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NYT FRA TROPPEN

Kræmmermarkedet 2015  
d. 27. til 30. august 
Tilmeldingen til buffister, kagebagere og andre 
opgaver i forbindelse med Kræmmermarkedet 
er nu åben. Lige som sidste år foregår tilmel-
dingen 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 
25. år. Overskuddet går ubeskåret til aktiviteter 
i Grib Skov Trop.

Tilmelding til kagebagning og vagter på Kon-
ditoriet sker på:
www.jrl.dk/konditori

Ledermiddag d. 30. oktober kl. 18.30
Alle ledere inviteres til ledermiddag. (u. på-
hæng)
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)

Ledertræf d. 14.-15. november. 
Grib Skov Trop er vært for årets ledertræf, hvor 
alle ledere fra De Gule Spejdere mødes. Le-
derne mødes for sammen at drøfte og udvikle 
spejderarbejdet i De Gule Spejdere, og for 
hyggeligt samvær. 
Ledertræffet afholdes dels på Nødebo Kro og 
på Bassebjerg. Vi forventer mellem 80 og 90 
deltagere! 
Vi vil høre om der er nogen forældre / Basser 
som kan hjælpe med til ledertræffet. Vi skal 
bruge hjælp til middagen lørdag aften, som 
afholdes på Nødebo Kro og til at servere mor-
genmad for de mange ledere på Bassebjerg. 
Hvis du har mulighed for at hjælpe, så kontakt 
Stinus på stinus@degulespejdere.dk

Ulvedepotrum og aktivitetsrummet
Byggeriet af Ulvedepotrummet og aktivitets-
rummet skrider fremad. I august og september 
vil der være mulighed for at forældre kan give 
en hånd med ved ulvemøderne og tirsdag 
aften. Alt træet skal grundes og males og det 
kan nemt klares mens ulvene er til møde. Du 
kan også hjælpe med at sætte beklædning af 
huset på og indretningen inde i depotrummet. 
Kontakt eventuelt Stinus. 
stinus@degulespejdere.dk

Mød os på Facebook
Grib Skov Trops Facebook side har 300 følgere – klik dig ind på siden, hvis du endnu ikke er 

følger os. Her poster vi løbende nyt fra gruppen og de enkelte grene. 
Se: www.facebook.com/gribskovtrop
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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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BÅLAFTEN 2015

LANGBUEMESTERSKAB
O-LØBSMESTERSKAB

LEJRBÅL OG SANG
MAD OG DRIKKE

SVÆVEBANE

Kom og vær med 
til en hyggelig aften 

omkring bålet. Vi fejrer 
året der er gået, kræm-

mermarkedet og spildop-
perne. Vi sørger for lækker 

mad og drikkevarer og kommer 
du tidligt, kan du være med til 

troppens o-løbs mesterskab og 
langbue mesterskab. Husk at invitere din 

familie og venner med. Vi starter klokken 
14.00 og maden servers klokken 18.00. 

”Hej, Spejder - vil du bære ved til broderskabets bål? Nu mødes de som sammen stred for løftets store mål.”

12. September
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I skrivende stund skinner solen fra en skyfri himmel. Efter en noget våd og kø-
lig sommer er dette dejligt. Sæsonen for Grib Skov Trop er igen ved at starte 
og alle børn og unge, ledere og hjælpere kan se frem til endnu et efterår med 
masser af aktiviteter. 

Alle grenene har været på en dejlig sommerlejr på Djursland. Alle drog ons-
dag på tur til Ree dyrepark som bød på aktiviteter til alle aldre.  I år havde vi 
stort set igen skader, alle kom hjem fra lejr med nye kammerater og dejlige 
oplevelser.

Vi har stadig brug for nye og flere forældre, der kan give en hånd med, ved 
Kræmmermarkedet her i August, Spildopture en gang om måneden og ved 
arbejdsdage på Bassebjerg.

Jeg glæder mig til at se alle ulve, stifindere, spejdere, 
pionerer, rovere med familier til bålaften 12. septem-
ber.

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!

Kirsten Schumann
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OH LYT ULVE!
Akela og alle hendes assistenter glæder sig til at byde alle ulve velkommen tilbage efter 
en herlig sommerferie. De fleste ulve, der i forbindelse med dette års sommerlejr venligst 
har været udlånt til Brunhilde og hendes flok af vikinger, blev alle gjort klar til kamp mod 
de modbydelige søfolk fra England. Under Brunhilde skarpe overvågning, blev alle ulve 
trænet. Der blev bygget med skarpe sværd, punge til de mange penge. Saft blev presset 
og frisk serveret til morgenmaden og mad over bål blev tilberedt. Alt i alt en herlig som-
merlejr og til sidst blev de modbydelige søfolk fra England naturligvis taget til fange, efter 
de havde forsøgt at stikke af med Brunhildes mange værdier. Så naturligvis glæder vi os 
til at se Jer alle tilbage, og hvem ved, hvad der skal ske på næste års sommerlejr.

Vi har 2 møder inden vi skal mødes ved Den Gamle Eg. De ulve der mangler at få ta-
get de sidste mærker kan lige nå det. Måske Førstestjernen, Andenstjernen eller måske 
mangler nogle lige det sidste til at få Springende Ulv. Mange nye ulve skal optages i flok-
ken 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, hvor rigtig mange i år 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.

Et spændende efterår står for døren, hvor der lægges ud med Hillerød Kræmmermarked, 
hvor alle forældre samt ulve kan hjælpe til. Der er masser at tage fat på, da der skal hele 
tiden ryddes borde og gøres klar til de næste i vores konditori.

Rundskue hæfter er også en fast tradition hvor salget afsluttes ved vores bålaften på Bas-
sebjerg. Og sidst og ikke mindst, skal vi naturligvis ud og gå 20 km.
Vi ses i Ulvehulen torsdag d. 20. august.

Med venlig ulve hilsen 
Akela, Rikki og Messua, Louise og Trompeter
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HUSK at melde afbud til 

Akela hvis du ikke kommer 

på telefon 30 30 03 54

PROGRAM FOR ULVE:
Torsdag d. 20. august – Lege møde 
Torsdag d. 27. august – Vi tænder bål, prøver at lave fladbrød.
27 - 30. august -  Kræmmermarked i Hillerød, tag din uniform på og kom ud og 
hjælp med at rydde af bordene, der er brug for alle.
Torsdag d. 3. september – Oprykning ved den gamle EG, vi mødes på Stenholt vej 
ved P-pladsen kl 18:00 vi forventer at været slutte kl 20:00. Alle er velkommen. (Det 
er denne ene gang om året at ulve bliver optaget i flokken og får deres ulvenavn)
Torsdag d. 10. september – Samarbejdsopgaver på grunden.
Mandag d. 7. september – Bandeleder & assisten møde fra kl. 19 -20
Lørdag d. 12. september – Bålaften det er for alle, se indbydelse i knasten eller på 
hjemmesiden.
Torsdag d. 17. september – Rejsen, hvor mon vi skal hen i år.
Torsdag d. 24. september – Stjerne møde 
Torsdag d. 1. oktober- Stjerne møde 
Søndag d. 4. oktober- Sct. Georgs løb, i få besked om hvor når jeg høre fra Sct. 
Georgs Gilderne.
Torsdag d. 8. oktober- fuldmåne møde.
Torsdag d.15. oktober – Efterår ferie
Torsdag d. 22. oktober-  Førstehjælp eller klar dig selv.
Mandag d. 26. oktober – Bandeleder & assistent møde fra kl. 19 -20
Torsdag d. 29. oktober-   Førstehjælp eller klar dig selv.
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ULVETURNERING 2015
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STIFINDERTURNERING 2015
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Vi håber at I har nydt sommerferien og er klar til et nyt spejderår. Tak for en god sommer-
lejr med både godt og regnfuldt og blæsende vejr.
 
Vi starter det nye stifinder-år med at koncentrere os om afkrydsning til Ørneprøven, så 
2.års stifinderne kan nå at tage dette vigtige duelighedstegn inden oprykningen. Vi skal 
også have de af Jer der har mulighed for Svævende Ørn igennem det sidste der mangler.

Ved oprykningen skal vi tage afsked med 6 stifindere. Heldigvis kommer der mange nye 
stifindere op fra ulvene, så vi kan danne 3 kobler. Vi glæder os til både at se vores gamle 
stifindere hos spejderne og til at få nye stifindere fra ulvene.

Efter oprykningen skal de nye stifindere starte med at tage Totemprøven. Samtidig skal 
de gamle stifindere, som nu skal være kobbelledere og –assistenter, trænes til at være 
ledere. 

Første gang vi for alvor skal teste de nye kobler er den sidste weekend i september. Her 
skal vi på vores årlige tur til Klokkedam, hvor de nye stifindere skal bygge lejr, sove i tipi 
og lære at lave stifindergryde. 

Første søndag i oktober skal vi på Sct Georgsløb sammen med stifindere og juniorer fra 
alle de andre spejdergrupper i Hillerød. Lad os se om vi ikke kan vinde førstepræmien.

Med stifinderhilsen   

Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM
 
 
August  
Onsdag 12. Første møde efter sommerferien. Vi starter med en båltændingskonkurrence. 

Derefter afkrydsning til Ørneprøven. 
Onsdag 19. Vi fortsætter med afkrydsning til Ørneprøven.  
Onsdag 26. Sidste møde inden oprykningen. Vi leger og hygger omkring bålet.  

2.  års st if inderne skal bl ive ½  t ime længere. Vi  v i l  gerne høre jeres 
mening om, hvem der skal være kobbelledere og –assistenter t i l  næste 
år.  

Torsdag 27. – 
Søndag 30. 
august 

Hillerød Kræmmermarked. Kom og hjælp til i konditoriet – helst i uniform. Husk at 
tage de sidste rundskuehæfter med, så du kan få dem solgt. 

September  
Onsdag 2. Intet møde.  
Torsdag 3. 
 
 

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 cykellygter.  

 
Onsdag 9. Første møde i de nye kobler. Vi går i gang med Totemprøven. Vi skal bl.a. høre om 

båltyper, øve båltænding og høre om sikkerhedsreglerne for brug af sav og økse.  
2.  års st if inderne skal bl ive ½  t ime længere.  

Lørdag 12. Bålaften. Mere herom andetsteds i bladet. 
Onsdag 16.  
 

Vi checker stifinderlommen. Vi skal også høre om Sortfodstammens traditioner, om 
De Gule Spejdere og om andre spejderkorps. 

Onsdag 23. Vi fortsætter med og afslutter Totemprøven. Vi gennemgår principperne for 
indretning af en lejrplads og de vigtigste besnøringer, så I er godt forberedt inden 
turen den kommende weekend. Vi skal også lige have checket kobbelkasserne. 
Ti lmelding t i l  turen t i l  Klokkedam/Sct Georgsløb. 

Lørdag 27. - 
Søndag 28. 

Weekendtur til Klokkedam ved Buresø. Vi mødes ved Bassebjerg lørdag kl. 10.00. 
Derefter kører vi til Klokkedam, hvor vi skal lave lejrsport og bålmad. Afslutning ved 
Frydenborg kl. 13.00. 
Vi har brug for forældre til at hjælpe med at køre til Klokkedam lørdag og hjem 
derfra Søndag. Mere derom senere. 

Onsdag 30. Vi starter på knobmærket. 
Oktober  
Søndag 4. Arbejdsdag på Bassebjerg for forældre. 

Stifinderne skal på Sct. Georgsløb som denne gang også foregår omkring 
Bassebjerg. 

Onsdag 7. Videre med knobmærket. Vi starter på at lave en knob tavle. 
Onsdag 14. Efterårsferie. Intet møde.  
Onsdag 21. Vi går en rask aftentur i skoven. Tag det samme fodtøj på, som du skal gå i på 30-

km turen på søndag. Mundtl ig t i lmelding t i l  30-km turen på søndag. 
Søndag 25. 30-km tur. Vi mødes ved hytten kl. 9.00 og regner med at være tilbage igen kl. 

17.00. Husk stor madpakke og drikkevarer. Forældre er velkomne til at gå med. 
Onsdag 28. Vi skal på det aller-uhyggeligste Allehelgensløb i den mørke skov. Husk at tage 

skifte-underbukser med.  
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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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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

Vi modtager desværre ikke brugte skjorter i øjeblikket, da vi har rigtig mange på 
lager i forhold til efterspørgslen.

Åbningstid i depotet: Når vi er hjemme - ring først.

Kontakt:
Glenn Helmuth: 23388088 - 48481220

Sportsvej 24, Nødebo

Eventyrsport
Giver 10 % på alle ikke nedsatte varer, und-
taget mad og GPS. 
Se www.eventyrsport.dk

Danish Outdoor
Danish Outdoor giver 10% rabat ved køb + 
5% bonus til den gruppen, man kommer fra. 
For at få rabatten skal du skrive at du kom-
mer fra De Gule Spejdere og fra hvilken 
gruppe du kommer. 
Ordre kan afgives i netbutikken eller på 
mail. 
Se www.danishoutdoor.dk

Jensen
Jensen giver 20 % rabat til De Gule Spej-
dere, på alle ikke nedsatte vare. Jensen har 
et bredt udvalg af friluftsudstyr til rimlige 
priser. 
www.jensen-globetrotter.dk

Spejdersport
Spejdersport giver 10% på alle ikke nedsatte 
vare. 
Se www.spejdersport.dk

Friluftsland
Friluftsland giver 10% rabat på alle ikke 
nedsatte varer.
Se www.friluftsland.dk

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

RABATAFTALER
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Hej Spejdere
Jeg håber, I alle har haft en god sommer, og tak for en god tur til alle jer, der var med på som-
merlejren. I troppen var der en helt utroligt god stemning på sommerlejren, alle kunne samar-
bejde, humøret var højt og der var en helt særlig samhørighed. Det var dejligt at opleve. 

I år er der oprykning d. 3. september, og det bliver en ganske særlig dag for troppen. Jeg har 
været tropsleder i 15 år, og tiden er nu inde til at give ansvaret videre. Jeg synes, det er vigtigt 
at give plads til nye talenter og derigennem lade troppen udvikle sig. 

Jeg kom i tropsledelsen i 1996 og blev tropsleder i år 2000.  
Det har været en fed tid. Igennem de 15 år er mere end 200 spejdere rykket op til troppen, og 
vi har sammen haft en masse fantastiske oplevelser. Vi har oplevet sejre og nederlag, været 
på en række udlandsture og knyttet venskaber for livet. 
Ingen tvivl om, at det har været et hårdt arbejde – og for udenforstående uforståeligt at lægge 
så mange timer uden at få ”løn” for det, men oplevelserne og samværet har været lønnen i sig 
selv. 

Grib Skov Trops nye tropsleder bliver Pernille Edelgaard Christensen. Pernille er 22 år og er 
vokset op i Grib Skov Trop. 
Første gang jeg for alvor lagde mærke til Pernille var på et Sct. Georgsløb. Pernille var 2. års 
spejder og havde en PL på turen, som ikke helt havde overblik over patruljen. Allerede da var 
det tydeligt, at Pernille havde nogle særlige evner, og det er et indtryk, der kun er blevet for-
stærket siden. 
Pernille nåede i sin spejdertid at være  PL for Hjortepatruljen i hele 4 år – fra 2008 til 2011. 
Hjorte er i øvrigt nu ubestridt den patrulje, som har fostret flest tropsledere i De Gule Spejdere 
–  4 i alt. 

Pernille har i de sidste år været i lære som tropsleder og er helt klar til at tage over. Jeg forsæt-
ter som tropsassistent. 

Kære Pernille, 
For at citere jubilæumsbogen: ”Jeg ser frem til når der er én, som kan og vil tage ansvaret for 
at føre den mest betydningsfulde spejdertrop i nyere tid videre. Det bliver en stor dag, hvor jeg 
nok vil fælde en lille tåre.”

Du er noget særligt, og jeg ser frem til, at du overtager troppen. Jeg vil hjælpe dig godt på vej, 
men også lade dig få dine små bump på vejen, så du kan få dine egne erfaringer og blive stær-
kere. 
Jeg vil altid være en del af Grib Skov Trop og være der for dig, hvis du har behov for sparring 
og et par råd med på vejen. 

Holdt fast i målet – det skal være sjovt, udfordrende og inspirerende at være spejder i Grib 
Skov Trop. 

Mod nye tinder - Med spejderhilsen

Stinus

Hej Spejdere farvel som TL.indd   1 16/08/15   12.20
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Patruljernes mødedage (i uger, hvor der ikke er tropsmøde) Egern   19.00 til 21.00 Onsdag
 Mår   19.00 til 21.00 Tirsdag
 Grævlinge  19.00 til 21.00 Torsdag
 Bæver   19.00 til 21.00 Onsdag
 Hjorte    19.00 til 21.00 Onsdag
 Vildsvin  19.00 til 21.00 Onsdag
 Ilder   19.00 til 21.00 Onsdag

August

Tirsdag d. 11 - Tropsmøde Kl. 19.00

Torsdag d. 27. - 30. - kræmmermarked 

September

Torsdag d. 3. - Oprykning kl. 18.00

Tirsdag d. 8 - Tropsmøde Kl. 19.00

Fredag d. 18. - 20. - Tropstur

Oktober

Tirsdag d. 6. - Trospmøde kl. 19.00

Lørdag d. 10. - 13. - Lands Patrulje Turnering

PROGRAM FOR SPEJDERNE
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Vandreruter
1 Liselund Park, 2,5 km 
Liselund Park er et romantisk haveanlæg fra slutningen af 1700-tallet. Anlagt af 
Antoine de la Calmette som en kærlighedsgave til sin hustru, Lisa. 

Du kan fornemme en særlig stemning i Liselund Park. Den forfinede måde at 
arrangere naturen på, der var populær i slutningen af 1700-tallet: De bløde linjer, 
søerne, de eksotiske træer, de små bygninger. En total arrangeret ”natur”, - helt 
i kontrast til den mere vilde natur på Møns Klint.

Gå en tur rundt i parken, ned omkring Skriversøen, op over Kragehøj og 
tilbage i parken igen. Hvis du har tid, kan du tage strand-turen ned ad trapperne 
gennem Djævlekløften. Du kan også tage på rundvisning i det gamle Liselund 
Slot. Der er opslag om tid og pris på bagsiden af slottet.

Liselund forvaltes af Nationalmuseet, www.natmus.dk. Bemærk på skiltene, 
at der er særlige regler for ophold i parken.

2 Jydelejet, 3,3 km
Jydelejet nord for Klinteskoven er en blød afrundet dal, der med spredte grupper 
af bøge, enebær og andre buske skærer sig ind i landskabet bag klinten. Kreaturer 
har i århundreder afgræsset området og herved fjernet næring og kun pletvist 
tilført lidt igen. Kridtet ligger lige under jordoverfladen, og det betyder, at der 
her findes et meget stort antal forskellige og sjældne planter, bl.a. orkidéer. En 
skøn rute er at gå ned igennem Jydelejet til klintekanten.

Gå videre sydpå langs klintekanten og nyd en storslået udsigt fra Lille Taler 
og resterne af Store Taler, som skred i havet i januar 2007. Følg stien forbi 
Hylledals Slugt, hvor imponerende mængder af ler, sand og kridt hvert år vaskes 
ud med regnen ad den smalle slugt mod stranden. 
 Turen gennem Klinteskoven giver dig ro til at fordøje alle indtrykkene. 
Aborrebjerg er Møns højeste punkt, 143 meter over havet. Her kan du virkelig 
nyde udsigten. Du kan være heldig at se helt til Stevns i nord og Farøbroerne 
og Mønsbroen mod vest. 

3 Havrelukke, 3,0 km
Du kan opleve alt hvad Møns Klint er kendt for på Havrelukke-turen: Skoven, 
overdrevet, klinten, fortidsminderne, blomsterfloret, fuglelivet og freden. 

Start ved Havrelukke picnic-plads og gå ned gennem Grimsdalen. Skoven 
her er såkaldt urørt skov. Der er mange døde træer der står eller ligger, og er 
levested for insekter, mosser og svampe. Allerede i det åbne overdrev ved 
Havrelukke, men også i Grimsdalen, er jordbunden af kridt, og dermed grobund 
for en sjælden flora, bl.a. mange orkidéer. 

Klinten ved Sandskredsfaldet er ikke så stejl som mange andre steder på 
Møns Klint. Men du kan nok finde en plet med god udsigt, hvor du kan sidde 
og nyde livet, – og måske se vandrefalken flyve forbi. Når du kommer op til 
Svantestenen, kan du undre dig over, hvordan den store sten er landet her. 

Det fortælles, at en svensk troldkvinde var arrig over at kristendommen 
bredte sig nordpå, så hun tog en svensk granitsten og slyngede den med sit 
strømpebånd mod Magleby kirke. Stenen ramte kirkens tårn, faldt tilbage og 
landede i Klinteskoven. Og det er ganske vist…

4  Møns Klint, nordlige rundtur til Røde 
Udfald-trappen, 2,7 km

Gå en tur nordpå fra GeoCenter Møns Klint for at 
se klintekantens højeste udsigt med 128 meters 
næsten lodret fald ned til stranden. Tidligere havde 
klintekanten på dette sted form som en stol. Her siger 
sagnet, at Klintekongens dronning sad og skuede ud 
over havet mens Klintekongen var på togt – heraf har 
stedet fået navnet Dronningestolen. 

Fortsæt et par hundrede meter nordpå til Forch-
hammers Pynt. Herfra er udsigten fantastisk. Nordpå 
kan du se flintelagenes foldning i kridtet som bevis for 
istidens opskubning af klinten. Gå videre 100 m nordpå og 
se ”Klintekongens ansigt” som en 10 m høj profil i klinten. På 
vejen til trappen ved Røde Udfald nydes skoven og de  mange 
dejlige udsigtspunkter. På turen tilbage på stranden, går du på store 
banker af aflejrede flintesten. De er alle vasket ud af klinten gennem 
tiden og transporteres nu af vand og strøm nordpå rundt om Møn. På 
stranden har du en oplagt mulighed for at lede efter fossiler og flotte sten.

5 Møns Klint, sydlige rundtur til Grårygtrappen, 2,3 km
Hvis du ønsker at opleve lidt af Møns Klint både foroven og nede på stranden, 
er en tur forbi Gråryg en god idé. Fra GeoCentret går du sydpå ad klintestien, 
forbi resterne af Freuchens Pynt, som faldt i havet i 1998. Når du kommer til 
Sandfaldet og Sommerspirspynten, så nyd udsigten, storheden og stilheden, 
inden du fortsætter. Sommerspiret faldt i havet i 1988, men pynten er stadig 
værd at bemærke, da vandrefalkene ofte sidder her og holder udkig. På stran-
den mellem Grårygtrappen og Maglevandstrappen er der både partier med 
flintesten, blandede vandreblokke, fossiler og sandstrand. Beregn god tid til 
at lede efter fossiler, nyde udsigten og forcere trapperne med hhv. 468 og 
497 trappetrin. 

6 Klintholm Gods og Klinteskoven, 9,0 km
Turen rundt i den private del af Klinteskoven er lang. Men også fyldt med store 
natur- og kulturoplevelser. Du kan vælge at gøre turen kortere ved at gå på 
tværs. Se kortet. 

Turen i Klinteskoven er præget af afvekslende skov af både løv- og nåletræ. 
Det skrappe terræn giver hele tiden nye oplevelser, og der er rige muligheder 
for at studere blomsterflor og fugleliv. 

Husk på, at i den private skov er det kun tilladt at færdes på veje og stier! 
Og fra kl. 6 morgen til solnedgang.

Klintholm Gods har været i familien Scavenius’ eje siden 1798. Også Møns 
Klint og den østlige del af Klinteskoven hørte under Klintholm Gods indtil området 
blev solgt til staten i 1980. 

7  Høvblege, 2,2 km
Høvblege er et pragtfuldt område, hvis du sætter pris på blomster og sommer-
fugle. På de solbeskinnede sydskråninger ligger kridtet helt oppe i jordoverfladen. 
Det betyder, at der her findes et af landets største antal forskellige og sjældne 
planter, også orkidéer. Sommerfuglen 
Sortplettet Blåfugl lever her, - som det eneste sted i Danmark. 

Gå nordpå fra parkeringspladsen. På toppen nydes udsigten ud over 
Østersøen. Fortsæt igennem lågen ved indhegningen og giv dig herefter god 
tid. I foråret og sommeren blomstrer orkidéer og en masse andre smukke 
blomster. Nyd den fortættede stemning mellem de gamle enebærbuske på turen 
forbi Kongens Køkken og op til Kongsbjerg, der med sine 135 meter over havet 
byder på en formidabel udsigt.

Kridtstien 
Cykel- og vandresti mellem Camping Møns Klint og GeoCenter Møns Klint. 
En behagelig tur gennem Klinteskoven, fri for biler og støv. 

Tropstur – Møns Klint
Hej Spejdere
Tropsturen i september går til Møns Klint, hvor vi skal ud og ople-
ve noget af Danmarks mest imponerende natur. 

Vi skal bo på en lille primitiv plads i skoven og tager derfra på fæl-
les vandreture med indlagte opgaver, hvor vi skal opleve klinten, 
klinteskoven og en tur op ad Danmarks længste trappe. (497 trin)

Vi kører med bus fra Bassebjerg til Møn. 

Praktiske oplysninger:
Afgang: fredag d. 18. september kl. 17.30
Hjemkomst: søndag d. 20 september kl. 15:30
Turen er gratis og en del af kontingentet
Tilmeld dig på: www.gribskovtrop.nemtilmeld.dk

Personlig pakkeliste: 
• Rygsæk – vi skal gå et par km 

ud til overnatningspladsen
• Gode vandresko / støvler (af-

hængig af vejret)
• Dagstursrygsæk
• Vanddunk
• Spisegrej og viskestykke
• Sovepose
• Liggeunderlag
• Tøj tilpasset vejret
• Vand og vindtæt skaljakke – 

evt. en Goretex eller lign.
• Lommelygte/pandelampe

Patruljen medbringer:
• Digitalkamera
• Hikebogen
• Blok
• Skrive og tegne redskaber
• 1 økse
• 1 sav
• Grydesæt
• Spækbræt
• Grydeskeer og palet
• Opvaske balje, opvaske 

børste, opvaske middel og 
renslet

• 10 L vanddunk 

Danmarks højeste klint
Møns Klint er Danmarks højeste klint. Går du 
mod nord ad stien fra p-pladsen ved Geocen-
tret, kommer du til det højeste punkt – Dron-
ningestolen. Her falder klinten næsten lodret 
de 128 meter ned til stranden. Engang havde 
kanten her facon som en stol. Sagnet fortæl-
ler, at Klintekongens dronning sad i den og 
spejdede efter sin mand, når han var på togt. 
Klintekongen var ifølge folketroen Odins efter-
følger og regerede over Høje Møn

Tilmeldingsfrist 14. september

Indbydelse septembertur.indd   1 10/08/15   16.19
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GULE SPEJDERE
KONG VALDEMARS TROP

LANDS PATRULJE TURNERING 2015

DE
APRIL 2015
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  KONG VALDEMARS TROP 
  inviterer til 4 fede dage

   med oplevelser og eventyr.

I efterårsferien fra den 
10-13. oktober 2015 mødes 
spejderne på Råbjerggrunden 
til Lands Patrulje Turnering.

 
Gense og mød alle dine 
spejderkammerater i en 
sjov og venskabelig dyst.

Kom og oplev 
spejderarbejdet,
når det er bedst.

1984, Egern, Buderupholm   -   1985, Odder, Broager    -   1986, Ræve, Jens Langkniv   -   1987, Ørne, Fugl Phønix

1988, Falke, 1. Næstved   -   1989, Egern, 1. Næstved   -   1990, Falke, 1. Næstved   -   1991, Egern, 1. Næstved

1992, Ræven, Rold Skov   -   1993, Egern, 1. Næstved   -   1994, Vandrefalke,    -   1995, Ugler, 1. Næstved

1996, Bæver, Jens Langkniv   -   1997, Bæver, Jens Langkniv   -   1998, Bæver, Jens Langkniv   -   1999, Ræve, Grib Skov

2000, Bæver, Jens Langkniv   -   2001, Høge, 1. Næstved   -   2002, Grævlinge, Grib Skov   -   2003, Mår, Grib Skov

2004, Ræven, Rold Skov   -   2005, Ræven, Rold Skov   -   2006, Ræve, Grib Skov   -   2007, Bæver, Grib Skov

2008, Høge, 1. Næstved   -   2009, Grævlinge, Grib Skov   -   2010, Bæver, Jens Langkniv   -   2011, Egern, Grib Skov

2012, Egern, Grib Skov   -   2013, Hjorte, Grib Skov   -   2014, Ræve, Jens Langkniv   -   2015 ____  _________

Dette er en TL-invitation. Invitation til spejdere kan hentes på gulspejder.dk.
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Cykel- og vandresti
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Vandreruter
1 Liselund Park, 2,5 km 
Liselund Park er et romantisk haveanlæg fra slutningen af 1700-tallet. Anlagt af 
Antoine de la Calmette som en kærlighedsgave til sin hustru, Lisa. 

Du kan fornemme en særlig stemning i Liselund Park. Den forfinede måde at 
arrangere naturen på, der var populær i slutningen af 1700-tallet: De bløde linjer, 
søerne, de eksotiske træer, de små bygninger. En total arrangeret ”natur”, - helt 
i kontrast til den mere vilde natur på Møns Klint.

Gå en tur rundt i parken, ned omkring Skriversøen, op over Kragehøj og 
tilbage i parken igen. Hvis du har tid, kan du tage strand-turen ned ad trapperne 
gennem Djævlekløften. Du kan også tage på rundvisning i det gamle Liselund 
Slot. Der er opslag om tid og pris på bagsiden af slottet.

Liselund forvaltes af Nationalmuseet, www.natmus.dk. Bemærk på skiltene, 
at der er særlige regler for ophold i parken.

2 Jydelejet, 3,3 km
Jydelejet nord for Klinteskoven er en blød afrundet dal, der med spredte grupper 
af bøge, enebær og andre buske skærer sig ind i landskabet bag klinten. Kreaturer 
har i århundreder afgræsset området og herved fjernet næring og kun pletvist 
tilført lidt igen. Kridtet ligger lige under jordoverfladen, og det betyder, at der 
her findes et meget stort antal forskellige og sjældne planter, bl.a. orkidéer. En 
skøn rute er at gå ned igennem Jydelejet til klintekanten.

Gå videre sydpå langs klintekanten og nyd en storslået udsigt fra Lille Taler 
og resterne af Store Taler, som skred i havet i januar 2007. Følg stien forbi 
Hylledals Slugt, hvor imponerende mængder af ler, sand og kridt hvert år vaskes 
ud med regnen ad den smalle slugt mod stranden. 
 Turen gennem Klinteskoven giver dig ro til at fordøje alle indtrykkene. 
Aborrebjerg er Møns højeste punkt, 143 meter over havet. Her kan du virkelig 
nyde udsigten. Du kan være heldig at se helt til Stevns i nord og Farøbroerne 
og Mønsbroen mod vest. 

3 Havrelukke, 3,0 km
Du kan opleve alt hvad Møns Klint er kendt for på Havrelukke-turen: Skoven, 
overdrevet, klinten, fortidsminderne, blomsterfloret, fuglelivet og freden. 

Start ved Havrelukke picnic-plads og gå ned gennem Grimsdalen. Skoven 
her er såkaldt urørt skov. Der er mange døde træer der står eller ligger, og er 
levested for insekter, mosser og svampe. Allerede i det åbne overdrev ved 
Havrelukke, men også i Grimsdalen, er jordbunden af kridt, og dermed grobund 
for en sjælden flora, bl.a. mange orkidéer. 

Klinten ved Sandskredsfaldet er ikke så stejl som mange andre steder på 
Møns Klint. Men du kan nok finde en plet med god udsigt, hvor du kan sidde 
og nyde livet, – og måske se vandrefalken flyve forbi. Når du kommer op til 
Svantestenen, kan du undre dig over, hvordan den store sten er landet her. 

Det fortælles, at en svensk troldkvinde var arrig over at kristendommen 
bredte sig nordpå, så hun tog en svensk granitsten og slyngede den med sit 
strømpebånd mod Magleby kirke. Stenen ramte kirkens tårn, faldt tilbage og 
landede i Klinteskoven. Og det er ganske vist…

4  Møns Klint, nordlige rundtur til Røde 
Udfald-trappen, 2,7 km

Gå en tur nordpå fra GeoCenter Møns Klint for at 
se klintekantens højeste udsigt med 128 meters 
næsten lodret fald ned til stranden. Tidligere havde 
klintekanten på dette sted form som en stol. Her siger 
sagnet, at Klintekongens dronning sad og skuede ud 
over havet mens Klintekongen var på togt – heraf har 
stedet fået navnet Dronningestolen. 

Fortsæt et par hundrede meter nordpå til Forch-
hammers Pynt. Herfra er udsigten fantastisk. Nordpå 
kan du se flintelagenes foldning i kridtet som bevis for 
istidens opskubning af klinten. Gå videre 100 m nordpå og 
se ”Klintekongens ansigt” som en 10 m høj profil i klinten. På 
vejen til trappen ved Røde Udfald nydes skoven og de  mange 
dejlige udsigtspunkter. På turen tilbage på stranden, går du på store 
banker af aflejrede flintesten. De er alle vasket ud af klinten gennem 
tiden og transporteres nu af vand og strøm nordpå rundt om Møn. På 
stranden har du en oplagt mulighed for at lede efter fossiler og flotte sten.

5 Møns Klint, sydlige rundtur til Grårygtrappen, 2,3 km
Hvis du ønsker at opleve lidt af Møns Klint både foroven og nede på stranden, 
er en tur forbi Gråryg en god idé. Fra GeoCentret går du sydpå ad klintestien, 
forbi resterne af Freuchens Pynt, som faldt i havet i 1998. Når du kommer til 
Sandfaldet og Sommerspirspynten, så nyd udsigten, storheden og stilheden, 
inden du fortsætter. Sommerspiret faldt i havet i 1988, men pynten er stadig 
værd at bemærke, da vandrefalkene ofte sidder her og holder udkig. På stran-
den mellem Grårygtrappen og Maglevandstrappen er der både partier med 
flintesten, blandede vandreblokke, fossiler og sandstrand. Beregn god tid til 
at lede efter fossiler, nyde udsigten og forcere trapperne med hhv. 468 og 
497 trappetrin. 

6 Klintholm Gods og Klinteskoven, 9,0 km
Turen rundt i den private del af Klinteskoven er lang. Men også fyldt med store 
natur- og kulturoplevelser. Du kan vælge at gøre turen kortere ved at gå på 
tværs. Se kortet. 

Turen i Klinteskoven er præget af afvekslende skov af både løv- og nåletræ. 
Det skrappe terræn giver hele tiden nye oplevelser, og der er rige muligheder 
for at studere blomsterflor og fugleliv. 

Husk på, at i den private skov er det kun tilladt at færdes på veje og stier! 
Og fra kl. 6 morgen til solnedgang.

Klintholm Gods har været i familien Scavenius’ eje siden 1798. Også Møns 
Klint og den østlige del af Klinteskoven hørte under Klintholm Gods indtil området 
blev solgt til staten i 1980. 

7  Høvblege, 2,2 km
Høvblege er et pragtfuldt område, hvis du sætter pris på blomster og sommer-
fugle. På de solbeskinnede sydskråninger ligger kridtet helt oppe i jordoverfladen. 
Det betyder, at der her findes et af landets største antal forskellige og sjældne 
planter, også orkidéer. Sommerfuglen 
Sortplettet Blåfugl lever her, - som det eneste sted i Danmark. 

Gå nordpå fra parkeringspladsen. På toppen nydes udsigten ud over 
Østersøen. Fortsæt igennem lågen ved indhegningen og giv dig herefter god 
tid. I foråret og sommeren blomstrer orkidéer og en masse andre smukke 
blomster. Nyd den fortættede stemning mellem de gamle enebærbuske på turen 
forbi Kongens Køkken og op til Kongsbjerg, der med sine 135 meter over havet 
byder på en formidabel udsigt.

Kridtstien 
Cykel- og vandresti mellem Camping Møns Klint og GeoCenter Møns Klint. 
En behagelig tur gennem Klinteskoven, fri for biler og støv. 

Tropstur – Møns Klint
Hej Spejdere
Tropsturen i september går til Møns Klint, hvor vi skal ud og ople-
ve noget af Danmarks mest imponerende natur. 

Vi skal bo på en lille primitiv plads i skoven og tager derfra på fæl-
les vandreture med indlagte opgaver, hvor vi skal opleve klinten, 
klinteskoven og en tur op ad Danmarks længste trappe. (497 trin)

Vi kører med bus fra Bassebjerg til Møn. 

Praktiske oplysninger:
Afgang: fredag d. 18. september kl. 17.30
Hjemkomst: søndag d. 20 september kl. 15:30
Turen er gratis og en del af kontingentet
Tilmeld dig på: www.gribskovtrop.nemtilmeld.dk

Personlig pakkeliste: 
• Rygsæk – vi skal gå et par km 

ud til overnatningspladsen
• Gode vandresko / støvler (af-

hængig af vejret)
• Dagstursrygsæk
• Vanddunk
• Spisegrej og viskestykke
• Sovepose
• Liggeunderlag
• Tøj tilpasset vejret
• Vand og vindtæt skaljakke – 

evt. en Goretex eller lign.
• Lommelygte/pandelampe

Patruljen medbringer:
• Digitalkamera
• Hikebogen
• Blok
• Skrive og tegne redskaber
• 1 økse
• 1 sav
• Grydesæt
• Spækbræt
• Grydeskeer og palet
• Opvaske balje, opvaske 

børste, opvaske middel og 
renslet

• 10 L vanddunk 

Danmarks højeste klint
Møns Klint er Danmarks højeste klint. Går du 
mod nord ad stien fra p-pladsen ved Geocen-
tret, kommer du til det højeste punkt – Dron-
ningestolen. Her falder klinten næsten lodret 
de 128 meter ned til stranden. Engang havde 
kanten her facon som en stol. Sagnet fortæl-
ler, at Klintekongens dronning sad i den og 
spejdede efter sin mand, når han var på togt. 
Klintekongen var ifølge folketroen Odins efter-
følger og regerede over Høje Møn

Tilmeldingsfrist 14. september

Indbydelse septembertur.indd   1 10/08/15   16.19
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PATRULJESIDERNE
Egern	  
Så	  er	  sommerferien	  slut	  og	  spejder	  starter	  igen.	  Vi	  håber	  at	  i	  har	  haft	  
en	  god	  ferien,	  for	  nu	  skal	  vi	  klø	  hårdt	  på	  igen	  og	  vise	  hvad	  Egern	  
består	  af.	  Om	  ikke	  så	  længe	  er	  der	  oprykning	  hvor	  vi	  håber	  at	  få	  et	  
ELLER	  to	  medlemmer.	  Efter	  oprykning	  er	  det	  LPT	  tid	  og	  vi	  vil	  bruge	  
de	  fleste	  møde	  at	  øve	  os	  og	  klargøre	  os.	  Håber	  på	  at	  kunne	  løbe	  af	  
med	  noget	  sejr	  så	  vores	  nye	  stander	  kan	  blive	  lige	  så	  flot	  som	  vores	  
gamle.	  Ud	  over	  alt	  det	  så	  glæder	  Tobias	  og	  jeg	  os	  i	  hvert	  tilfælde	  til	  at	  
arbejde	  sammen	  med	  jer	  igen.	  

August.	   September.	  	   Oktober.	   November.	  
5.	  Sommerferie	   3.	  Oprykning	   6.	  Tropsmøde	   3.	  Tropsmøde	  
11.	  Tropsmøde	   9.	  Patruljemøde	   10-‐13.	  LPT	   11.	  Patruljemøde	  
19.	  Patruljemøde	   16.	  Patruljemøde	   21.	  patruljemøde	   18.	  Patruljemøde	  
26.	  Patruljemøde	   23.	  Patruljemøde	   28.	  Patruljemøde	   25.Patruljemøde	  
27-‐30.	  Kræmmermarked	   30.	  Patruljemøde	   	   	  
	  

	  

Hjortes	  måneder	  
	  
Først	  og	  fremmest	  tusind	  tak	  for	  en	  dejlig	  
sommerlejr	  til	  Djurs.	  Vi	  fik	  en	  rigtig	  hyggelig	  
tur	  ud	  af	  det,	  selvom	  vejret	  ikke	  var	  med	  os	  
hele	  vejen	  gennem	  Mols	  Bjerge.	  Nu	  starter	  et	  
nyt	  spejder-‐år	  igen,	  hvilket	  betyder	  at	  vi	  skal	  
i	  arbejdstøjet	  igen,	  og	  få	  snavs	  under	  neglene.	  
Vi	  kan	  allerede	  nu	  begynde	  at	  forberede	  os	  til	  LPT,	  som	  venter	  lige	  
rundt	  om	  hjørnet.	  Inden	  da	  venter	  dog	  både	  oprykning,	  hvor	  vi	  skal	  
sige	  farvel	  til	  vores	  PL	  og	  PA,	  som	  jo	  rykker	  op	  til	  pionererne	  og	  
tropsturen	  venter	  også	  lige	  om	  hjørnet	  (18.	  September),	  hvor	  vi	  tager	  
til	  Møns	  Klint.	  Sæt	  allerede	  kryds	  i	  kalenderen	  nu,	  så	  vi	  kan	  få	  en	  
rigtig	  fed	  tur	  sammen	  alle	  sammen.	  Derudover	  bliver	  det	  spændende	  
at	  se	  om	  vi	  får	  en	  ny	  lille	  hjort.	  Vi	  glæder	  os	  til	  se	  jer	  alle	  igen	  snart.	  
	  
Kærligste	  hjorte	  hilsner	  fra	  Frida	  (PL),	  Morten	  (PA)	  og	  Rie	  



Grib Skov Trop 
Kvalitet i spejderarbejdet

19

Kæreste små Mårlinger 

Mange tak for en hyggelig sommerlejr – vi klarede det trods vinden ☺ Nu er vi nået til at skulle 
skrive vores sidste Knasten-indlæg. Det er underligt at tænke på at vi nu skal give vores elskede mår 
videre. Men heldigvis er I en flok begavede og talentfulde ”børn” – så helt bekymret kan man jo 
ikke være. Vi er ikke i tvivl om at I nok skal klare jer godt og vi håber at I tilgiver os for at kigge 
forbi i tide og utide (aka: hele tiden). Inden vi smutter har vi lige tre møder med jer og det bliver 
super hyggeligt! Vi skal bla. lave vores fine skilt til indgangsportalen færdig. Efter oprykningen 
følger en bålaften, september-turen og senere i efteråret – LPT! Vi kommer med kage ☺ 

Vi ses!  (og nyd lige Frejas redigering-skills – Marie VAR med på lejren!) 

Marie og Freja 

 

 

August September Oktober 
11. Tropsmøde 3. Oprykning 4. Aktivitetsdag 
18.  8. Tropsmøde 6. Tropsmøde 
25. Sidste ultra hygge 
møde 

12. Bålaften 10-13 LPT! 

27-30. 
Kræmmermarkedet 

15. Patruljemøde 20. 
Patruljemøde 

 19-20. September-tur 27. 
Patruljemøde 

 22. Patruljemøde  
 29. Patruljemøde  
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Hej pionerer
Velkommen tilbage fra sommerferie, jeg håber I har nydt 
den smule sol der er tittet frem en gang i mellem.
Min kalender fortæller mig at efteråret snart begynder og 
det betyder, at vi har et par måneder fyldt med en masse 
fede spejder aktiviter bl.a. Tropstur, ledertræf og selvføl-
gelig pioner- og rovertuneringen samt LPT.

Her til slut vil jeg gerne officielt byde velkommen til alle vores nye pionerer, jeg 
håber at tiden her hos Bassebjergs Brødre bliver lige så fornøjelig for jer, som den 
har været for os andre.

Med gode spejder hilsner

Ian
Klanleder
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ROVERSIDEN
Det blev et prægtigt arrangement i Græsted med endnu et fantastisk ”Long Horn Lunch & Dinner” arrangement. 
En solrig mandag gav et FANTASTISK salg, – så mange var i kø, at flere vente om, fordi ventetiden var for lang. 
Vi havde for få hænder i forhold antallet i køen. MEEEN det er jo et positivt problem. Vi fik udsolgt og et 
rekordstort overskud. Arrangementet fungerede mere professionelt i år hvor Bente havde skaffet kølecontainer 
og Holger en alle tiders grill. En stor tak til alle i Grib Skov Trop der bidrog og helt særlig tak til pionererne der 
udførte et imponerende stykke arbejde. Jeres glæde ved det at skabe noget, smitter af på os andre. I ydede en 
imponerende indsats. Overskuddet fra markedet skal først og fremmest anvendes til at hjælpe Kong Hardeknud 
med en mødehytte. Der bliver også en flot sum til pionerernes 
projekt med at omdanne ”Dyssedam” til deres særlige 
mødehytte. 
Det er dejligt at se tingene blomstre, når nu der er brugt så 
mange timer på at så. Vi glæder os bl.a. over, at så mange 
spejdere i år har valgt en tur til Valhal – et naturområde vi så 
godt kan lide. Vi glæder os bl.a. over, at Frederiksborg trop nu 
vokser så voldsomt, at der er brug for ekstra lokaler, at 
Ravnetroppen for alvor får en stor stamme, at næste kapitel hos 
Kong Hardeknud er åbnet nu hvor den midlertidige 
”præriehytte” er langt ned og bålhuset taget i brug, at det 
summer af liv hos Kong Valdemar o.s.v. 
 
Program 
Mandag 31/8 
Kl. 19:30 
Bassebjerg 

Rovermøde i hytten 
Vi tager på tur til Frederiksborg trop for at se på hytteplaner for udvidelsen.. 

Lørdag 
12/9 

Bålaften 
på Bassebjerg 

Mandag 28/9 
Kl. 19:30 
Bassebjerg 

Rovermøde i hytten 
Mødeoplæg fra sjak Hardeknud: Søren, Erik og Bent 

Mandag 26/10 
Kl. 19:30 
Bassebjerg 

Rovermøde i hytten  
Mødeoplæg fra museums-sjakket: Torben og Gert  

Mandag 30/11 
Kl. 19:30 
Bassebjerg 

Rovermøde i hytten 
Sjak Gadevang (Martin, Klaus, Bernhard og Holger II) står for aftenens spændende 
indslag 

 
 
Med løftet Tveje ! 
Ole 
 Annonce

Kong Hardknuds byggefond udlejer stor hævet GRILL til 

private fester. Grill med låg, stegetermometer og udskæ-

rerbord udlejes for 500 kr. for en weekend - eller hvad 

man nu synes, man vil bidrage med, hvis man er spejder. 

Indtægterne ved udlejningen går til bygning af spejder-

gruppen Kong Hardeknuds mødehytte. Inden forårets 

konfirmationer bliver grillen forsynet med stativ til lakse-

brædder, så man kan imponere sine gæster med ”alaska-

laks” ved grill. Lad beskeden gå til familie, venner og 

naboer. For udlejning ring 22985247.
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Adresseliste 
Civile Gruppestyrelsesmedlemmer:  
Kirsten Schumann (Formand) Kukkerbakkevej 18 Græsted 22229095 formand-gst@gribskovtrop.dk 
Glenn Helmuth (Kasserer) Sportsvej 24 Nødebo 23388088 glenn@helmuth.nu 
Anne Rasmussen Bolandsvang 25 Hillerød 40312114 anne_rasmussen_dk@yahoo.dk 
Hasse Traberg-Andersen Krohaven 5 Nødebo 29728671 hasse@rubberduckco.dk 
Mette Sørensen Søvej 10 Nødebo 49113184  
Nils Jørgensen  Nødebovej 81 Græsted 48484707  
Diana M. Hansen  Smedievej 195  Hillerød  23206106 

Depotet 
Glenn Helmuth(Depot) Sportsvej 24 Nødebo 23388088 Glenn@helmuth.nu 

Spildopper 
Jan René Larsen Nødebo Skovvænge 4 Nødebo 48481676 jan@jrl.dk 

Hyttevagter  
Brian Hørup (Bassebjerg) Gyvelvej 18 Nødebo 41591076 bhpost@mail.dk 
Claus Dall-Hansen (Klokkedam) Ebbas Allé 14A Nødebo 48484880 cdh@combilent.com 
Ole Lumholt (Valhal) Sportsvej 47 Nødebo 22985247 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 

Ulveledere Ulve 7-10 år. Mødedag torsdag kl. 18.30 
Bente Wilcke (30300354) Kirkevej 10 A Græsted 48480128 ulv-gst@gribskovtrop.dk 
Marianne Kvisgaard Krobakken 2 Nødebo 42363955 marianne@kvisgaard.info 
Louise Wilcke Larsensvej 1B, 1. Græsted 28946654 louisewilcke@hotmail.com 
Hans-Peter Folden Baunevænget 45 Nødebo 64823003 hrkaffe@gmail.com 

Stifinderledere Stifindere 10-12 år. Mødedag onsdag kl. 18.45 
Lars Hansen   Krobakken 2 Nødebo 48244742 stifinder-gst@gribskovtrop.dk 
Leif Højvang Krobakken 1 Nødebo 22724910  
Henrik Strøberg Kirkebakken 9 Nødebo 51990304 hjs@bwsc.dk 
Carina Dirchsen Gyvelvej 18 Nødebo 42428802 cahodi67@gmail.com 
Brian Hørup Gyvelvej 18 Nødebo 41591076 brianhoerup@gmail.com  
Jan Larsen Nødebo Skovvænge 4 Nødebo 48481676 jan@jrl.dk 

Spejderledere Spejdere 12-17 år. 
Stinus Andersen, (Tropsleder) Storskoven 1  Annisse 23442659 spejder-gst@gribskovtrop.dk 
Anders Rønn-Nielsen  Gudenåvej 24, 3tv  Vanløse 30225515 Anders.R@math.ku.dk 
Petra Munk Wolfhagen Gyngemose Parkvej 2E, 1. Th  Søborg 28181725 pmunkwolf@gmail.com 
Cecilie Helmuth Vigerslevvej 25, 2 tv Valby 40404916 Cecilie@helmuth.nu 
Pernille Edelgaard Christensen Gyngemose Parkvej 2E, 1. Th.  Søborg 23314655 pernille_ec93@hotmail.com 
Alexander Ian Kenney Slangerupgade 7, kld. Hillerød 40738365 alex_kenney@hotmail.com 

Patruljeledere Møde kl. 19-21.00 
Frida Brockmann (PL, Hjorte) Nødebovej 77D Nødebo 29842521 friblie@gmail.com 
Ida Fasmer (PL, Grævlinge) Funkevej 34 Hillerød 53542190 idafasmer@gmail.com 
Freja Jensen (PL, Mår) Nødebovej 20 Nødebo 20768802 freja.verden@gmail.com 
Tobias Warming (PL, Egern) Søvej 8A Nødebo 22290140 tobias.warming@yahoo.dk 
Christian Steinmann (PL, Vildsvin)  Nobisvej 8 Græsted 61284052 chra.steinmann@gmail.com 
Emma Daae (PL, Bæver) Pramvejen 2 Nødebo 24486645 emmedaa@live.dk 

Rovere Den sidste mandag i måneden     
Ole Lumholt (Klanleder) Sportsvej 47 Nødebo 22985247 ole.lumholt@email.dk 
Stinus Andersen (Kasserer) Storskoven 1 Annisse 23442659 spejder-gst@gribskovtrop.dk 
Anders Rønn-Nielsen (Assistent) Gudenåvej 24, 3tv  Vanløse 30225515 m00ar@math.ku.dk 
Poul Wilcke (Assistent) Kirkevej 10 A Græsted 26161166 pw@tvis-kbh.dk 

Redaktionen på Knasten  
Cecilie Helmuth Vigerslevvej 25, 2 tv Valby 40404916 cecilie@helmuth.nu 


