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Søndag d. 2. marts
- På spejdergrunden kl. 13.00

- Er der fastelavn på Bassebjerg, Jagtstien 3, for alle i Nødebo

Vi indbyder alle i Nødebo og omegn til at komme og deltage i årets store
fastelavnsarrangement hos Grib Skov Trop.
Ud over præmier til konge, dronning og bundkonge, har vi også flotte præmier til
de flotteste udklædte i alle aldersgrupper.
Efter tøndeslagningen er der varm cacao og fastelavnsboller inde i spejderhytten.
Stor samlet afslutning med præmieoverrækkelse
Pris 25 kr. -

www.gribskovtrop.dk
www.gribskovtrop.dk

Korpsstyrelsen inviterer alle medlemmer af
De Gule Spejdere i Danmark til Korpslejr
på Spejdercenteret Gurredam, Gurrevej 322,
3000 Helsingør.
I en uge skal vi alle være indbyggere i westernbyen
Gurreville, hvor vi skal være med til at vælge den nye
borgmester og forsvare byen imod Gary Gunslinger
og hans bande. Ulvene skal være cowboys og cowgirls på Miss Mahogany’s ranch. Stifinderne skal
som indianere bo i Yellow Creek reservatet, mens
spejdere, pionerer, rovere m.m. selv vælger, om de
vil være cowboys, guldgravere, pelsjægere, mexicanere, handelsmænd, banditter, can-can piger eller
andet godtfolk fra Det Vilde Vesten.

Prisen for korpslejren er 1000 kr. Heraf betales 300 kr. ved tilmelding senest d. 1.marts 2014,
mens restbeløbet opkræves 1. juni. Det endelige program for lejren samt praktiske oplysninger
omkring lejren vil blive udleveret inden sommerferien.
Af hensyn til planlægningen vil vi gerne forholdsvis tidligt vide, hvor mange vi bliver. Vi vil
derfor bede om tilmelding hurtigst muligt via nettet : gribskovtrop.nemtilmeld.dk

www.gribskovtrop.dk

OH LYT ULVE
Vinteren er over os, men naturen er spændende på alle tider af året for os ulve, det er altid godt
at vide hvordan man skal opføre sig i skoven. Efter vinter kommer foråret med mange udfordringer, så vi må forberede os godt. I ved, hvem der stiftede spejderbevægelsen - lord Robert
Baden-Powell! Han var allerede som forholdsvis ung mand en berømt general, men også han har
været dreng og gået i skole som alle andre. Han blev født i England i 1857, og da han var 13 år
gammel, kom han på kostskole Charterhouse. BP var meget interesseret i naturen, og når han
kunne se sit snit til det, sneg han sig bort fra skolen og ud i skoven. Her kunne han opholde sig i
timevis, han lå i skovbunden eller sad oppe i et træ, og iagttog fugle og dyr.
Som i kan læse af programmet skal vi i gang med 1 og 2 stjernen, der er meget i skal vide, men
vi ved at flere af jer vil tage mærket og andre vil komme godt i gang med det.
Vi skal lege og have tid til at lære noget, og have det sjovt der er noget af idéen ved at været
ulveunge.
I marts holder vi fastelavn på grunden hvor alle er velkomne, hvem mon finder på den bedste
udklædning? Og hvem bliver kattekonge og kattedronning?
I år skal vi på korpslejr og i en uge skal vi alle være indbyggere i westernbyen Gurreville, hvor vi
skal være med til at vælge den nye borgmester og forsvare byen imod Gary Gunslinger og hans
bande. Ulvene skal være cowboys og cowgirls på Miss Mahogany’s ranch. Her møder vi guldgravere, pelsjægere, mexicanere, handelsmænd, banditter, can-can piger og andet godtfolk fra Det
Vilde Vesten. Vi har brug for forældre til at hjælp med at sy veste til ulven, håber at 3-4 vil hjælpe
os.

Med ulve hilsen Rikki, Messua, Pudminni, Hans Peter og Akela.
Nattesang i Junglen:
”hør råbet her! God jagt til en hver som lyder jungen lov”

6. februar – Naturkender : Her er nogle af de spørgsmål vi skal finde svar på . – Låner man
granrafter til brobygning over en grøft? Skære man navne i træer? Efterlader man flasker i skoven? Slår søm i levende træer? klatre over de gamle stengærder? Og meget mere.
13. februar – Vinterferie.
20. februar - Rejsen - Husk pas.
24. februar - Bandeleder og bande assistent møde fra kl. 19:00- 20:00
27. februar – Stjernemøde Husk din ulv bog samt ulvelomme.
2. marts - Fastelavn vi mødes på grunden se indbydes i bladet.
6. marts - Stjernemøde. Husk din ulv bog samt ulvelomme
13. marts - Vi finder ting i naturen og bruger vores fantasi.
20. marts – Fuldmåne møde
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27. marts – Opgaver på grunden.
31. marts - Bandeleder og bande assistent møde fra kl. 19:00- 20:00
3. april – Vi lære om verdenshjørner og stjernebilleder.
10. april – Vi går en tur i Gribskov – måske finder vi nogle påske æg?
17. april – påskeferie
24. april – Vi leger ” tæveøvelse” Husk tilmelding til ulveturnering.
1. maj – Vi holder ulve lejrbål – alle forældre er velkommen kl. 19:30
23-25. Maj - Ulveturnering hos Frederiksborg trop. Vi skal på eventyr i junglen.
Mowgli er blevet taget til fange af bandalog og vi skal hjælpe med ar redde ham.
Tilmelding til Akela på mail bentewilcke@live.dk og indbetal 300,- kr. gruppen Konto 6300
0001551304 seneste den 24. april.
Korpslejren for alle De Gule Spejder i Danmark af holdes på Gurredam spejdercenter ved Helsingør fra 2. juli til 9. juli se indbydelse inde i bladet.

STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Så skal vi rigtig i gang med 2014. Snart bliver det lysere så vi kan få mere ud af at være udendørs
igen. Vi kan se frem imod Stifinderturneringen i maj og ikke mindst Korpslejren i August.
Første tur i 2014 bliver vores traditionelle tur til Slusehuset i Tokkekøb hegn den 16 marts. Vi starter klokken 10.00 fra Bassebjerg og er tilbage kl. ca. 15. Vi skal lave ildgryde kapsejlads og også
på løb omkring den opdæmmede sø Storedam.
I april kommer ”forårsrengøring i Nødebo” sammen med ulvene og spejderne. Vi deler os op i
grupper på tværs af grenene og skal se om kan slå rekorden for hvor mange kilo affald vi kan
samle i Nødebo. Har man været med 2 gange får man Miljø duelighedstegnet.
Et andet duelighedstegn, som I kan tage i foråret er ”Ildslukker”. Som spejdere har vi tæt omgang
med ild, og vi ved at man skal have stor respekt for ilden. I arbejdet med duelighedstegnet ”Ildslukker” vil I kunne lære nogle færdigheder, som I vil kunne have glæde af resten af jeres liv, og
som måske en dag vil kunne redde jer selv eller andre ud af en livstruende situation.
I år er det Gruppe Loke der afholder Stifinderturneringen og vi skal til Hedeland ved Roskilde.
Det foregår som altid i Kristi Himmelfarts ferien, og dette års datoer er torsdag den 29/5 kl. 13 til
lørdag den 31/5 kl. 14. Vi skal have lavet foropgave som er en ’kringle’ og have trænet i at skyde
efter den. Vi skal også til møderne træne en god del lejr arbejde så vi er helt skarpe når vi skal
konkurrere med de andre gule spejdere. I maj måned afholder vi trænings lejr en weekend hvor
hvert kobbel bygger en hel stifinderlejr.
Sommerlejren i år er jo en Korpslejr og vores stifinderleder Leif er chef for den. Vi skal til Gurredam ved Helsingør som er omdannet til Wild West byen Gurreville. I har sikkert læst om Gurreville
i Spejdersport eller hørt om den når Leif har læst op fra Gurreville Gazette. Stifinderne skal selvfølgelig være indianere, ulvene skal være cowboys og girls og spejdere og pionerer skal være
andre af de typer der findes i en rigtig Wild West by. Og med Leif i spidsen for det hele skal det
nok blive en fantastisk Korpslejr.
Korpslejren er den sidste uge i sommerferien, dvs. lørdag den 2/8 til lørdag den 9/8 – og ikke
første sommerferie uge som når vi kun er Grib Skov Trop på sommerlejr.

Med spejderhilsen

Stifinderlederne
www.gribskovtrop.dk

Februar
Onsdag 5.

Vi afslutter Førstehjælp.

Onsdag 12.

Vinterferie. Intet møde.

Onsdag 19.

Vi starter forårets kobbelkonkurrence om Ravnens Spyd med et løb
med førstehjælps-opgaver.
Ildslukker. Ild i friture-gryden. Hvad gør man? Og hvad sker der,
hvis man kommer til at gøre det forkerte?

Onsdag 26.
Marts
Søndag 2.

Fastelavnsfest på spejdergrunden kl. 13.00.

Onsdag 5.

Ildslukker. Sluk ild i en brændende person med et brandtæppe
Husk tilmelding til sommerlejren.
Ildslukker. Sluk en ildebrand med pulverslukker og skumslukker.
2. års stifinderne skal blive ½ time længere.
Tur til Slusehuset. Vi skal lave ild-gryde sejlads og løb omkring
Storedam søen. Start fra Bassebjerg kl. 10.00 og tilbage kl. ca.
15.00.
Afkrydsning til Ørneprøven.

Onsdag 12.
Søndag 16.
Onsdag 19.
Onsdag 26.

Sidste møde inden vi går over til sommertid.
Vi siger farvel til den mørke tid med et ordentligt lejrbål.

April
Onsdag 2.
Onsdag 9.
Søndag 13
Onsdag 16.
Onsdag 23.

Onsdag 30.

Vi går i gang med at lave for-opgaver til stifinderturneringen. Vi
skal lave en ’kringle’.
Vi fortsætter med for-opgaverne til stifinderturneringen.
Forårsrengøring i Nødebo. Vi mødes søndag klokken 10 på
Bassebjerg med ulve og spejdere.
Påskeferie. Intet møde
Sct. Georgs dag. Som millioner af spejdere over hele verden skal vi
denne dag og forny vort spejderløfte.
Derudover gennemgår reglerne for godt lejrarbejde som
forberedelse til stifinderturneringen.
Husk tilmelding til Stifinderturneringen.
Vi afslutter foropgaverne til stifinderturneringen.

www.gribskovtrop.dk

STIFINDERTURNERING
29. – 31. maj 2014

STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!
Er I klar til årets største dyst?
Årets stifinderturnering arrangeres af Gruppe Loke fra Hedehusene- Vi skal ud til en Sepjderhytte i
Hedeland hvor skal vi dyste med stifinderkoblerne fra de andre Gule Spejdergrupper. Vi satser på
at Sortfodsstammen vil kunne stille med alle 4 kobler, så vi håber at alle stammens krigere kan
komme med på denne vigtige tur.
Vi mødes torsdag 29. maj (Kristi Himmelfartsdag) kl. 10.45 på Bassebjerg, hvorfra vi kører i
bus til Hedeland ved Roskilde.
Pakkeliste:
!
!
!
!
!
!

!

Tøj efter vejrudsigten
Varmt tøj til at sove i (vi skal sove i tipierne)
Liggeunderlag og sovepose
Drikkekrus, bestik, tallerken og viskestykke
Toiletgrej og håndklæde
Madpakke og drikkevarer til frokost torsdag
Lommelygte

Vi er tilbage på Bassebjerg (godt trætte) lørdag 31. maj ca. kl. 14.30.

Tilmelding via nettet : gribskovtrop.nemtilmeld.dk
Pris: 300 kr. indbetales på gruppens konto med angivelse af
navn samtidig med tilmelding senest onsdag 23. april.
Gruppens konto : 6300 – 000 155 1304
Med Spejderhilsen
Stifinderlederne

www.gribskovtrop.dk

NYT FRA KASSEREREN
På årets forældremøde var der forslag fra Gruppestyrelsen om en ændring af kontingentopkrævningen.
Forslaget gik ud på at ændre opkrævningen fra at følge kalenderåret med en helårlig opkrævning i foråret, til i stedet at følge skoleåret med en helårlig opkrævning i efteråret.
Dette skyldes flere faktorer. Dels er der i foråret mange betalingsture (Ulveturnering, stifinderturnering, Wagadugo samt sommerlejr), mens der i efteråret kun er LPT.
Hermed udjævnes betalingerne hen over året fra 2015. Derudover følger opkrævningen således også de fleste andre foreninger, der kører samme periodesystem.
2014 bliver dermed et overgangsår, hvor der vil komme en opkrævning i februar på ½ års
kontingent gældende for 1. halvår 2014.
Kontingentet blev på Forældrerådsmødet vedtaget til at være uforandret for perioden frem til
og med sommeren 2015.
Opkrævningerne vil i 2014 derfor lyde på følgende:
Februar opkræves ½ års kontingent for perioden 01.01 til 31.07.2014 – kr. 550,- for ulve, stifindere og spejdere, samt kr. 60,- for øvrige medlemmer.
September opkræves 1 års kontingent for perioden 01.08.2014 frem til 31.07.2015 - kr. 1.100for ulve, stifindere og spejdere, samt kr. 120,- for øvrige medlemmer.- .
Slutteligt vil jeg gerne sende en lille bøn og opfordre jer alle til at overholde de betalingsfrister
der er angivet på indbetalingskortene.
Jeg har desværre de senere år oplevet at under 40% overholder tidsfristen, og det giver mig
jo en hel del ekstraarbejde, når der skal rykkes flere gange på så mange.
Er der spørgsmål eller andre specielle forhold omkring betalinger, så tøv ikke med at kontakte
mig.

Glenn Helmuth
www.gribskovtrop.dk

Rabataftaler

De Gule Spejdere i Danmark har en række rabataftaler, som
du kan benytte dig af.
For at dokumentere medlemsskabet i butikkerne skal du
bruge et medlemskort.
Hvis ikke du har fået det udleveret, så kan du få det af din
grenleder eller kasseren.

Eventyrsport
Giver 20 % på alle ikke nedsatte varer, undtaget mad og GPS.
Eventyrsport findes i følgende byer: Silkeborg, Aalborg, Århus, Roskilde, København, Hillerød
Se www.eventyrsport.dk
Danish Outdoor
Danish Outdoor giver 10% rabat ved køb + 5% bonus til den gruppen, man kommer fra.
Dvs. hvis du kommer fra F.eks. Fugl Phønix og køber for 1.000 kr. får du 100 kr. i rabat, og der
spares 50 kr. op, som Fugl Phønix kan bruge på grej.
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
Spejdersport
Spejdersport giver 10% på alle ikke nedsatte vare.
Spejdersport findes i følgende byer:
Hillerød, Næstved, København, Lyngby, Roskilde, Rødovre, Tåstrup,
Odense, Herning, Kolding, Aalborg, Århus
Se www.spejdersport.dk
Friluftsland
Friluftsland giver 10% rabat på alle ikke nedsatte varer
Friluftsland findes i følgende byer: København, Århus, Roskilde, Aalborg,
Odense, Malmø. Se www.friluftsland.dk
Outshop.dk – 15%
Outshop.dk har Danmarks største udvalg af soveposer, telte og outdoor-udstyr. Vi er meget bevidste om at tilbyde vores kunder den bedste kvalitet, og derfor er alle vores mærker nøje udvalgt ud fra et krav
om den højeste kvalitet. Vi udvider konstant vores webshop med nye
mærker og produkter, og tilbyder altid gode priser på netop det du står og mangler!
Brug rabatkoden ”degulespejdere” når du går til kurven og få 15%rabat - rabatkoden gælder
også på i forvejen nedsatte varer!
www.gribskovtrop.dk

PRISLISTE DEPOTET
Grib Skov Trop
Gældende pr. 01. 11. 2013

			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

www.gribskovtrop.dk

GRIB SKOV TROP
Referat af forældrerådsmødet søndag 19. januar 2014 kl 14:30.
1. Valg af dirigent og referent
Til dirigent blev valgt Henning Rasmussen fra Sct Georgs Gilderne og som referent blev valgt
Glenn Helmuth.
2. Beretning fra gruppestyrelsen (formanden) og lederne for de enkelte grupper
Formandens beretning (oplæst af Glenn):
Kære alle forældre samt ledere i Grib Skov Trop
Som I kan konstatere, kan jeg desværre ikke deltage i dette års Forældrerådsmøde, da jeg er taget til Thailand til en større familie komsammen, og har derfor overdraget min beretning til vores
kasserer Glenn.
Flere af de målsætninger vi satte os for sidste år er blevet gennemført og visse bliver stadig drøftet og vil blive en del af de kommende års aktiviteter.
Sidste år sagde vi, flere ledere og flere børn: Og vi er godt på vej på begge områder. Vi har
kunnet byde velkommen til en ny Stifinder leder, Niels og derudover er Pernille og Ian er blevet
optaget i Tropsledelsen. Yderligere vil undertegnede det kommende år indgå i Ulveflokken.
Tilgangen af børn var en af vores bekymringer sidste år, men heldigvis kan vi konstatere, at der
igen en pæn tilgang af ulve, og i skrivende stund er der 46 ulve som flittigt møder op torsdag
efter torsdag.
På Bassebjerg har vi haft 2 gode arbejdsdage, med god deltagelse også fra forældre, ledere og
Pionere. På taget af laden, rafteskurene og pioner shelteren har vi fået lagt græs på og smedjen
er blevet malet. Yderligere er bænkene til Ulvehulen blevet klar, og har også fået maling.
Vores årlige Kræmmermarkedet ved Jørgen Andersen er endnu engang blevet gennemført med
stor succes og flot indtjening. Pia og Jørgen yder en kæmpe indsats, og det kunne alt sammen
ikke lykkes uden en stor forældre samt leder opbakning. En stor tak til alle for indsatsen.
En anden vigtig indtægtskilde er vores Spildopkørsel. Erik Petersen valgte i 2013 at give bolden videre efter mange års indsats. I dag har vi 5 tur ledere, Søren, Charlotte, Klaus, Christian
og Hans Peter. Jan holder styr på alt til administrative og har bl.a. lavet en ny hjemmeside med
direkte tilmelding. Turene bliver belagt, men ofte er det de samme personer der flittigt stiller op.
Ingen tvivl om at vi skal bruge flere forældre i 2014 til denne meget vigtige indtægtskilde. Indtægterne fra disse ture går direkte til alle grenene i GST.
www.gribskovtrop.dk

Til sidst vil jeg gerne takke alle ledere, gruppestyrelse og øvrige hjælpere for et herligt år. Jeg har
som tidligere nævnt selv valgt at stoppe som formand, ikke en post jeg gerne forlader, da jeg har
haft en helt fantastisk tid som formand og medlem af gruppestyrelsen. Men jeg har mod på mere
i GST, og starter derfor som ulve assistent hos Akela når jeg er tilbage fra ”vinter ferien”!
Jeg ønsker hele Grib Skov Trop et herligt 2014 spejder år.
Herefter gennemgik grenlederne årets gang i de respektive grene.
Ulve v/Bente:
Ca. 50 aktive ulve i øjeblikket – foreløbig god tilgang. Hans Peter Folden starter som ulve assistent. Malene er grenleder ved korpslejr og deltager derfor ikke ret meget i det daglige arbejde i
ulvegrenen i foråret.
Ulvene har deltaget i ulveturnering, sommerlejr, oprykning, vandretur, og juletur i det forløbne år.
I forbindelse med korpslejren til sommer søges hjælp til syning af veste til ulvene.
Stifindere v/Lars:
Ca. 25 aktive + 7 ledere.
Har i det forløbne år deltaget på følgende ture: Dagstur Slusehuset, overnatning Bassebjerg, Stifinderturnering (JL), Sommerlejr (Naturtema), Klokkedamstur/Sct. Georgsløb, vandretur, juletur.
Spejdere v/Nikolaj:
Ca. 60 aktive.
Patruljeture i jan. – Gillastugan tur – Wagadugo (Stege) Hjorte vandt – Sommerlejr i Sverige/Kanotur – Oprykning hvor 8 blev til 7 patruljer - LPT (Ridder Ebbe) Hjorte vandt – Juletur
Anders Rønn er grenansvarlig ved korpslejren.
Pionerer v/Niklas:
Ca. 25 aktive pionerer, hvilket gør at der nu efterhånden er basis for ugentlige møder. Pionererne
har deltaget i pionerturneringen, som et sjak fra GST vandt. Ellers bruges meget tid aktiviteter i
hytten, samt som hjælpere i spejdergrenen.
Rovere v/Ole:
Ca. 25 registrerede rovere. Primære opgave er at hjælpe både troppen og også korpset ved større arrangementer. Roverne afvikler ledertræf og Wagadugoløbet. Roverne har ligeledes opstartet
en ny spejdergruppe i Hillerød i 2013 (Kong Hardeknuds Trop). Som indtægtsgivende aktiviteter
har man bl.a. salg af Alaskalaks ved Græsted Veterantræf, samt deltagelse i Spildop-kørsel i Allerød.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse (v/Glenn).
Årsrapporten blev fremlagt af Glenn. Der har i årets løb ikke været de større udsving i økonomien
i forhold til budgettet. Vi har haft en merindtægt på godt 50.000 kroner ved kræmmermarked of
Spildopkørsel. På udgiftssiden har vi færdiggjort laden, bålhytten, raftestativerne samt pionerernes shelter med en samlet meromkostning på omkring 30.000 kr. Årets resultat blev et overskud
på 59.612 kr.
4. Behandling af indkomne forslag (v/Glenn).

Gruppestyrelsen stillede forslag om en ændring af kontingentopkrævningen. Hidtil har vi haft
en årlig opkrævning i 1. kvartal gældende for kalenderåret, denne ønskede gruppestyrelsen
ændret til en opkrævning i 3. kvartal følgende skoleåret. Forslaget bundede i en bedre fordeling af medlemmerne udgifter over året, idet stort set alle betalingsture ligger i foråret og sommeren. Forslaget blev enstemmigt. 2014 bliver derfor et overgangsår, hvor der opkræves ½
kontingent i februar gældende for 1. halvår 2014. Efterfølgende kommer der en opkrævning i
august/september på fuldt kontingent gældende for perioden for 2. halvår 2014 samt 1. halvår
2015.
5. Vedtagelse af budget - herunder fastsættelse af medlemskontingent (v/Glenn).
Det fremlagte budget for 2014 varierer ikke væsentligt fra regnskabet for 2013. Eneste større
post er afsætning af ca. 40.000 kr til bygning af et nyt ulveskur med tilhørende opbevaringsrum
til bl.a. gruppens trailere. I slutningen af 2013 måtte gruppen opsige lejemålet af hytten Slusehuset på grund af nogle massive forekomster af skimmelsvamp. Gruppen kunne ikke deltage i
renoveringen af hytten og den overgår derfor til Klokkekilde Roverklan pr. 01.01.2014, GST har
derfor ikke udgifter til denne hytte fremadrettet. Svarer til en besparelse på ca. 13.000 kr/år.
6. Valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til gruppestyrelsen (v/Glenn).
På valg i 2014 var:
Hans Peter Folden (Ønskede ikke genvalg), Glenn Helmuth, Kirsten Schumann, Mette Møller
Sørensen og Nils Jørgensen (Alle ønskede og fik enstemmigt genvalg). Herudover opstillede
Diana Hansen (mor til Tobias Hansen – ulv) og blev enstemmigt valgt.
Gruppestyrelsen består herefter af:
Civile:
Glenn Helmuth
Kirsten Schumann
Mette Møller Sørensen
Nils Jørgensen
Christian Dige Pedersen
Diana Hansen
Uniformerede:
Bente Wilcke
Lars Kvisgaard Hansen
Stinus Andersen
Ole Lumholt
Gruppestyrelsen konstituerer sig på førstkommende gruppestyrelsesmøde mandag den
27.01.2014 kl. 19:00

7. Valg af revisor (v/Glenn).
www.gribskovtrop.dk

CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Park Allé 350A, 2, 2605 Brøndby – cvr 29 19 85 35
blev enstemmigt genvalgt som foreningens eksterne uafhængige revisor.
8. Gruppestyrelsens planer for det kommende år (v/Glenn).
Gruppestyrelsen skal i år have ny formand, hvilket naturligvis også vil afstedkomme aktiviteter og
planer, som i skrivende stund ikke er kendt.
Gruppestyrelsen vil som en af de primære opgaver i 2014 arbejde med især fastholdelse af
nuværende medlemmer, samt sikring af fortsat tilgang af nye medlemmer i en tid med faldende
børnetal. Der kom flere gode forslag fra salen omkring markedsføring af GST som gruppestyrelsen tog til efterretning og vil implementere i det kommende år.
Andre fokusområder vil blive bygning af nyt ulveskur, samt sikring af afviklingen af Spildopturene.
Til sidste punkt kom der fra salen flere gode indspark, bl.a. blev der efterlyst et større engagement fra især de store spejdere. Hvis alle spejdere deltog i denne aktivitet, ville det kun blive til
max en enkelt tur om året – det burde være muligt.
9. Eventuelt.
Ingen særlige punkter under eventuelt.
Mødet afsluttet kl. 15:40
Således passeret og opfattet af referenten
2013.01.20
Glenn Helmuth
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NYT FRA GRUPPESTYRELSEN
Medlemmerne af gruppestyrelsen vælges på det årlige forældrerådsmøde i januar – i år blev det
afholdt den 19. januar.
Gruppestyrelsen skal bestå af uniformerede medlemmer (pt 4 grenledere – Ulve, stifinder, trop/
pioner og rover), samt et antal civile medlemmer der minimum skal være 1 højere end antallet af
uniformerede. De civile medlemmer udgøres primært af personer fra forældregruppen.

På valg i år var:
Hans Peter Folden – Formand – ønskede ikke genvalg
Glenn Helmuth – Kasserer – genvalgt
Kirsten Schumann – genvalgt
Mette Møller Sørensen – genvalgt
Nils Jørgensen – genvalgt
Og som nyt medlem indtræder:
Diana M. Hansen

Ikke på valg i år var:
Christian Dige Pedersen
Den nye Gruppestyrelse holdt konstituerende møde mandag den 27. februar.
Som ny formand blev Kirsten Schumann enstemmigt valgt.
Kirsten har siddet i gruppestyrelsen i 2 år. Kirsten er mor til Thea som er stifinder i gruppen.
Som kasserer var der enstemmigt genvalg til Glenn Helmuth.
Glenn har siddet i Gruppestyrelsen i 4 år og fungeret som kasserer for gruppen i 5 år.
Glenn er far til Ditte som er 1. års spejder, samt til Cecilie der er i Tropsledelsen.
Efter formandsskiftet vil den nye gruppestyrelse nu bruge de næste måneder til, at se på specifikt
hvilke områder, der de kommende år skal have fokus.
Der vil i næste nummer af Knasten komme en præsentation af dette.
Vi ser frem til en ny god periode med et godt samarbejde med gruppens ledere og den øvrige
forældregruppe.
Har man spørgsmål, ideer eller andre input til Gruppestyrelsen står vores kontaktdata på Knastens bagside.

På Gruppestyrelsens vegne

Glenn Helmuth
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En lille historie om stormvejr m.m.
Et par dage efter stormen i december var jeg ude og gå en tur i
skoven ved fuglereservatet ved Stenholt Mølle. Der var hundredvis
af væltede træer. Jo længere ind i skoven jeg kom, jo flere væltede
træer lå der. De lå på tværs af skovstierne, og mange steder var det
svært at komme frem. Med bange anelser begav jeg mig ned mod
Den Gamle Eg, som er samlingsstedet for vores oprykningsceremonier og et symbol for vores spejdergruppe. Jeg ville ned og se,
hvordan det gamle træ havde klaret stormens hærgen. Til min store
glæde stod det store træ der stadig og strakte sine nøgne grene mod
himlen. Det så ikke ud som om det havde mistet så meget som en
eneste kvist.
Det fik mig til at tænke på at Den Gamle Eg på mange måder minder
og vores egen spejdergruppe. I mange år har spejderbevægelsen
været ude i stormvejr. Mange træer er væltet i denne storm, og atter
mange er blevet slemt forkrøblede. Men Grib Skov Trop er upåvirket
af stormens hærgen og er stille og roligt vokset til at blive det største
og prægtigste træ i skoven. Der vil også fremover komme blæsevejr.
Grib Skov Trops træ vil miste kviste, og med tiden også nogle af de
tykke grene. Men nye kviste vil skyde frem, og de unge stærke grene
vil vokse sig tykkere og erstatte de gamle, som knækker af. Og lige
som der sandsynligvis er mange, mange år tilbage for Den Gamle
Eg, er jeg sikker på at det samme gælder for vores dejlige spejdergruppe.
På min tur i skoven så jeg i øvrigt også en musvåge, som fangede en
skovdue. Men det er en helt anden historie.

Med spejderhilsen

Leif
www.gribskovtrop.dk

Hej Spejdere
Så er vi kommet ind i et nyt år, og dagene bliver så
småt længere og længere!
Derfor byder den kommende tid på en masse lækre
ture og timer i ført den gule uniform!
I december blev Wacambaen skudt i gang og
fortsætter indtil d. 23. april hvor det eftertragtede trofæ skal uddeles. I skrivende stund har Hjorte lagt sig
i spidsen af konkurrencen efterfulgt af Mår og Bæver. Der kan dog nå at ske rigtig meget på de
kommende ture, tropsmøder og månedsopgaver. Vi glæder os til at se, hvordan placeringerne udvikler
sig de næste måneder! D. 23. april skal dådyr-geviret også gives videre til årets spejder. Sidste år var det
PD. I er velkommende til at komme med nomineringer til tropsledelsen.

Gillastugan
Årets Gillastugan tur er lige om hjørnet. Pionererne har brugt mange timer og tanker på årets tur – så I
kan godt begynde at glæde jer! Det bliver som altid en weekendtur med masser af fede opgaver i det
svenske.

Marts – 22. – 23. marts
Temaet for årets marts tur er cykelheik. Vi skal en tur til Store Dyrehave hvor vi tager op i mod lejrpladsen
Lille Sverige. Her i Knasten kan I se indbydelsen. Tropsledelsen elske jo at lave mad over bål – så glæd jer
til lækker mad og gode oplevelser.

Wagadugoløb
I vil snart modtage indbydelsen til årets Wagadugoløb.
Vi arrangere fællestransport fra Bassebjerg. I får meget mere af vide, når I har været i kontakt med PET5
agenten. Det er 10års jubilæum for Wagadugo løbet, så mon ikke Kaj Olsen, aka Skallesmækker har lagt
store planer for hvordan han kan styre forbryderverdenen. I kan læse mere om wagadugoløbet på
www.wagadugo.dk . Husk at have patruljens skrivemaskine klar inden løbet. Og træn jeres færdigheder i
morse, koder, snigning og observationer.

Korpslejren
I dette nummer af knasten kan I se indbydelsen til årets sommerlejr nemlig korpslejren. Korpslejrledelsen
har planlagt nogle fede aktiviteter, så det bliver 8 fantastiske dage i westernbyen Gurreville – Så husk at få
tilmeldt jer!
I mod lysere tider…
Tropsledelsen
Anders R-N, Nicolaj, Louise, Petra, Cecilie, Stinus, Ian og Pernille

www.gribskovtrop.dk

Patruljernes mødedage (i uger, hvor der ikke er tropsmøde)
Mødedag

Egern
Mår
Grævlinge
Bæver
Ræve
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
19.00 til 21.00

Onsdag
Tirsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

Februar
Lørdag d. 1
Søndag d. 2
Tirsdag d. 4
Tirsdag d. 4

Patruljeture
Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Fredag d. 21
Lørdag d. 22
Søndag d. 23

Oxermøde
Tropsmøde
Tur til Gillastugan
Sverige

Marts
Søndag 2.

Kl. 13.00

Fastelavn – kom udklædt

Tirsdag d. 4
Tirsdag d. 4

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde
Tropsmøde

Lørdag d. 22
Søndag d. 23

Kl. 10.00
Kl. 14.30

Tropstur
Se indbydelse i bladet

Tirsdag d. 1
Tirsdag d. 1

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde
Tropsmøde

Onsdag d. 23.

Kl. 19.00 til 20.00

Sct. Georgsdag

Fredag d. 25
Lørdag d. 26
Søndag d. 27

Kl. 19

Wagadugo løbet
Et sted på Sjælland!

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde
Tropsmøde

April

Maj
Tirsdag d. 6
Tirsdag d. 6

Husk at melde afbud til din PL, hvis du ikke
kommer til møde.
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Forårstur

Vi skal ud og mærke det spirende forår… Naturen
der vågner fra vinterhi, maden der syder over
bålet, solen der går ned bag træerne og sjove
oplevelser med spejderkammerater. Glæd dig!
Vi mødes på Bassebjerg, lørdag d. 22. marts. Kl.
10.00 og er retur søndag kl. 14.30.
Medbring cykel og madpakke til frokost lørdag!
Der er cykelhike ud til lejrplads ved Store Dyrehave. Her bygger vi presenninghus og ”senge”
med halm. Vi tager en brændeovn med, så vi kan
holde varmen i huset om natten.
Tilmelding på:
www.gribskovtrop.nemtilmeld.dk
Medbring:
Sovepose, liggeunderlag, løbesko, lommelygte(r),
spisegrej, viskestykke, drikkedunk, toiletgrej,
varmt tøj.
Pak i cykeltasker eller rygsæk.
Vi ses
Tropsledelsen

www.gribskovtrop.dk

Gillastugan
Sverige 21-23. februar

Nu er det endelig blevet lidt koldt i vejret og vi kan mærke vinteren. Det betyder at det også snart er tid til vores store vintertur til
Gillastugan i Sverige.
Vi har naturligvis gjort os umage for at arrangere en tur, hvor I
kan komme ud i den friske svenske natur, og måske få lidt nervøs
kilderen i maven.

Tid: Fredag d. 21. februar kl. 18.00 til søndag d. 23. februar kl. 17.00
Afgang: Vi mødes på havnen i Helsingør ved indgangen for gående
passagerer til Scandlines fredag d. 22. februar kl. 18.00 og derefter
drager vi til Sverige.
Hjem: Vi er hjemme søndag d. 23. februar kl. 17.00 ved Scandlines
terminalen.
Huske liste:
- Madpakke til fredag aften
- I skal IKKE have liggeunderlag med
- Husk varmt tøj da vi skal være ude – evt. flere
sæt vanter og so
- Lommelygte, kompas
- Notesblok
- Sovepose, toiletgrej, håndklæde.
- Evt. nattøj og sove dyr...
- I skal IKKE have spisegrej med
- men SKAL medbringe et viskestykke
Igen i år har vi valgt, at medbragt slik og sodavand (gælder også indkøb på færgen) skal begrænses til en pose slik/chips og en sodavand
til fredag aften. Overskydende vil blive indsamlet, og først udleveret på
hjemturen.
Der er tilmeldingsfrist d. 13. februar.
Tilmelding kan ske på:
www.gribskovtrop.nemtilmeld.dk
Tropsledelsen
www.gribskovtrop.dk

Wagadugo løbet 2014

Wagadugoløbet er en dyst for rigtige spejderpatruljer på spejder færdigheder i en
spændende handling. Løbet arrangeres af et løbsteam under De Gule Spejdere i
Danmark, men løbet er åbent for spejderpatruljer fra andre korps.

Deltag i jagten efter ”Lullu Bell & Broderskabet”

Dato:
Sted:
Pris:
Krav:
Foropgave:
Præmier:
Tilmelding:

Fredag den 25. april – Søndag den 27. april 2014
Afvikles et sted på Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev.
250,- kr. pr deltagende spejder.
Patruljerne skal bestå af spejdere i alderen fra 12-17 år.
Udleveres straks efter tilmeldingen.
Vindende patrulje hjemtager det eftertragtede Wagadugotrofæ for 1 år.
Der er sølvplade til den bedst placerede patruljers stander.
Patruljevis tilmelding skal være løbsteamet i hænde senest den 28. marts 2014
Tilmelding helst på e-mail: ole.lumholt@email.dk eller telefonisk på tlf. 22 98 52 47
Der er deltagerbegrænsning på 96 deltagere. Tidligere deltagende patruljer har
fortrinsret, øvrige tildeles plads efter ”først til mølle” princippet.
Øvrig information fremsendes i et deltagerbrev i starten af april til tilmeldte
patruljer. Se også Wagadugo-løbets hjemmeside: www.wagadugo.dk
Vinder i 2013: Hjorte, Grib Skov Trop

Wagadugotrofæet

www.gribskovtrop.dk

Grævlinges lejr
Hej Grævlinge!
Så er det allerede blevet tid til at skrive igen. Tiden er fløjet afsted, og aftenerne er stadig mørke,
hvilket vi nyder med indendørsaktiviteter. December var en hektisk måned, og det var lige før vi
ikke nåede at pynte op, hvilket jo er blevet en tradition.
I den kommende tid skal vi på patruljetur. Simon og jeg glæder os helt vildt til at lave skøre ting, og
ikke mindst være seriøse med jer også. Derefter kommer Gilastugan som bliver en overdrevet fed
tur. Vi skal til Sverige med troppen, nyde hinandens samvær og løse nogle spændende opgaver i det
forhåbentlig sneklædte landskab.
Vel mødt i det nye år.
PA Simon og PL Natalie
Februar
4. Tropsmøde
8.-9. Patruljetur i
Valhal
13. evaluering på
patruljetur + lære
at spartle huller
20. lære at lappe
cykeldæk + lave
vandlås
21.-24.
Gillastugan
27. Lege med
ledninger

Marts
4. Tropsmøde
13. Lære 10 knob,
og kunne benytte
dem i praksis
20. Lære 10 knob
mere, --”-27. Ida og William
lærer de andre at
tackle

April
1. Tropsmøde
10. Signaturøvning
og o-løb
17. De nye starter
på brandværn, de
gamle repiterer
knob.
24. samme som
forrige gang +
månedsopgave
25.-27. Wagadugo,
ingen ved hvor
Månedsopgave december
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Hej kære mår-dyr ☺
Først og fremmest, tak for en god start på 2014. Og selvfølgelig også tak for en fed patruljetur. Det
er som altid en fornøjelse at være afsted med jer!
Nu er sneen endelig faldet, men det skal da ikke bremse os. I har sagt til os hvad I gerne vil arbejde
mere med og I er blevet hørt! ☺ Februar og marts kommer derfor til at byde på lidt af det hele og i
april tager vi fat på orientering.
Ture er der selvfølgelig også massere af. I februar måneden tager vi til Gillastugan i, det nok mere
snefyldte, Sverige og får os en spændende tur. I marts har vi en lille tropstur over en weekend,
endnu en mulighed for at lære hinanden bedre at kende. I april kommer den altid fede Wagadugo,
hvor vi skal ud og fange Kaj Olsen!☺
Husk at melde afbud hvis I ikke kan
Vi glæder os til nogle gode måneder!
Marie (PA) og Freja (PL)
Februar	
  
4.	
  Tropsmøde	
  	
  
11.	
  Vinterferie	
  
17.	
  Morse	
  
21.-‐23.	
  Gillastugan	
  
25.	
  Morse	
  
	
  
	
  

komme til,
Freja: 20768802
Eller
Marie: 23982816

Marts	
  
4.	
  Tropsmøde	
  
11.	
  Knob	
  og	
  besnøringer	
  	
  
18.	
  Knob	
  og	
  besnøringer	
  
22.-‐23.	
  Tropstur	
  
25.	
  Førstehjælp	
  og	
  brandværn	
  
	
  

April	
  
1.	
  Tropsmøde	
  
8.	
  Orientering	
  	
  
15.Orientering	
  og	
  Sporjæger	
  
23.	
  Skt.	
  George	
  dag	
  
25.-‐27.	
  Wagadugo	
  
29.	
  Handy´erne	
  forbereder	
  møde	
  

Vildsvin

	
  

	
  
Vi	
  er	
  kommet	
  rigtig	
  godt	
  ind	
  i	
  det	
  nye	
  år	
  med	
  patruljeturen	
  
som	
  gik	
  rigtig	
  godt	
  og	
  ikke	
  mindst	
  har	
  vi	
  fået	
  sammensat	
  
nogle	
  dejlige	
  møder	
  med	
  en	
  masse	
  mærker	
  som	
  bl.a.	
  	
  
Alt-‐mulig-‐mand.	
  Vi	
  fik	
  bygget	
  vores	
  blide	
  og	
  vi	
  var	
  så heldig	
  
at	
  have	
  hele	
  patruljen	
  med	
  på patruljeturen.	
  I	
  løbet	
  af	
  de	
  næste	
  tre	
  måneder	
  kan	
  vi	
  se	
  frem	
  til	
  
Gillastugan	
  som	
  bliver	
  en	
  rigtig	
  dejlig	
  tur	
  og	
  vi	
  håber	
  selvfølgelig	
  at	
  hele	
  patruljen	
  dukker	
  op.	
  Der	
  
udover	
  kan	
  vi	
  se	
  frem	
  til	
  Martsturen	
  som	
  selvfølgelig	
  er	
  i	
  Marts	
  og	
  Wagadugo	
  som	
  er	
  i	
  april.	
  Vi	
  
sigter	
  selvfølgelig	
  højt	
  og	
  går	
  efter	
  at	
  vinde	
  Wagadugo.	
  Det	
  betyder	
  at	
  vi	
  skal	
  fremadrettet	
  bruge	
  
nogle	
  af	
  vores	
  patruljemøder	
  på forberedelse	
  til	
  Wagadugo.	
  
Vi	
  ser	
  frem	
  til	
  3	
  gode	
  måneder	
  med	
  jer!	
  
Mange	
  vildsvinehilsner	
  
PL	
  &	
  PA	
  
Febuar

Marts

April

d. 4. Tropsmøde

d. 4. Tropsmøde

d. 1. Tropsmøde

d. 19. Patruljemøde

d. 12. Patruljemøde

d. 9. Patruljemøde

d. 21. Gillastugan

d. 19. Patruljemøde

d. 23. Patruljemøde

d. 26. Patruljemøde

d. 22. Tropstur

d. 25. Wagadugo

d. 26. Patruljemøde

d. 30. Patruljemøde

Vi begynder på månedsopgaven

Ikke fastlagt!

Renovering af lokale
Månedsopgave

www.gribskovtrop.dk
Focus
på mærke

	
  	
  

Ikke fastlagt!

Wagadugo Forberedelse

Månedsopgave

’O’	
  lyt	
  Ilder	
  
	
  
Juleferien	
   er	
   overstået	
   for	
   længst,	
   nytårsforsætterne	
   er	
   startet	
   og	
   ilderen	
   vil	
   så	
   småt	
   begynde	
   at	
   vågne	
  
efter	
   vinterens	
   kulde.	
   	
   Wacambaen	
   er	
   skudt	
   i	
   gang,	
   og	
   vi	
   vil	
   gøre	
   det	
   bedste	
   for	
   at	
   vise	
   vores	
   værd	
   i	
   de	
  
kommende	
   konkurrencer.	
   Vi	
   vil	
   dog	
   også	
   arbejde	
   med	
   noget	
   mere	
   praksis	
   som	
   Frisvømmer	
   og	
  
Naturkender.	
   	
   Udover	
   dette	
   har	
   vi	
   en	
   vidunderlig	
   patruljetur	
   at	
   se	
   frem	
   til.	
   Emma	
   og	
   Gustav	
   har	
   lagt	
   et	
  
hyggeligt	
  program	
  for	
  dagene.	
  Så	
  nærmer	
  Gillastugan	
  sig	
  jo	
  også.	
  Vi	
  vil	
  glæde	
  os	
  til	
  den	
  sikkert	
  kreative	
  og	
  
udfordrende	
  dagsorden	
  som	
  pionererne	
  har	
  lagt.	
  Så	
  husk	
  at	
  få	
  tilmeldt	
  jer	
  turen,	
  som	
  man	
  ikke	
  (vil)	
  undgå!	
  
Ilderhilsner	
  PL	
  og	
  PA	
  ☺	
  
Februar	
  
31-‐2	
  Patruljetur	
  
4.	
  Tropsmøde	
  
Vinterferie	
  

Marts	
  
4.	
  Tropsmøde	
  
12.	
  Naturkender	
  
19.	
  Månedsopgave	
  

19.	
  Frisvømmer	
  
21-‐23	
  Gillastugan	
  
26.	
  Månedsopgave	
  
	
  

22-‐23	
  Martstur	
  
26.	
  Naturkender	
  
	
  

	
  
	
  

April	
  
1.	
  Tropsmøde	
  
5.	
  Månedsopgave	
  
12.	
  	
  Opsamling	
  og	
  forberedelse	
  til	
  
Wagadugo	
  
19.	
  skt.	
  Georgs	
  dag	
  
25-‐27.	
  Wagadugo	
  
	
  

Hjortes måneder

Så gik vi ind i et 2014, samtidig med at vi gik ud af et ualmindeligt succesfuldt år for Hjorte. 2013
har på mange måder været det bedste år, vi nogensinde har oplevet som spejdere. Vi var på en fed
sommerlejr i Sverige, vi vandt Wagadugo OG LPT samme år! Det er aldrig sket før i DGS, så vi er
meget stolte. I slutningen af november var vi så på årets sidste tur, nemlig Juleturen. Det var en god
tur, hvor vi desværre kun stillede med 5. Det er måske det sidste vi mangler – det, at møde talstærkt
op på de mindre weekendture! Til gengæld var der fuld deltagelse på patruljeturen: 9 mand. Selvom
Viktor først kom lørdag, af mistænkelige årsager… I februar venter den fantastiske Gillastugan-tur,
hvor vi skal stille stærkt, så vi kan vinde Wacambaen! I februar og marts skal vi også tage en masse
duelighedstegn. Vi håber på et ligeså fantastisk ’14 som ’13 var: et godt år med Danmarks bedste
patrulje.
Hjortehilsner PA og PL.

Tlf.: Rasmus: 22901402, Frida: 29842521

Februar
d. 4. Tropsmøde
d. 12. P-møde, vi færdiggør
’Alt-mulig-mand’

Marts
d. 2. Fastelavn på Bassebjerg
d. 4. Tropsmøde

d. 19. P-møde, i Hillerød
Svømmehal klokken 16.30
(’Frisvømmer’)
d. 21.-23. Tur til Gillastugan i
Sverige.
d. 26. P-møde, ’Astronom’. Vi
lærer om stjernebilleder og
månensfaser.

d. 12. P-møde, repetition af
sidste møde, samt stjerneløb
(hvis det er mørkt nok).
d. 19. P-møde, vi færdiggør
’Astronom’.
d. 22.-23. Tropstur.
d. 26. P-møde, vi begynder på
’Tovværk’, øvelser med knob
og splejsninger.
d. 29.-30. PL/PA kursus i Sorø.
www.gribskovtrop.dk

April
d. 1. Tropsmøde.
d. 9. P-møde, ’Tovværk’
repetition og opsamling fra
PL/PA m. lederøvelser.
d. 16. P-møde, ’Tovværk’ med
de svære splejsninger og stafet
m. besnøringer.
d. 23. Sct. Georgsdag.
Afslutning på Wacamba.
d. 25.-27. Wagadugo, et sted
på Sjælland. Vi skal forsvare
titlen!
d. 30. P-møde, ’Tovværk’ med
tovværksarbejder og
splejsninger.

Bævers hule
Sikken en patruljetur vi havde os! På trods af vådt og koldt vejr, så fik vi
da holdt humøret højt, og lavet noget god mad. Derudover fik vi taget en
del punkter på knobmærket, hvilket vil være på dagsplanen i april
måned. Men da det nu også begynder at blive lysere udenfor, vil vi så
småt begynde at bevæge os derud. I de første måneder vil vi tage altmulig-mand, da de søde ledere har sørget for en alt-mulig-mands-tavle
som vi kan benytte.
Martsturen er en enestående chance for at lære at blive et geni til o-løb,
for ikke at tale om Gillastugan og Wagadugo, husk at melde jer til!
Vi glæder os til at være sammen med jer de følgende måneder.
Bæverhilsener PL og PA.
Februar
d. 4. Tropsmøde
d. 12. Patruljemøde
Vi begynder på alt-mulig-mand
– evt. månedsopgave
d. 19. Patruljemøde
Vi fortsætter med alt-mulig-mand –
evt. månedsopgave
d. 21. Gillastugan – start
d. 23. Gillastugan – slut
d. 26. Patruljemøde
Vi afslutter alt-mulig-mand
– evt. månedsopgave

Marts
d. 2. Fastelavn
d. 4. Tropsmøde
d. 12. Patruljemøde
Vi starter på knobmærket
– evt. månedsopgave
d. 19. Patruljemøde
Vi forsætter med knobmærket
– evt. månedsopgave
d. 22. Martstur – start
d. 23. Martstur – slut
d. 26. Patruljemøde
Vi fortsætter med knobmærket

Mikkel; 21 65 60 63, Mathias: 25 58 26 63

April
d. 1. Tropsmøde
d. 9. Patruljemøde
Vi fortsætter med knobmærket
– evt. månedsopgave
d. 16. Patruljemøde
Vi fortsætter med knobmærket
– evt. månedsopgave
d. 23. Patruljemøde og Sct.
Georgs dag
d. 25. Wagadugo – start
d. 27. Wagadugo – slut
d. 30. Patruljemøde
Vi afslutter knobmærket
– evt. månedsopgave

Hej Egern!
Først og fremmest vil vi takke for en forrygende patruljetur
sammen med jer, vi håber at i har lært en masse og haft en
god tur. Vi håber at i fået udbygget jeres færdigheder både
inden- og udendørs. Nu er de kolde og mørke møder
forhåbentlig snart forbi og det betyder at vi skal til lave en
masse spændende aktiviteter udenfor. Det betyder
selvfølgelig at vi skal ud at træne noget mere O-løb.
Wacambaen er skudt i gang og vi følger trop! KEEP UP
THE GOOD WORK. Vi vil så småt begynde på nogle nye
mærker såsom Sporjager, Brandværn og Naturkender. Men
vi skal selvfølgelig også gøre Orientering og Spejderprøven færdig, samt repetere de gamle. Husk at den står
på en masse spændende ture i februar og i foråret. Så glem ikke at melde jer til Gillastugan og Martstur.
Husk varmt tøj og lygter, samt afbud hvis i ikke kommer ☺
PL og PA hilsner
Christoffer og Tobias	
  

www.gribskovtrop.dk

ROVERKLANEN
Gæve Rovere !
Vi har fået et helt ekstraordinært enestående tilbud! –
Karl af Riises gamle bjælkehytte i Sorø kan reddes for
eftertiden og afhentes i februar, – hvis vi magter det!
Ellers slippes entreprenørmaskinerne løs og jævner det
hele med jorden. Det er jo et projekt der er som
skræddersyet til ånden i roverklanen. Det er en aktivitet
som ligger helt ud over, hvad mange andre giver sig i
kast med, den har et tydelig spejderhistorisk betydning
og den kan bidrage til øgede spejderaktiviteter i vort
nærområde og aktiviteten vil være en sjov opgave for
både pionerer og rovere fra mange grupper. Hytten er
fra tiden før Fugl Phønix Trop opstod af asken, fra dengang det var den kendte Svend Ranvig, der blev
forbundet med Sorø spejdere! Lad os nu se, hvad vi formår med MEGET kort varsel, og en vejrudsigt der lyder
på vintervejr. Det har alle muligheder for at blive til et helt specielt kapitel i beretningen om Klokkekildes bedrifter.
Kom og vær med!
For et år siden kæmpede det flittige byggesjak med renoveringen af Valhal. Det er derfor en helt speciel glæde
at kunne meddele, at 8 besøgende patruljer og troppe alene i løbet af januar og februar måned. Herefter er der
nok behov for at fylde brændeskuret op igen.
Program
Mandag 25/2
Kl. 18:00
Valhal

Søndag 10/2
Kl. 13:00
Bassebjerg

Klan Ting

Vi indtager en overdådig middag til en lang række af festtaler, sange, og gode minder. Herefter
afholder vi det årlige KLANTING, med beretning fra klanlederen, -kasseren og vore mange
udvalg. Og så naturligvis, den spændende diskussion om det kommende års planer med
spejderarbejdet.
Årets vigtigste møde – Bemærk det tidlige mødetidspunkt af hensyn til middagen!
OBS Der er mulighed for overnatning!

Fastelavn

Grib Skov Trop inviterer alle interesserede børn, unge og ældre til tøndeslagning. Kom og giv
en hånd med ved det praktiske.

Mandag 31/3
Kl. 19:30
Bassebjerg

Rovermøde

Fredag den
25/4 –
Søndag den
27/4

Wagadguoløbet

Mandag 28/4
Kl. 19:30
Bassebjerg

Rovermøde

En grundig orientering om Wagadugoløbet..
De sidste instrukser.

De gode historier fra Wagadugoløbet – måske lidt oprydning..

Med løftet Tveje !
Ole

www.gribskovtrop.dk

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

Depotet
Glenn Helmuth(Depot)

Sportsvej 24

Nødebo

23388088

Glenn@helmuth.nu

Ceremonimester
Ole Lumholt

Sportsvej 47

Nødebo

48480747

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
48480747

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

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

Ulve 7-10 år. Mødedag
Kirkevej 10 A
Baunevænget 45
Krobakken 2
Kirkevej 10 A
Baunevænget 45

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
Nicolaj Zørn
Petra Munk Wolfhagen
Cecilie Helmuth
Pernille Edelgaard Christensen
Alexander Ian Kenney

Spejdere 12-17 år.
Storskoven 1
Gudenåvej 24, 3tv
Holmemosen 4
Storskoven 1
Tinghøjvej 60 st. Mf.
Elmebakken 6 A
Slangerupgade 7, kld.

Annisse
Vanløse
Helsinge
Annisse
Søborg
Gadevang
Hillerød

23442659
30225515
50868000
28181725
40404916
23314655
40738365

spejder-gst@gribskovtrop.dk
m00ar@math.ku.dk
nicolaj@zoern.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)
Christoffer Schramm (PL, Egern)
Sebastian Sylvest (PL, Vildsvin)
Emma Daae (PL, Ilder)

Møde kl. 19-21.00
Winthersvej 3
Kromarken 6
Pile Allé 23
Nødebovej 20
Skovbrynet 5
Stenvænget 28
Pramvejen 2

Nødebo
Nødebo
Nødebo
Nødebo
Nødebo
Gadevang
Nødebo

22901402
21656063
60333180
20768802
60696828
60221516
24486645

rasmusmbech@gmail.com
mikkel2611@live.dk
nat-musen@hotmail.com
freja.verden@gmail.com

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

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

�
�
48480747
23442659
30225515
48480128

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

Tinghøjvej 60 st. Mf.
Søborg
www.gribskovtrop.dk

40404916

cecilie@helmuth.nu

Redaktionen på Knasten
Cecilie Helmuth

torsdag kl. 18.30
Græsted
48480128
Nødebo
30828035
Nødebo
42363955
Græsted
28946654
Nødebo
64823003

glenn@helmuth.nu

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

christofferbbschramm@gmail.com

Sebastian@sambhur.com
emmedaa@live.dk

