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NYT FRA TROPPEN
Kommende arrangementer i troppen

- 15. Februar - Fastelavn på Bassebjerg
- 27. - 29. Februar - Gillastugan for spejderne
- 14. - 15. Marts - PL/PA kursus
- 22. Marts - Tropstur for spejderne
- 12. April - Aktivitetsdag på Bassebjerg
- 24. - 26. April - Wagadugoløb for spejderne
Se kalenderen på www.gribskovtrop.dk
Her har du også mulighed for at downloade
kalenderen, så du altid er opdateret med de
næste spejderarrangementer.

Billeder og nyheder på nettet

På www.gribsskovtrop.dk kan du altid følge
med i de seneste nyheder fra troppen og se
billeder fra ture og arrangementer.

Mød os på Facebook

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

Sommerlejr 2015

Sommerlejren 2015 går til Fjeldholmlejren på
Mors. Lejern er i uge 28 - dvs fra d. 4. juli til d.
11. juli.
Lejren ligger ligger kun 200m fra lækker sandstrand.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Søndag d. 15. februar
- 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.
Vel mødt Grib Skov Trop
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Sommerlejr 2015
Sommer, sol og sandstrand

Sommerlejren i 2015 går til Fjeldholmlejren på Djurs
fra d. 4. juli til 11. juli (uge 28). Så du kan allerede
nu sættes kryds i kalenderen.
Det er en lækker FDF-lejrplads med stor hytte,
30.000 m2 med lejrpladser og boldbane.
Lejren ligger kun 200m fra sandstrand med blå
flag. Så vi kan nemt komme ud og bade.
Det er et rigtigt dejligt sted vi har fundet til sommerlejren 2015, og vi glæder os allerede til at tage af
sted.
I løbet af lejren skal vi alle på udflugt til Ree Safaripark. Og spejderne skal naturligvis også på hike i
det nationalparken.
Lejren er for alle i Grib Skov Trop – ulve, stifindere,
spejdere, pionerer, rovere.
Pris:
Lejren koster 1.200 kr. (300 i forudbetaling ved
tilmelding og resten 1. juni. ). Ledere 600 kr.
Tilmelding på:
www.gribskovtrop.nemtilmeld.dk

Tilmeld dig inden 3. marts 2015
Transport
Vi lejer en stor bus og kører samlet fra Bassebjerg
til lejren og retur.
Vi glæder os til at komme på sommerlejr med jer.
Spejder hilsen
			Lederne
Husk det er muligt at spare op til sommerlejren ved at sælge
rundskuehæfter. Stifindere og spejdere, kan også spare op
ved at deltage på Spildopture.

OH LYT ULVE!
Julen er overstået og vi er nu startet på et nyt år. Vi kan allerede se, at I ulve lægger rigtig godt
ud med næsten er være fuldtallige hver gang. Det er tydeligt at Jeres ulvefærdigheder bliver
bedre og bedre for hver gang.
Tiden går nu med at fokusere på ulveturneringen, som ligger sidste uge i maj, 29-30 og 31. maj.
Og hvad der menes med at fokusere, ja så er der fokus på hvordan I melder til og fra og dygtiggører Jer i ulvestof. Det betyder selvfølgelig også at der kommer til at blive taget mærker samtidig.
Vi skal for første gang på træningslejr. Det er på Valhal, der har I aldrig været før. Valhal ligger
ved Farum og er en af Rovernes hytter. Det er kun de ulve der skal med på turneringen, der kan
komme med. Der skal I øve de færdigheder der halter lidt. Vi skal selvfølgelig også hygge os for
det hører jo til en weekend med Grib Skov Trop. Weekenden bliver d. 9-10. maj.
Bandelederne og bandeassistenterne var til et BL/BA møde, hvor vi talte om det at være hjemmefra og det at motivere sine bandemedlemmer. At motivere handler om hvordan vi kan få andre
til at hjælpe os uden at det bliver tvang og det stadig er sjovt og spændende. Det kan vi allerede
se, at det har i tænkt over og at alle bander fungere bedre og bedre. Så husk at komme til BL/BA
møderne. Det er både hyggeligt og lærerigt. Næste gang er mandag d. 23. februar kl. 19.00.
Og som altid så ved i godt hvad vi slutter af med, så medbring gerne det der skal til for at I kan
komme først i mål.
Fastelavn skal lige nævnes her til sidst. Det er om søndagen i vinterferien på Bassebjerg. Hvert
år er mange af ulvene flot klædt ud og der er selvfølgelig præmier til de bedst udklædte. Der skal
også kåres en kattekonge og kattedronning. Fastelavnsarrangementet er for alle, så tag gerne en
kammerat med.

Med ulvehilsen
Rikki, Hans Peter, Akela, Louise H og Messua

”Vi er af et blod du og jeg”
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Program for ulve
Ulvemøde hver torsdag kl. 18:30-20:00

Ak

HU

ela

på

Torsdag d. 5. februar

Fastelavnsris.

Torsdag d. 12. februar

Vinter ferie.

Søndag 15. februar

Fastelavn se indbydelse inden i bladet.

Torsdag d. 19. februar

Iagttage vintertræerne.

Mandag d. 23. februar

Bande leder & assistent møde fra kl.19-20

Torsdag d. 25. februar

Verden hjørner.

Torsdag d. 4. marts

Hvad ved i om bjergbestigning?

Torsdag d. 12. marts

Første hjælp / knob.

Torsdag d. 19. marts

Første hjælp / knob.

Torsdag d. 26. marts

Rejsen, hvor skal vi flyve hen i år!!!

Torsdag d. 2. april 		

påskeferie.

Torsdag d. 9. april		

Stjernehimlen.

Torsdag d. 16. april

Et møde med B.P.

Torsdag d. 23. april

Sct. Georgs dag.

Torsdag d. 30. april

Opgaver på grunden.

Den 9. - 10. maj 		

Træning for ulve der skal på ulveturnering.
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Vi mødes på Valhal Hestetangsvej 216 - kl. 10
Medbring weekenden udstyr, mad pakke godt humør. Slutter samme sted søndag kl 11.
Husk NEM tilmelding seneste 4. maj - www.gribskovtrop.nemtilmeld.dk
Den 29. - 30. - 31. maj - Ulveturnering på Bornholm.
Husk NEM tilmelding seneste 4. maj - www.gribskovtrop.nemtilmeld.dk

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Det blev bjørne der vandt efterårets kobbel konkurrence om Ravnens Økse og de må dermed
pynte deres lejr til stifinderturneringen og sommerlejren med den. Forårets konkurrence gælder
Ravnens Spyd, og vi er allerede godt i gang med den.
I de kommende måneder ser vi frem imod Stifinderturneringen som denne gang arrangeres af
1. Næstved. Vi skal til Karrebæksminde til en plads tæt på der hvor vi var på sommerlejr for 2
år siden. Vi bruger 3-4 møder på at lave foropgaver og har også en trænings weekend på Bassebjerg 14 dage før stifinderturneringen. Hvis vi er oppe på mærkerne har vi en god chance for
gode placeringer i år.
Inden da har vi fastelavn på grunden den 15. februar med præmier for tøndeslagning og udklædning.
Og så tager vi på en søndags tur til Slusehuset den 1. marts. Her skal vi dyste i ild-gryde sejlads og et løb rundt om Store Donsedam. Slusehuset er der hvor slusemesteren og hans familie
boede i gamle dage, for at han kunne passe slusen der leverede energi til krudtproduktionen. Vi
kommer forbi den gamle krudtfabrik på vej derud.
I april skal I en tur op i et par af de høje træer ved Thevandsbugten. Vi tager klarteseler med og
sætter sikringsreb op.
Til sidst: Husk at møde til tiden på stammemøderne. Og vær søde at tie stille og lad være med
at pjatte, når der er kobbelmelding, og når vi laver opgaver. Vi bruger for meget tid på uro på
møderne lige nu og den tid kan vi bruge bedre.
Vi glæder os til de kommende måneder.

Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM
Februar
Onsdag 4.

Søndag 15.

Vi tager et møde med planeter og stjernehimlen. Først kigger vi med
programmet Stellarium og bagefter går vi ud for at kigge i en rigtig
stjernekikkert hvis det ikke er overskyet.
Vi starter på hobby mærket. Vi skal have lavet nye fjerprydelser til vores nye
stifinderdragter.
Fastelavnsfest på spejdergrunden.

Onsdag 18.

Vinterferie. Intet møde.

Onsdag 25.

Vi fortsætter med hobby mærket, fjerprydelser og læderarbejde.
Husk også tilmeldingsfrist til turen til Slusehuset på søndag.

Onsdag 11.

Marts
Søndag 1.
Onsdag 4.
Onsdag 11.
Onsdag 18.
Onsdag 25.
April

Endags-tur til Slusehuset. Vi mødes ved Bassebjerg kl. 10.00 og er tilbage
igen ca. kl. 16.00. Indbydelse udsendes på e-mail.
Husk madpakke og noget at drikke.
Vi afslutter hobbymærket.
2. års stifinderne skal blive ½ time længere.
Alternativ overlevelse i vildmarken. Leif viser os hvordan man kan klare sig
med utraditionelle metoder i en snæver vending.
Vi starter på at lave for-opgaver til stifinderturneringen.
Sidste møde inden vi går over til sommertid. Vi laver en snigning i skoven og
så siger vi farvel til den mørke tid med et ordentligt lejrbål.

Onsdag 1.

Påskeferie. Intet møde

Onsdag 8.

Vi fortsætter med for-opgaverne til stifinderturneringen.

Onsdag 15.

I dag skal vi klatre op i et af de høje træer ved Thevandsbugten. Henrik
sætter sikringsreb op og så tager vi klatreseler på og klatrer højt op og nyder
udsigten over skoven og søen.
Husk tilmeldingsfrist til weekendturen 25.-26. april.
Forårsrengøring i Nødebo. Ulve, stifindere og spejdere bruger en formiddag
på at samle affald op fra byens gader og stier. Vi mødes ved Bassebjerg kl.
10.00. Efter endt arbejde giver vi frokost, hvorefter vi slutter ca. kl. 13.30
Hvis man har været med 2 gange som stifinder til forårsrengøring så får
man Klimamærket.
Lejrarbejde – teori og praktiske øvelser. I aften bygger vi indgangsportaler
og brændeskjul. Husk tilmeldingsfrist til Stifinderturneringen 14.16. maj.
Træningslejr på Bassebjerg. Vi træner lejr opbygning og andre færdigheder
så vi er helt skarpe til Stifinderturneringen.
Husk Cykel og Madpakke til frokost lørdag.
Vi mødes ved Bassebjerg lørdag kl. 10.00 go starter på lejrsport, og klokken
13 cykler vi en tur op til Hvidekilde for at spise frokost. Vi slutter kl. 12
søndag.
Vi afslutter foropgaverne til stifinderturneringen.

Søndag 19.

Onsdag 22.
Lørdag 25. søndag 26.

Onsdag 29.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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STIFINDERTURNERING
14. – 16. maj 2015

STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!
Er I klar til årets største dyst?
Årets stifinderturnering arrangeres af 1. Næstved Flok og Trop - Vi skal ned til en
Spejderhytte ved Karrebæksminde, lige ved siden af hvor vi selv var på sommerlejr
for 2 år siden. Her skal vi dyste med stifinderkoblerne fra de andre Gule
Spejdergrupper. Vi satser på at Sortfodsstammen vil kunne stille med alle 3 kobler, så
vi håber at alle stammens krigere kan komme med på denne vigtige tur.
Vi mødes torsdag 14. maj (Kristi Himmelfartsdag) kl. 9.45 på Bassebjerg, hvorfra
vi kører i bus til Karrebæksminde.
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 16. maj ca. kl. 16.00.

Tilmelding via nettet : gribskovtrop.nemtilmeld.dk
Pris: 350 kr.
Tilmelding senest onsdag 8. april.
Med Gul Spejderhilsen
Stifinderlederne
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Vinteren over os. Ulve, stifindere, spejdere og prioner har været på juletur, dejligt
at opleve hvordan de hygger sig sammen på tværs af grenene. Et nyt spejderår er
begyndt og snart kan flere udendørs aktiviteter påbegyndes.
2014 var et godt spejderår. Vi har været på korpslejr i Gurreville, hvor vi mærkede
hvordan det var når vi er mange gule spejdere sammen. Der har været Wagaduko,
LPT og der har været gode turneringer for alle. Det er mit håb for Gribskov Trop at
2015 bliver et ligeså godt spejderår som 2014 var.
Byggeriet af det nye aktivitetsrum til ulvene er påbegyndt og masser af aktiviteter
står for døren i grenene, men også hvor alle grenene er samlet.
Vi kan stadigvæk godt bruge flere forældrehænder til arrangementerne, til arbejdsdagene men også som køkkenassistance ved bålaften, konditori og lejre. En spiloptur kan også være et godt bidrag, al hjælp er velkommen.
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Grib Skov Trop
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PRISLISTE DEPOTET
Grib Skov Trop

Skjorter		
str. 6-12 år		
kr. 325,00
Skjorter 		
str. XS-XXXL kr. 375,00
Strømper 		
Uanset størrelse
kr. 60,00
Opslag 		
Uanset størrelse
kr. 40,00
Ulvehue 		
Uanset størrelse
kr. 80,00
Stifinderkasket
One size kr. 		
130,00
Bælte 						kr. 200,00
Tørklæder 					kr. 40,00
Sangbøger 					kr. 45,00
Knapper 					Kr. 2,00

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

RABATAFTALER
Eventyrsport
Giver 20 % på alle ikke nedsatte varer, undtaget mad og GPS.
Se www.eventyrsport.dk

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

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

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

Friluftsland
Friluftsland giver 10% rabat på alle ikke
nedsatte varer.
Se www.friluftsland.dk
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Outshop.dk
Brug rabatkoden ”degulespejdere” når du
går til kurven og få 15% rabat - rabatkoden
gælder også på i forvejen nedsatte varer!

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

Aktivitetsdag på Bassebjerg
Søndag d. 12. April fra kl. 10.00
Vi holder aktivitets- og arbejdsdag på Bassebjerg d. 12. April, hvor der vil være aktiviteter for
Ulve, Stifindere og Spejdere, mens alle forældre kan hjælpe til med praktiske opgaver på Bassebjerg.
Kl. 13.00 er der fælles frokost for alle.
Vi kan alle hjælpe til med at vedligeholde Bassebjerg, så hytten fortsat kan være en fantastisk
ramme om vores spejderarbejde.
Vi har samlet en række mindre opgaver som skal laves.
• Så græs på boldbanen
• Rive og planere græsplæner
• Laden males med linolie maling
• Vinduespudsning - Alle vinduer på Bassebjerg skal pudses
• Nedfaldne grene og andet ryddes fra
græsplænerne
• Sprækker og revner på Bassebjerg stoppes med værk
• Rengøring af hytten, særligt de steder,
hvor vores faste rengøring ikke kommer.
• Brænde skal flækkes og stables
• Oprydning omkring det nye ulvehus
Vi ses

Gruppestyrelsen
Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Referat af forældrerådsmødet
søndag 25. januar 2015 kl 14:15.

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:
I Gribskov Trop har vi mange traditioner. 2014 var endnu et godt år med mange begivenheder og gode
oplevelser.
Stinus fik årets spejderlederpris i Hillerød kommune, et godt bevis på de gode ledere vi har i troppen.
Vi har været på korpslejr i Gurreville, hvor vi mærkede hvordan det var når vi er mange gule spejdere
sammen. Vi har traditionen tro haft arbejdsdage, konditori på Kræmmermarkedet, været på Spilopture, til
bålaften og den traditionelle juletur med flæskesteg og ris a la mande.
Det er en god mulighed for os forældre til at være sammen med børnene på en anden måde og se hvordan de vokser med opgaverne og også selv være i godt selskab. Al hjælp er velkommen og man bidrager
med det man kan.
En stor tak til de mange frivillige både ledere og forældre.
Herefter gennemgik grenlederne årets gang i de respektive grene.
Ulve v/Bente:
Ca. 35 aktive.
Ændringer på lederfronten. Anders Trolle (forælder – medhjælper) – Louise Heidtmann (Pioner – medhjælper)
Ulvene har deltaget i ulveturnering (Frederiksborg Trop), korpslejr (Gurre), oprykning, 20 km vandretur, og
juletur i det forløbne år.
Stifindere v/Lars:
Ca. 15 aktive.
Ingen ændringer på lederfronten.
Har i det forløbne år deltaget på følgende ture: Dagstur Slusehuset, overnatning Bassebjerg (træning til
stifinderturneringen), Stifinderturnering (Gruppe Loke), korpslejr (Gurre), oprykning, Klokkedamstur/Sct.
Georgsløb, 30 km vandretur, juletur.
Spejdere v/Stinus:
Ca. 40 aktive.
Patruljeture i jan. – Gillastugan tur – Wagadugo (Sjælsø) – korpslejr (Gurre) – oprykning – Kanotur på
Susåen - LPT – Juletur
Pionere v/Petra:
Ca. 30 aktive pionerer.
Alexander Ian overtager.
Pionererne har deltaget i pionerturneringen, som et sjak fra GST vandt (igen). Ellers bruges meget tid på
aktiviteter i hytten, samt som hjælpere i spejdergrenen. Derudover har pionererne deltaget i Tropsmøder –
Kanotur – Nytårskur – Pionertræf. Derudover er der Pionere i træning hos andre grene som ledere.
Rovere v/Frank:
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). Derudover bruges der mange kræfter på opkøb/istandsættelse af andre spejderhytter i
Nordsjælland. Som indtægtsgivende aktiviteter har man bl.a. salg af Alaskalaks ved Græsted Veterantræf,
udlejning af egne hytter, samt deltagelse i Spildop-kørsel i Allerød.
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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 60.000 kroner ved lokaletilskud fra Hillerød kommune, samt på Spildopkørsel. På udgiftssiden har vi ikke haft de store ekstraomkostninger og samlet set
har vi sparet ca. 25.000 i forhold til budgettet. Årets resultat blev herefter et overskud på 86.415 kr.
4. Behandling af indkomne forslag (v/Kirsten).
Ingen indkomne forslag.
5. Vedtagelse af budget - herunder fastsættelse af medlemskontingent (v/Glenn).
Det fremlagte budget for 2015 varierer ikke væsentligt fra regnskabet for 2014. Eneste større post er
afsætning af ca. 30-40.000 kr til bygning af et nyt ulveskur med tilhørende opbevaringsrum til bl.a. gruppens trailere. Samlet set forventes et overskud på ca. 18.000 kr.
6. Valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til gruppestyrelsen (v/Kirsten).
På valg i 2015 var:
Christian Dige Pedersen der ikke ønskede genvalg. Stor tak til Christian for den forgangne periode.
Derudover stillede Anne Rasmussen og Hasse Traberg-Andersen op som nye kandidater – begge blev
valgt.
Gruppestyrelsen består herefter af:

Civile:
Glenn Helmuth
Kirsten Schumann
Mette Møller Sørensen
Nils Jørgensen
Diana Hansen
Anne Rasmussen
Hasse Traberg-Andersen
Uniformerede:
Bente Wilcke
Lars Kvisgaard Hansen
Stinus Andersen
Ole Lumholt
Gruppestyrelsen konstituerer sig på førstkommende gruppestyrelsesmøde mandag den 26.01.2014 kl.
19:15
7. Valg af revisor (v/Glenn).
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 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 samt de
mulige udfordringer som den nye skolereform måske vil stille os.
Dette bla. ved at have en mere tilgængelig information, så det også er nemmere at være engageret
forældre. I kan følge med på Facebook og på hjemmesiden hvor årets kalender er opdateret med dette
års ture og arrangementer.
Andre fokusområder vil blive bygning af nyt ulveskur, samt sikring af afviklingen af Spildopturene.
9. Eventuelt.
Ingen punkter under eventuelt.
Mødet afsluttet kl. 15:15
Således passeret og opfattet af referenten
2015.01.25

Glenn Helmuth
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Hej Spejdere
Vi er allerede godt i gang med 2015, som helt sikkert vil være
fyldt med massevis af gode spejderaktiviteter. Dagene er så
småt begyndt at blive længere, og foråret venter lige om
hjørnet; dog kunne det stadig være godt, hvis der kom en ordentlig portion sne – ikke mindst, når vi snart
skal på tur til Gillastugan.
Vores patruljekonkurrence, Wacambaen, har været i gang siden starten af december, og det tegner til at
blive en spændende dyst. Hjorte har foreløbigt lagt sig i spidsen, men med Mår, Vildsvin og Bæver lige i
hælene. Det skal blive spændende at se, hvem der som sejrende patrulje kan løfte det legendariske
Wacamba-trofæ på Sct. Georgs aften d. 23. april – der kan ske meget i konkurrencen på de mange møder
og turer indtil da. På den stemningsfulde aften er det også tid til, at dådyr-geviret bliver givet videre til
den nye ”årets spejder”. Sidste år blev titlen fortjent vundet af Frederik. Tropsledelsen tager meget gerne
imod nomineringer af kandidater.

Gillastugan
I slutningen af februar er det tid til et af vinterhalvårets helt store højdepunkter: Turen til Gillastugan i
Sverige. Pionererne har arbejdet i månedsvis på at forberede turen, og I kan sagtens glæde jer allerede
nu. Det bliver en spændende og overraskende tur fyldt med gode opgaver, sjov, hygge og konkurrence. I
år får vi endda selskab af spejderne fra Frederiksborg og Kong Valdemars Trop, så der er endnu flere
spejdere at have det sjovt sammen med!

Knastløb
Søndag d. 22. marts genindfører vi en gammel tradition i troppen: Knastløbet. Det er et postløb rundt i
skoven med masser af udfordrende og samarbejdskrævende opgaver. Navnet kommer af, at den
vindende patrulje får en knast i ledersnor til uniformen. Løbet vil være tilrettelagt sådan, at man også kan
deltage, selvom man ikke er spejder til daglig. Derfor vil vi opfordre jer til at tage en af jeres venner med
på løbet, hvis I synes, at han eller hun skal opleve, hvad I laver som spejdere. Se indbydelsen her i
Knasten.

Wagadugoløb
I vil snart modtage indbydelsen til årets Wagadugoløb, som afholdes i den sidste weekend af april. Sidste
år stak gangsterbossen Kaj Olsen jo af i sidste øjeblik i en luftballon efter blandt andet at have genoplivet
Kleopatra for at få fat i hendes skjulte skat. Der har været tavst omkring ham siden, så det skal bliver
spændende at se, hvad han nu har fundet på i sin evindelige kamp for magt og rigdom. Hvis løbet viser
sig at foregå langt væk, vil vi arrangere fællestransport fra Bassebjerg. I vil få mange flere praktiske
oplysninger, når I har været i kontakt med PET5-agenten. Nye deltagere på løbet kan læse en masse om
forhistorien og de mange tidligere løb på www.wagadugo.dk. Husk at have patruljens skrivemaskine klar
inden løbet og sørg for at skærpe jeres færdigheder i morse, koder, snigning og observationer.
Ud i det spirende forår
Tropsledelsen
Petra, Cecilie, Pernille, Stinus, Ian og Anders	
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Patruljernes mødedage (i uger, hvor der ikke er tropsmøde)
Mødedag

Egern
Mår
Grævlinge
Bæver
Hjorte
Vildsvin
Ilder

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

Onsdag
Tirsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

Tirsdag d. 4
Tirsdag d. 4

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde
Tropsmøde

Lørdag d. 29
Søndag d. 30

Kl. 10.30
Kl. 14.00

Juletur – Spejdere møder
På Birkerød station

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 20.30

Oxermøde
Tropsmøde

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde
Tropsmøde

November

December
Tirsdag d. 2
Tirsdag d. 2
Januar
Tirsdag d. 6
Tirsdag d. 6
Lørdag d. 10
Søndag d. 11

Patruljeture

Lørdag d. 17
Søndag d. 18

Patruljeture

Lørdag d. 24
Søndag d. 25

Kl. 13.00

Patruljeture
Forældrerådsmøde på Kroen

Tirsdag d. 3
Tirsdag d. 3

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde
Tropsmøde

Fredag d. 27
Lørdag d. 28
Søndag d. 30

Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 14.00

Tur til Gillastugan
Indbydelse udsendes

Februar

Tilmelding på gribskovtrop.nemtilmeld.dk

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

KNASTLØB 2015

Søndag d. 22. marts bliver en dag, der skal indskrives i historiebøgerne: Den dag genoptager vi en gammel og hæderkronet tradition i Grib Skov Trop – Knastløbet! De lidt
ældre spejdergenerationer beretter stadig om dramatiske og mindeværdige oplevelser,
de havde på knastløb, der fandt sted for næsten 20 år siden, så alle spejdere kan roligt
begynde at tælle ned.
Patruljerne inviteres således til at deltage i et forrygende postløb rundt i skoven. Løbet vil
byde på spændende, udfordrende og samarbejdskrævende spejderopgaver. Alle deltagere fra den vindende patrulje vil få udleveret en knast i lædersnor, som må bæres på
uniformen det næste år.
Tag en ven med
Hvis I har venner, der godt kunne tænke sig at opleve, hvad man laver som spejder, så
har de her en oplagt mulighed: Løbets opgaver vil være tilrettelagt, så de også giver mening, selvom man ikke er spejder til daglig. Derfor vil vi opfordre alle til at medbringe en
eller flere af jeres venner på løbet.
Praktisk information
I vil få frokost undervejs.
Tid og sted: Løbet varer fra 10 til 17 og starter og slutter på Bassebjerg.
Medbring: Dagtursrygsæk, varmt tøj og evt. regntøj (hold øje med vejrudsigten),
vandflaske, praktisk fodtøj.
Pris: Gratis – også for medbragte venner.

Vi glæder os til at se jer!
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Gillastugan 2015
Kære spejdere i Grib Skov Trop, Frederiksborg Trop og Kong
Valdemars Trop
De kolde sibiriske vinde blæser ind over landet, hvilket kun kan betyde ind
ting! Det er snart Gillastugan-tid! Vi glæder os til at få alle med på en eventyrlig og uforglemmelig weekend. Så hank op i patruljen og tag med på vinterens sjoveste tur sammen med jeres spejderkammerater! Der er massere af
action, sjove, udfordrende aktiviter og selvfølgelig massere af hygge.
Tid: Fredag d. 27. februar kl. 18.00 til søndag d. 1. marts kl. 17.00
Afgang: Vi mødes på havnen i Helsingør ved indgangen for gående passagerer
til Scandlines fredag d. 27. februar kl. 18.00 og derefter drager vi til Sverige.
(HUSK! Vær der til tiden!)
Hjem: Vi er hjemme søndag d. 1. marts kl. 17.00 ved Scandlines terminalen.
Igen i år, har pionererne i Grib Skov Trop, arrangeret et brag af en tur til det
sydsvenske. I år bliver turen lidt anderledes og derfor er det vigtigt, at patruljen sørger for følgende:
Patruljen skal som minimum medbringe:
• En vandrerygsæk (Må gerne være en I har med som personlig udrustning)
• To liggeunderlag
• To soveposer (Må gerne være dem I har med som personlig udrustning)
• En lygte med rødt lys
Udover dette, skal I have standard personlig weekendudrustning med
dog:
• Madpakke til fredag aften
• Ingen liggeunderlag, da der er madrasser
• Husk massere af varmt tøj, I skal være ude meget af tiden
• Et par hjemmesko (eller indendørssko)
• I skal IKKE have spisegrej med, MEN i SKAL have viskestykke med
• Drikkedunk + kop
Der er tilmeldingsfrist d. 13. februar. Tilmelding kan ske på:
www.gribskovtrop.nemtilmeld.dk
Med kolde ører
Tropsledelsen og Pionere Grib Skov Trop

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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PATRULJESIDERNE
HEJ Egern!
Vi vil gerne takke jer for en forrygende patruljetur i Dyssedam sammen med jer.
Vi håber at i har haft en god tur med masser af hygge og sjov.
Nu da det så småt begynder at blive lyst igen, vil vi begynde på at tage ud på Oløb og lave en masse udendørs aktiviteter. Inden patruljeturen sagde i hvad i gerne
ville tage af mærker, og vi vil gøre alt for at i kan få opfyldt jeres ønsker. Det første
mærke vil nok blive frisvømmer siden det var et ønske fra de fleste af jer. Vi vil selvfølgelig også tage spejderprøven inde for den kommende tid, af samme grund som
frisvømmer. Der er nogle gode ture på vej så husk at tilmelde jer fordi, det bliver
ture som i aldrig glemmer.
Fra nu af må i også gerne have kniv, tændstikker og
lygte med på hvert eneste møde.
Hilsen jeres PL og PA
Tobias og Mads’

Kære Mårlinger
Vi går nu mod lysere tider – så smid vinterpelsen for det er snart forår! Foråret vil
være spækket med aktiviteter, både til møderne og i form af ture. I februar sørger vi
lige for, at få rundet vores ”indendørs er bedst”-emner af og så skal vi jo alle sammen
til det kolde Sverige til en FED Gillastugan. Allerede i marts begiver vi os mere
udenfor – Vi skal repetere lidt naturmærke, bl.a. ved at sætte nogle fuglekasser op. I
marts er der også PL/PA kursus, så jer vi har talt med skal lige få jer tilmeldt. I april
bliver det lidt af alt det gode. Møderne vil blive meget Wagadugo-orienteret – Vi skal
repetere førstehjælp, koder og orientering så vi er helt klar til at hjælpe PET.
Mange ny-udspringende hilsner fra Freja (PL) og Marie (PA) ☺
Februar
3. Tropsmøde
10. Konkurrence møde
17. Astronom rep.
24. Spejderhistorie
27.-1 Gillastugan
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Marts
3. Tropsmøde
10. Stjerneløb
14.-15. PL/PA kursus
17. Pejling
24. Naturkender
31. Naturværn

April
7. Tropsmøde
12. Byg en halv bro
14. Førstehjælp
21. Orientering
24.-26. Wagadugo
28. Lejrarbejde

Husk som altid at melde fra hvis I ikke kan komme til Freja (20768802) eller Marie (23982816)
Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

Vildsvin
Så er vi igang med det nye år!
I løbet af foråret vil vi udnytte den sjat vintermørke,
der er tilbage, så de sidste af jer også kan få
Astronom. Derefter skal vi ud i skoven og udnytte,
at den er ved at springe ud, til at få taget
Naturkender.
Sidst, men ikke mindst, skal vi både på Gillastugan
og Wagadugo! Jeg antager at I alle er tilmeldt
Gillastugan på nuværende tidspunkt, men angående
Wagadugo, skal I alle undersøge om I kan komme,
og melde dette tilbage snarest muligt.
Mvh, Cecilie og Christian
Februar:

Marts:

April:

d. 3

Tropsmøde

d. 3

Tropsmøde

d. 7

d. 11

Vi færdiggør Astronom

d. 11

Naturkender

d. 15 Foropgave til Wagadugo

d. 18

Stjerne-løb

d. 18

Naturkender

d. 22 Foropgave til Wagadugo

d. 25

Tovværk – Vi laver
splejsninger

d. 22

Tropstur

d. 24 Wagadugo
– 26

d. 27
–1

Gillastugan

d. 25

Naturkender

d. 29 Signalør / koder

Tropsmøde

Hjortes måneder
Først og fremmest tak for en dejlig patruljetur, som vi håber i nød lige så
meget, som vi gjorde. Wacambaen er i fuld gang, og i skrivende stund ligger
vi på en velfortjent 1. plads, som vi vil ofre blod, sved og tårer for at
beholde. Dog har vi stadigvæk tid til at tage et lille mærke, som vi håber kan
pynte lidt på jeres højre arm. Vi skal i gang med Sporjæger, som vi
forhåbentlig kommer til at have meget sjov med. Det er også snart tid til
nogle af årets sjoveste ture. I uge 9 er der Gillastugan og i april er der
Wagadugo, som altid er spændende og udfordrende.
Vi glæder os til at tilbringe de næste måneder i jeres dejlige selskab!
Hjortehilsner Morten PA og Frida PL
Februar
d. 3. Tropsmøde

Marts
d. 3. Tropsmøde

d. 11. Patruljemøde – start på
Sporjæger
d. 18. Patruljemøde – Vi
kigger på sporopgaver mm.

d. 11. Patruljemøde –
dyreveksler og dyremærker
d. 18. Patruljemøde –
gipsafstøbninger samt
månedsopgave
d. 22. Martstur

d. 25. Patruljemøde –
forskellige spor samt
månedsopgave
d. 27-1. marts Gillastugan

d. 25. Patruljemøde – Fotos
og/eller tegninger af dyr eller
fugle

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

April
d. 1. Patruljemøde –
opsamling på Sporjæger
d. 7. Tropsmøde
d. 15. Patruljemøde – morse
og andre koder
d. 23. Sct. Georgs dag
d. 24-26. Wagadugo
d. 29. Patruljemøde –
Opsamling på Wagadugo
Frida: 29842521, Morten: 50486037
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Hej Pionerer
Så står der endelig 2015 i kalenderen, og jeg forventer, at alle er
kommet godt ind i det nye år.
Dagene er begyndt at blive længere, og selvom vinterkulden
stadig er over os, kan vi så småt begynde at glæde os til foråret.
Vi har de næste par måneder et tæt pakket program, hovedsageligt som postmandskab på Gillastugan og Wagadugo, som selvfølgelig bliver super fedt. Hvis I ikke allerede har gjort det, skal i hurtigst muligt meddele til Jacob,
hvor I vil hjælpe på Wagadugo.
I løbet af den kommende tid, vil vores kære kalif Petra træde tilbage og som bekendt give fezen
videre. Vi takker for nogle fantastiske år og håber, at hun fortsat vil komme til vores møder.
Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle prøve kræfter med rollen som kalif og håber, I vil hjælpe
mig med at holde vores dejlige klan kørende.

Jeres kommende Kalif

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

Græsted
Nødebo
Nødebo
Nødebo
Græsted
Hillerød

22229095
23388088
48471712
49113184
48484707
48247667

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

Depotet
Glenn Helmuth(Depot)

Sportsvej 24

Nødebo

23388088

Glenn@helmuth.nu

Ceremonimester
Ole Lumholt

Sportsvej 47

Nødebo

22985247

ole.lumholt@email.dk

Spildopper
Jan René Larsen

Nødebo Skovvænge 4

Nødebo

48481676

jan@jrl.dk

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

Gyvelvej 18
Ebbas Allé 14A
Sportsvej 47

Nødebo
Nødebo
Nødebo

41591076
48484880
22985247

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

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

Nødebo

48485099

jand@andersen.mail.dk

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

Nødebo

23388088

glenn@helmuth.dk

48480128
42363955
28946654
64823003

ulv-gst@gribskovtrop.dk
marianne@kvisgaard.info

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

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

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

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

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

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

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

Annisse
Vanløse
Søborg
Valby
Søborg
Hillerød

23442659
30225515
28181725
40404916
23314655
40738365

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

Patruljeledere
Frida Brockmann (PL, Hjorte)
Ida Fasmer (PL, Grævlinge)
Freja Jensen (PL, Mår)
Tobias Warming (PL, Egern)
Christian Steinmann (PL, Vildsvin)
Emma Daae (PL, Bæver)

Møde kl. 19-21.00
Nødebovej 77D
Funkevej 34
Nødebovej 20
Søvej 8A
Nobisvej 8
Pramvejen 2

Nødebo
Hillerød
Nødebo
Nødebo
Græsted
Nødebo

29842521
53542190
20768802
22290140
61284052
24486645

friblie@gmail.com
idafasmer@gmail.com
freja.verden@gmail.com
tobias.warming@yahoo.dk
chra.steinmann@gmail.com
emmedaa@live.dk

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

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

Nødebo
Annisse
Vanløse
Græsted

22985247
23442659
30225515
26161166

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

Redaktionen på Knasten
Cecilie Helmuth

Vigerslevvej 25, 2 tv

Valby

40404916

cecilie@helmuth.nu
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FORÆLDRERÅDSMØDE

ET ULVEMØDE I JANUAR

