer? Når I
læser dette, er de fleste af jer netop kommet hjem fra
en (regner vi med) fantastisk korpslejr fuld af gode
spejderoplevelser. Der er nu ingen grund til at fortvivle
over, at sommerferien er slut, for det betyder jo, at efterårssæsonens spejderaktiviteter skal til at
begynde. Og som sædvanlig kan vi se frem til et efterår tæt pakket med aktiviteter, der i år tæller:
Kræmmermarked, oprykning, kanotur og ikke mindst Lands Patrulje Turneringen.

Kræmmermarked
Kræmmermarkedet er, sammen med Spildop, en af Grib Skov Trops vigtigste indtægtskilder – og
selvfølgelig hjælper vi spejdere til. Vi står for nattevagterne fra torsdag til fredag, fredag til lørdag og
lørdag til søndag, og der skal bruges 3-4 spejdere pr. vagt.
Herudover håber vi på at møde mange af jer som buffister, kagepyntere eller bag kaffemaskinen. Se at få
tilmeldt jer via hjemmesiden: http://www.jrl.dk/konditori/

Oprykning
Torsdag d. 4. september er der oprykning ved Den Store Eg. Vi
mødes alle ved P-pladsen på Stenholtsvej kl. 18.00.
I år er vi nødt til at tage afsked med 6 fantastiske spejdere, som
skal rykke op til pionererne: Mathias, Mikkel, Natalie, Rasmus,
Sebastian og Simon. Vi har virkelig været glade for den indsats, I
har ydet i troppen og jeres patruljer i de sidste 6 år, og vi håber, at
I vil få en rigtig god pionertid. Oprykningen bliver ikke mindre
vemodig af, at vi også skal sige farvel til Nicolaj og Louise, der
efter 11 år har valgt at stoppe i tropsledelsen for at få mere tid til deres familie. Deres store indsats vil
blive savnet!

Bålaften og tropsmesterskab i O-løb
Lørdag d. 13. september er der tropsmesterskab i O-løb. Her dyster vi alle for at finde
troppens hurtigste
og bedste O-løber, og her har I en gang for alle muligheden for at sætte tropsledelsen til
vægs..... Der vil være konkurrence i forskellige aldersklasser og på en lang og en kort rute.
Løbet starter kl. 14.00, og forældre og søskende er selvfølgelig også velkomne.
Senere lørdag er der Bålaften, hvor der vil være hygge med god mad og lejrbål. Alle
patruljer skal optræde med underholdning, og patruljen med den bedste underholdning
får æren af vandrepræmien ”smilet” det næste halve år. Kom og vær med til en hyggelig
aften på Bassebjerg – I må også godt tage jeres forældre med.

Kanotur
I weekenden d. 20. og 21. september skal vi på kanotur på Susåen. Det plejer at være en rigtig fin tur, hvor
der er god mulighed for at nyoprykkede og ”garvede” spejdere lærer hinanden at kende – så sørg for at
komme med. Vi regner naturligvis med, at mange af jer stadig er i god kanoform og husker
padleteknikkerne efter sommerlejren sidste sommer!
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Lands Patrulje Turnering
Fra lørdag d. 11. oktober til tirsdag d. 14. oktober er der Lands Patrulje Turnering (aka LPT). I år bliver
turneringen holdt af Rold Skov på en fin grund nær deres hytte i
udkanten af Skørping lige ud til skoven. Efteråret vil således også stå i
LPT-forberedelsernes tegn; det er nu, det er tid til at finpudse
lejrsporten og pynte på dagbogen. Det ville jo være smukt, hvis
turneringen sluttede med en sejrende Grib Skov-patrulje – for fjerde år
i træk!
Ud i efteråret med højt humør!
Tropsledelsen
Petra, Cecilie, Pernille, Stinus, Ian og Anders

GREJDAG
Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Kanotur
Septembertur

20. - 21. September 2014

Årets septembertur for spejderne er en 2 dages
kanotur på Susåen, med overnatning på lejrplads
langs Susåen.
Afgang fra Bassebjerg kl. 7.00 lørdag d. 20.
september.
Der er tilmelding via nemtilmeld.dk og her er det bla.
vigtigt at i sørger for at oplyse hvilken størrelse redningsvest i skal bruge.
Der er kun 48 pladser på turen, så der er tilmelding
efter først til mølle princippet, så i skal være hurtige
for at komme med på denne tur. (Dette gælder
også for pionerer og ledere)
Pak udrustning som til en almindelig weekendtur, men pak gerne et ekstra sæt tøj i
tilfælde af at du bliver våd og hvis muligt, så pak
vandtæt.
Vi er hjemme igen på bassebjerg ca. kl.
17.00 søndag d. 21. september.

Udlandstur for Spejdere
og Pionerer 2016
Nordamerika
Det har længe været en tradition i spejdertroppen, at vi rejser til
udlandet hvert andet eller tredje år. I de seneste 10 år har destinationen
været: Norge (05), Schweiz (06), Island (08), Skotland (11), Sverige (13). Vi
kan nu på dette sted afsløre, at den næste store udlandstur bliver i
sommeren 2016, og at rejsen kommer til at gå til den anden side af
Atlanterhavet – nærmere bestemt USA eller Canada.
Planen er, at vi i løbet af ca. 2 uger gerne vil besøge en spejderlejr, hvor
vi kan møde de lokale spejdere, vi vil ud at vandre i noget smuk natur, og
vi vil også gerne have lidt tid til at være turister og få nye kulturelle
indtryk. I øjeblikket er vi i gang med at finde et sted, der kan leve op til
alle disse krav, og hvor det samtidigt er muligt at få et godt tilbud på
flybilletter. Vi regner med, at kunne melde en mere præcis destination
ud i løbet af efteråret, og på det tidspunkt vil vi også kunne give et bud
på, hvad turen kommer til at koste. Prisen kommer nok til at ligge
mellem 5.000 – 8.000 kr. og I skal forvente at turen kommer til at ligge
sidst i sommerferien 2016.
I kan dog roligt gå i gang med at glæde jer allerede nu!
Der vil være mulighed for at spare op til turen ved at deltage i
Spildopture og salg af rundskuehæfter. Du sparer 100 kr. op for hver
Spildoptur, du deltager i, og 10 kr. pr. solgt Rundskuehæfte.
Sponsorer
Som ved vores tidligere udlandsture søger vi sponsorer, som kan være
med til reducere prisen for turen, så flere får mulighed for at komme
med. Hvis du eller dine forældre har gode ideer til en mulig sponsor, eller
et sponsorarrangement, hvor spejderne kan hjælpe til med et event og
tjene til turen, så kom endelig med de gode ideer.
Vi ser frem til endnu en stor oplevelse med jer!
Tropsledelsen

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Patruljernes mødedage (i uger, hvor der ikke er tropsmøde)
Mødedag

Egern
Mår
Grævlinge
Bæver
Hjorte
Vildsvin
Ilder

19.00 til 21.00
19.00 til 21.00
19.00 til 21.00
19.00 til 21.00
19.00 til 21.00
19.00 til 21.00
19.00 til 21.00

Onsdag
Tirsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde
Tropsmøde

August
Tirsdag d. 12
Tirsdag d. 12
Torsdag d. 28 Søndag d. 31

Kræmmermarked
Hust at tilmelde jer nattevagter

September
Torsdag d. 4

Kl. 18.00- 20.30

Oprykning ved den Store Eg

Tirsdag d. 9
Tirsdag d. 9

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 20.30

Oxermøde
Tropsmøde

Lørdag d. 13

Kl. 13.00 til ?

Tropsmesterskab i O-løb og Bålaften

Lørdag d. 20
Søndag d. 21

Kl. 7.00
Kl. 17.00

Kanotur på Susåen
Se indbydelse i Knasten

Søndag d. 5

Kl. 10.00- 16.00

Aktivitetsdag på Bassebjerg. Vi
færdiggør foropgaver til LPT

Tirsdag d. 7
Tirsdag d. 7

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde
Tropsmøde

Oktober

Lørdag d. 11
Søndag d. 12
Mandag d. 13
Tirsdag d. 14

Lands Patrulje Turnering
Se indbydelse i Knasten

November
Tirsdag d. 4
Tirsdag d. 4

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde
Tropsmøde

Husk at melde afbud til din PL, hvis du ikke
kommer til møde.
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Hjortes måneder
Korpslejren er nu overstået, selvom vi i skrivende stund ikke engang er
begyndt at pakke endnu. Vi er sikre på, at det har været en fantastisk tur
og
den sidste med vores fantastiske PL, som forlader os til fordel for de
kære pionere til september. Vi har haft nogle fantastiske år, hvor vi
virkelig har vist, hvad en patrulje kan udrette med den rette indstilling,
et
godt sammenhold og en kompetent leder. Vi har ligget i top 2 på
Wagadugoløbet de sidste fire år, top 2 i Wacambaen de sidste 3 år, og
sidste år opnåede vi det bedste af det bedste. Vi vandt LPT. Spørgsmålet
melder sig nu, om vi kan klare os uden vores gode Rasmus? Til det kan vi kun sige, at en patrulje
med medlemmer som jer ikke er sådan at slå ud. Vi vil rejse os efter tabet af Rasmus, og af asken
fra hans ligbål vil vi genfødes som fønixer og opnå utrolige resultater! Vi vil gå efter endnu en sejr
på LPT, vi vil beholde Wacambatrofæet hos os endnu et år, og vi vil tilbageerobre
Wagadugotrofæet fra den gemene patrulje, der vovede at udfordre vores autoritet som Danmarks
absolut bedste patrulje!
Hjortehilsner PL og PA.
August
d. 2.-9. Korpslejr

September
d. 4. Oprykning

d. 12. Tropsmøde
d. 20. Patruljemøde –
opsamling på tovværk
d. 27. Patruljemøde – farvel til
Rasmus
d. 28.-31. Kræmmermarked

d. 9. Tropsmøde
d. 13. Bålaften – i år bliver
’Smilet’ vores!!
d. 17. Patruljemøde –
optagelsesritual for nye hjorte
d. 20.-21. Tropstur
d. 24. Patruljemøde –
optagelsesprøven og
forberedelse til LPT

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

Oktober
d. 1. Patruljemøde –
Forberedelse til LPT
d. 5. Arbejdsdag på Bassebjerg
d. 7. Tropsmøde
d. 11.-14.
Landspatruljeturnering - LPT
d. 22. Patruljemøde – et
duelighedstegn påbegyndes
d. 29. Patruljemøde – videre
på duelighedstegnet

Tlf.: Rasmus: 22901402, Frida: 29842521
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Egern	
  

Egern	
  havde	
  et	
  lille	
  leder	
  skift	
  og	
  det	
  var	
  vi	
  kede	
  af,	
  men	
  det	
  går	
  stærkt	
  frem	
  ad	
  nu!	
  

	
  

Vi	
  har	
  fået	
  tage	
  mærker	
  og	
  øvet	
  en	
  del	
  ting,	
  og	
  nogle	
  af	
  dem	
  sidder	
  da	
  fast.	
  Lidt	
  forskellige	
  møder	
  har	
  vi	
  
været	
  ude	
  i,	
  men	
  vi	
  hygger	
  og	
  lærer	
  en	
  masse	
  nye	
  ting,	
  som	
  vi	
  forhåbentlig	
  kan	
  bruge	
  på	
  LPT,	
  når	
  den	
  
engang	
  kommer,	
  men	
  det	
  er	
  det	
  vi	
  sigter	
  efter.	
  	
  
Vi	
  havde	
  det	
  sidste	
  møde	
  med	
  alle	
  de	
  andre	
  patruljer	
  som	
  vi	
  normalt	
  gør,	
  og	
  nu	
  har	
  vi	
  så	
  pause	
  for	
  spejder,	
  
men	
  vender	
  alle	
  tilbage	
  og	
  klar	
  igen.	
  Efter	
  sommerferien	
  her,	
  skal	
  vi	
  tage	
  nye	
  spændende	
  mærker	
  som	
  i	
  selv	
  
har	
  været	
  med	
  til	
  at	
  vælge	
  ud	
  af.	
  Så	
  derfor	
  tror	
  jeg	
  på	
  vi	
  nok	
  skal	
  få	
  det	
  sjovt	
  med	
  at	
  tage	
  de	
  ting	
  sammen.	
  	
  
Vi	
  kigger	
  bl.a.	
  på	
  orientering	
  som	
  alle	
  ville,	
  så	
  de	
  sidste	
  ting	
  til	
  væbnersnoren	
  og	
  andre	
  små	
  ting	
  vi	
  lige	
  
mangler	
  at	
  samle	
  op	
  på.	
  	
  	
  
	
  
	
  
Hilsen	
  PL	
  Tobias	
  	
  
	
  
	
  

Grævlinges lejr
Hej Fedlinger!
Dette er nu det sidste indlæg jeg skriver inden Simon, Johan og jeg rykker op som pionere. Det er
mærkeligt at skulle videregive rollen efter 6 gode år som spejder, hvor vi har lært, oplevet, og haft
gode stunder sammen. Vi glæder os til at slutte af med Korpslejr i Gurre, hvor vi skal lave sjove
aktiviteter i ”Det Vilde Vesten”. Efterfulgt af Korpslejr kommer LPT så vi skal lige ha’ kigget på de
ting i har svært ved inden oprykning. Simon og jeg, glæder os til at se patruljen fortsætte den gode
ånd, og vi vil selvfølgelig komme forbi engang i ny og næ.
PA Simon og PL Natalie
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Hej dejlige mårlinger
Tak for et brag af en korpslejr! Altid en fornøjelse med jer ☺
De næste par måneder bliver spækket med aktiviteter og ture, glæd jer! I august afslutter vi lejrkok.
Vi har fået færdiggjort vores kogebog ”Mårs mad, let at lave” og vi skal da prøve de lækre retter.
Husk også at der er Kræmmermarked i slutningen i august! Kom og sælg eller spis en kage ☺. I
september er det her, det sker! Vi starter med oprykningen ved den store og gamle eg. Her skal vi
sige pænt goddag til vores nye mårling(er) som kan se frem til en dejlig tid hos os. September byder
også på en tropstur hvor vi alle kan lære hinanden bedre at kende. Oktober står i LPT´ens tegn.
Dertil skal vi kreere et pragteksemplar af en foropgave. I oktober skal vi også tage både signalør og
signalgast, vi kan nå det!
Efterårshilsner på nedfaldende blade,
Marie(PA) og Freja(PL)
August	
  	
  
12.	
  Tropsmøde	
  
19.	
  Vi	
  laver	
  mad	
  til	
  lejrkok	
  	
  
26.	
  Mere	
  mad!	
  Derudover	
  
forbereder	
  vi	
  underholdning	
  	
  
28.-‐31.	
  Kræmmermarked!	
  Kom	
  
forbi	
  og	
  få	
  kage	
  	
  
	
  

September	
  
4.	
  Oprykning	
  
9.	
  Tropsmøde	
  
13.	
  Bålaften	
  

Oktober	
  
5.	
  Aktivitetsdag	
  ved	
  hytten	
  
7.	
  Tropsmøde	
  
11.-‐14.	
  Lands	
  Patrulje	
  Turnering	
  

16.	
  Vores	
  nye	
  mårling(er)	
  tager	
  
optagelsesprøven.	
  	
  
20.-‐21.	
  Tropstur	
  

	
  

23.	
  Vores	
  nye	
  mårling(er)	
  tager	
  
øksesvinger.	
  De	
  gamle	
  mårlinger	
  
opfrisker	
  tovværk.	
  	
  
30.	
  LPT	
  forberedelse.	
  Vi	
  ser	
  bl.a.	
  
på	
  lejrarbejdet.	
  

21.	
  Signalør/Signalgast	
  	
  //	
  -‐	
  -‐	
  -‐	
  /	
  ·∙	
  
·∙	
  ·∙	
  -‐	
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Et sidste Vildsvine indlæg

	
   2013-2014 er på vej mod sin ende. Vores sidste møde
inden sommerferien er afholdt sammen med de andre
patrulje som traditionen nu engang lyder. Den sidste tur,
Korpslejren, er også slut og vi kan nu se frem mod de
sidste par møder inden oprykningen. Vi skal den
anledning sige farvel til Sebastian, PL, som har styret patruljen det sidste år og nu er blev så
gammel at han skal rykke op. En ny patruljeleder og patruljeassistent vil træde til og vi stoler trygt
på de vil gøre det godt. Inden det sidste farvel er der som sagt de sidste par møder og de skal
selvfølgelig fyldes med en masse aktiviteter inden oprykningen. Vi ønsker patruljen held og lykke
med den næste sæson.
Vildsvine hilsener
Sebastian, PL og Christian, PA
August

September

12. Tropsmøde

2. Tropsmøde

20. Tovværk

10. Farvel til PL

27. Orientering

12. Oprykning

Grib Skov Trop
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Kære stolte pionere
Jeg håber I har en rar, varm og solksinsrig sommer. Når I læser dette, er vi lige kommet hjem fra
Korpslejr, og det selvfølgelig en fest. Nu skal har vi en masse nye, og gamle, projekter vi skal
igang med.
Vi skal blandt andet lave bibliotek i det gamle lederlokale, hvis vi altså får lov, men mere om det
senere.
Vi skal lave vores plads færdig, der er sten på vej til pizzaovnen, planker på vej til de nye bænke,
og vi skal have lavet gulvvarmen færdig, inden det bliver koldt.
Jens er kommet med et rigtig fint foreslag, vi skal hvert møde have et foredrag/undervisning/fremlæggelse af et emne fra en af os. Det hedder 15 minutes of fame, og skal være med til at gøre os
alle sammen klogere og hjælpe jer med at opfylde de undervisningkrav der er i de nye duelighedstegn.
Udover disse nye projekter, er der også nogle tilbagevendende ting vi skal have styr på. Her til
sommer får vi 5 sæt pionergrej, de skal gøres klar til pionerturnering. Så har vi vores traditionsrige
pioner-kano-indiana-jones-eventyrs-tur som skal planlægges.
Jeg glæder mig til et hyggeligt spejderefterår sammen med jer.
							
						
Knejsende hilsner
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Kaliffen
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ROVERKLANEN

Gæve Rovere !
Først et stort tillykke til Stinus der vejfortjent modtog kommunens årlige spejderlederpris af borgmesteren ved
spejderkorpsenes fælles bålarrangement på Frydenborg. Traditionen tro, når en gul spejder modtager prisen, trækkes
vedkommende i spejderkarret mod egen hytte. Med
Henrik Strøberg som vejviser fik turen ekstra krydderi af
en noget kuperet rute.
Dernæst en stor tak til alle der bidrog ved ”Long Horn
Lunch & Dinner”. Ved endnu en imponerede
arbejdsindsats, lykkedes det at sikre et vigtigt økonomisk
tilskud til vore mange aktiviteter. Pengene får hurtigt ben
at gå på, for i forårets løb har Stinus haft kontakt til
spejderlederne fra Dyssedam, vores naboer i mosen på
Valhal. De har opgivet kampen mod Bjørnekloen og valgt
at sælge hytte og jord til os, til en pris der ikke overstiger
overskuddet fra Veterantræffet. Så nu påtager vi os
bekæmpelsen, men får til gengæld et dobbelt så stort et
jordstykke at boltre os på ved Valhal. Der bliver noget at
gå i gang med, - men sikke muligheder der ligger i dette område. Med hensyn til bekæmpelsen af Bjørnekloen kunne det
ikke passe dårligere, at vores plæneklipper brød sammen sidste mandag i juni måned. Vi bringer derfor en
EFTERLYSNING: Brugt havetraktor søges! Kontakt ole.lumholt@email.dk
God sommer.
Program
Mandag 25/8
Kl. 19:30
Bassebjerg

Rovermøde i hytten

Fredag-søndag
12-14/9

Nordiske spejdermuseers årsmøde

Mandag 29/9
Kl. 19:30
Bassebjerg

Rovermøde i hytten

Mandag 27/10
Kl. 19:30
Bassebjerg

Rovermøde i hytten – Pyrolyse af tønder til primitiv ildtænding

Mandag 24/11
Kl. 19:30
Bassebjerg

Rovermøde i hytten

Denne aftens spændende mødeoplæg foretages af musuems-sjakket: Torben, Gert og Bent.
Efterfølgende en gennemgang af planerne for årsmødet.
Vi er værter ved et 3-dages arrangement med middag, udflugter, foredrag m.v.
Mødeoplæg fra sjak Hardeknud: Poul, Jim og Jens

”Bål-sjakket”, Lotte, Peter og Ole, har endnu en samling gode råd til primitiv ildtænding

Sjak Gadevang (Martin, Klaus, Bernhard og Holger) står for aftenens spændende indslag

Med løftet Tveje !
Ole

Grib Skov Trop
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Adresseliste
Civile Gruppestyrelsesmedlemmer:
Kirsten Schumann (Formand)
Kukkerbakkevej 18
Glenn Helmuth (Kasserer)
Sportsvej 24
Christian Dige Pedersen
Skovbrynet 14
Mette Sørensen
Søvej 10
Nils Jørgensen (suppleant)
Nødebovej 81
Diana M. Hansen
Smedievej 195

Græsted
Nødebo
Nødebo
Nødebo
Græsted
Hillerød

22229095
23388088
48471712
49113184
48484707
48247667

formand-gst@gribskovtrop.dk
glenn@helmuth.nu

Depotet
Glenn Helmuth(Depot)

Sportsvej 24

Nødebo

23388088

Glenn@helmuth.nu

Ceremonimester
Ole Lumholt

Sportsvej 47

Nødebo

22985247

ole.lumholt@email.dk

Spildopper
Jan René Larsen

Nødebo Skovvænge 4

Nødebo

48481676

jan@jrl.dk

Hyttevagter
Brian Hørup (Bassebjerg)
Claus Dall-Hansen (Klokkedam)
Ole Lumholt (Valhal)

Gyvelvej 18
Kastanie Allé 4
Sportsvej 47

Nødebo
Nødebo
Nødebo

41591076
48484880
22985247

bhpost@mail.dk
cdh@combilent.com
ole.lumholt@email.dk

Basserne (Spisning den sidste fredag i måneden)
Jørgen Andersen
Baunevænget 47

Nødebo

48485099

jand@andersen.mail.dk

Børne og ungdoms samrådet (BUS)
Glenn Helmuth (Repræsentant)
Sportsvej 24

Nødebo

23388088

glenn@helmuth.dk

48480128
30828035
42363955
28946654
64823003

ulv-gst@gribskovtrop.dk
fru.kaffe1@gmail.com
marianne@kvisgaard.info

Ulveledere
Bente Wilcke (30300354)
Malene Rosenørn Folden
Marianne Kvisgaard
Louise Wilcke
Hans-Peter Folden

Ulve 7-10 år. Mødedag torsdag kl. 18.30
Kirkevej 10 A
Græsted
Baunevænget 45
Nødebo
Krobakken 2
Nødebo
Kirkevej 10 A
Græsted
Baunevænget 45
Nødebo

Stifinderledere
Lars Hansen
Leif Højvang
Henrik Strøberg
Carina Dirchsen
Brian Hørup
Jan Larsen
Niels Keil

Stifindere 10-12 år. Mødedag onsdag kl. 18.45
Krobakken 2
Nødebo
48244742
Krobakken 1
Nødebo
22724910
Kirkebakken 9
Nødebo
51990304
Gyvelvej 18
Nødebo
42428802
Gyvelvej 18
Nødebo
41591076
Nødebo Skovvænge 4
Nødebo
48481676
Torvet 1 K
Hillerød

lars@kvisgaard.info
stifinder-gst@gribskovtrop.dk
hjs@bwsc.dk
cd@pola.dk
bhpost@mail.dk
jan@jrl.dk
keil@mail.tele.dk

Spejderledere
Stinus Andersen, (Tropsleder)
Anders Rønn-Nielsen
Petra Munk Wolfhagen
Cecilie Helmuth
Pernille Edelgaard Christensen
Alexander Ian Kenney

Spejdere 12-17 år.
Storskoven 1
Gudenåvej 24, 3tv
Gyngemose Parkvej 2E, 1. Th
Vigerslevvej 25, 2 tv
Gyngemose Parkvej 2E, 1. Th.
Slangerupgade 7, kld.

Annisse
Vanløse
Søborg
Valby
Søborg
Hillerød

23442659
30225515
28181725
40404916
23314655
40738365

spejder-gst@gribskovtrop.dk
Anders.R@math.ku.dk
pmunkwolf@gmail.com
Cecilie@helmuth.nu
pernille_ec93@hotmail.com
alex_kenney@hotmail.com

Patruljeledere
Rasmus Bech (PL, Hjorte)
Mikkel K. Børresen (PL, Bæver)
Natalie Lindebjerg (PL, Grævlinge)
Freja Jensen (PL, Mår)
Tobias Warming (PL, Egern)
Sebastian Sylvest (PL, Vildsvin)
Emma Daae (PL, Ilder)

Møde kl. 19-21.00
Winthersvej 3
Kromarken 6
Pile Allé 23
Nødebovej 20
Søvej 8A
Stenvænget 28
Pramvejen 2

Nødebo
Nødebo
Nødebo
Nødebo
Nødebo
Gadevang
Nødebo

22901402
21656063
60333180
20768802
22290140
60221516
24486645

rasmusmbech@gmail.com
mikkel2611@live.dk
nat-musen@hotmail.com
freja.verden@gmail.com
tobias.warming@yahoo.dk
Sebastian@sambhur.com
emmedaa@live.dk

Rovere
Ole Lumholt (Klanleder)
Stinus Andersen (Kasserer)
Anders Rønn-Nielsen (Assistent)
Poul Wilcke (Assistent)

Den sidste mandag i måneden
Sportsvej 47
Storskoven 1
Gudenåvej 24, 3tv
Kirkevej 10 A

Nødebo
Annisse
Vanløse
Græsted

22985247
23442659
30225515
26161166

ole.lumholt@email.dk
spejder-gst@gribskovtrop.dk
m00ar@math.ku.dk
pw@tvis-kbh.dk

Redaktionen på Knasten
Cecilie Helmuth

Vigerslevvej 25, 2 tv

Valby

40404916

cecilie@helmuth.nu
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ABCDEFG
DEFGHIJ
VWXYZÆ
KLMNOP
STUVWX
ØÅABCD

’14

Foropgave LPT 2014
Foropgaven til årets LPT er en ”kodebryder” som skal
hjælpe med at bryde forskydningskoder. Kodebryderen
består af et antal hjul eller drejeskiver med alfabetet på.
Hjulene skal kunne drejes uafhængigt af hinanden. Hvert hjul
skal have alle alfabets 29 bogstaver på (altså inkl. W).
Kodebryderen skal som minimum kunne bryde ord på 6
bogstaver, den skal derfor indeholde minimum 6 hjul. Der er
ingen største eller mindste mål, men den skal være anvendelig
og til at tage med. Pointene for foropgaven fordeles med 80%
for funktionalitet og håndværk og 20% for udsmykning og
ekstraarbejde, f.eks. et hylster etc.

Kodebryderen anvendes ved at tage et ord fra den kodede tekst
og ”indstille” hjulene så teksten står nedad kodebryderens side. Imens hjulene
fastholdes, drejes hele kodebryderen og hver linje nedad kodebryderen læses. På
et tidspunkt vil der stå et ord der giver mening og man har herved brudt koden.
Det kan derfor være en fordel af forsyne kodebryderen med en låseanordning der
fastholder hjulene i den indbyrdes stilling som man ønsker.

MNOPQR

MNOPQR

MNOPQR

MNOPQR

LMNOPQ

LMNOPQ

LMNOPQ

LMNOPQ

TUVWXY

TUVWXY

TUVWXY

TUVWXY

BCDEFG

BCDEFG

BCDEFG

BCDEFG

IJKLMN

IJKLMN

IJKLMN

IJKLMN

IJKLMN

IJKLMN

IJKLMN

IJKLMN

F.eks. haves en kodet besked: MLTBII, hjulene
indstilles så de viser MLTBII. Når hele
kodebryderen drejes kan følgende ord læses:
NMUCJJ – ONVDKK og derefter POWELL.
Michael Vester (TL)

KONTIKICUP 2014
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