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Sommerlejr 2017 
Ulve, stifindere, spejdere, pionerer og rovere tager i år samlet på sommerlejr til det 
naturskønne Enebærodde (Martine-
gården) i dagene d. 24. juni til d. 1. juli. 

Enebærodde adskiller Kattegat og 
Odense Fjord og har både løvskov, 
granskov og Fyns største hede med 
smuk lyng og enebærbuske, der har 
givet odden dens navn. Martinegården 
ligger tæt på sandstrand og er en 
perfekt ramme for en dejlig 
sommerlejr! 

Pris:
Lejren koster 1.000 kr. 
(200 i forudbetaling ved tilmelding og resten 1. juni). 
Ledere: 600 kr.

Tilmelding senest d. 3. marts 2017 på:
www.gribskovtrop.nemtilmeld.dk

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 rundskuehæf-

ter. Stifindere og spejdere, 

kan også spare op ved at 

deltage på Spildopture. 



SØNDAG D. 26. FEBRUAR KL. 13
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 deflotteste 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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OH LYT ULVE
Vi er kommet godt i gang med det nye år, Jeg håber der kommer mange spæn-
dende ulvemøder og ture i det komme år. Vi ulveledere glæder os til at være 
sammen med jer i det kommende år.

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 også lære om naturen, det er jo vigtig at værne om den. Der skal 
også være tid til at lege, og have det sjovt det er idéen ved at været ulveunge.

I februar holder vi fastelavn på grunden, hvor alle er velkommen, hvem mon finder 
på den bedste udklædning? Og hvem bliver kattekonge og kattedronning?

I april holder vi en tur for de ulve der skal med på ulveturnering, her træner vi ulve 
færdigheder og samarbejdes færdigheder, men også være tid til leg og lejrbål.

Nattesang i Junglen:

”hør råbet her! God jagt til en hver som lyder jungleloven”

Med ulve hilsen 
Rikki, Mysa, Ballo og Akela
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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. 2. februar – 1. og 2. Stjerne. 

Torsdag d. 9. februar – 1. og 2. Stjerne.

Torsdag d. 16. februar – Vinterferie.

Torsdag d. 23. februar – Rejsen.

Søndag d. 26. februar -Fastelavn - Se indbydelse andet sted i bladet.

Torsdag d. 2. marts – Naturkender.

Torsdag d. 9. marts – Naturkender.

Torsdag d. 16. marts – Vi går en tur og ser hvordan skoven se ud nu, efter vi har taget 

Naturkeder.

Torsdag d. 23. marts - Fuldmåne møde.

Torsdag d. 30 marts – Opgaver på grunden. 

Torsdag d. 6. april -  Fuglegildet.

Torsdag d. 13. april – Påskeferie.

Torsdag d. 20. april – Lege møde.

Torsdag d. 27. april - Vi snitter i træ og kniven skal også slippes.

Lørdag d. 29. - 30. april - Ulve træning tur til Valhal –

 Denne tur er for ulve der skal med på ulve turnering d   19-20-21 maj.                                                                                                                                             

Vi Mødes på Valhal, Hestetangsvej 216, 3520 Farum kl 11 medbring madpakke og 

drikkevare samt udstyr til 24 timer, Ulve afhentes samme sted søndag kl 11.

Fredag d. 19. - 21. maj - Ulveturnering hos Fugl phønix



Grib Skov Trop 
Kvalitet i spejderarbejdet

6

STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Det blev bøfler 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 
Rold Skov. 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 26. februar med præmier for tøndeslagning og ud-
klædning.

Og så tager vi på en søndags tur til Slusehuset den 5. marts. Her skal vi dyste i ild-gryde sej-
lads 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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Februar

Onsdag 1.! Vi starter på hobby mærket. Vi skal have lavet nye fjerprydelser til vores 
stifinderdragter.

Onsdag 8. Vi fortsætter med hobbymærket, fjerprydelser og læderarbejde

Onsdag 15. Vinterferie. Intet møde.

Onsdag 22.! Vi afslutter hobby mærket!
Husk også tilmeldingsfrist til turen til Slusehuset på søndag.

Søndag 26. Fastelavnsfest på spejdergrunden. 

Marts

Onsdag 1. ! Alternativ overlevelse i vildmarken. Leif viser os hvordan man kan klare 
sig med utraditionelle metoder i en snæver vending.

Søndag 5. 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.

Onsdag 8. Vi starter på at lave for-opgaver til stifinderturneringen.

Onsdag 15. Vi fortsætter med for-opgaver til stifinderturneringen

Onsdag 22.! 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 29. Vi afslutter foropgaverne til stifinderturneringen!
2. års stifinderne skal blive ½ time længere.

April

Onsdag 5. Lejrarbejde – teori og praktiske øvelser. I aften bygger vi 
indgangsportaler og brændeskjul. Husk tilmeldingsfrist til 
Stifinderturneringen 25.-27. maj.

Onsdag 12. Påskeferie. Intet møde 

Onsdag 19. Lejrarbejde – fortsat

Onsdag 26. 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 28.-29. april.

Lørdag 28. - 
søndag 29.

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.

STIFINDERPROGRAM
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EN FORÆLDER FORTÆLLER
Kære alle forældre til vores dejlige spejder-
unger. Her en lille historie om hvordan vi alle 
kan bidrage til vores børns udfoldelser gen-
nem Gribskovtrop. Nogen af jer har måske hørt 
”Spillopturer” og ”Slusetømninger” der er en 
vigtig indtægtskilde for vores trop, men hvad er 
det egentlig for nogle størrelser? Første gang 
jeg selv hørte det omtalt, var på forældremødet 
på Nødebo kro for nogle år siden, men kunne 
ikke rigtig blive klog på hvad det egentlig dre-
jede sig om, og derfor vil jeg gerne dele famili-
ens erfaringer med jer andre. Kort sagt kan man 
sige, at begge dele drejer sig om genbrug, med 
andre ord, salg af brugte genstande hvori vi får 
en andel af salget. Gladegården i Lynge står 
for salget, men der er en del arbejde forbundet 
med indsamling og sortering af de ting folk giver 
væk til formålet. Arbejdet deles mellem forskel-
lige frivillige organisationer og her har Gribskov-
trop fået tildelt disse to forskellige opgaver.
 
Efter at vi havde gjort os nogle erfaringer med 
at have børn i troppen, blev vi opmærksom 
på hvor stort et frivilligt engagement der blev 
lagede i at få alle de mange spændende ar-
rangementer til at fungerer, og hvor meget det 
egentlig gav vores børn at deltage. Vi talte 

derfor længe om 
at deltage mere 
aktivt og en skønne 
dag meldte vi os 
til på en Spiloptur 
hvor der manglede 
hænder. Via hjem-
mesiden var tilmel-
delse ret nem, og 
vi blev kontakter i 
god tid før dagen, 
og blev instrueret i 
hvor vi mødtes og 
hvad det egentlig 

gik ud på. På dagen mødtes vi om morgenen på 
P-pladsen foran Nødebo kirke, og kørte samlet 
ind til Eurocar i Hillerød. Her lejede vi små last-

vogne til lille kørekort, og fordelte de ruter der 
skulle køres. Herefter kørte vi til genbrugsstatio-
nen i Vassingerød hvor bilerne blev læsset med 
bure til aviser, flasker og genbrugsting. Den 
tilrettelagt rute tager lidt forskellig tid, alt efter 
hvor meget der er lagt frem, men typisk er man 
i gang ved 9-tiden, og færdig omkring 15. Turen 
rundt forgår med højt humør, og der er tid til at 
snakke om mangt og meget. Ved middagstid 
går turen tilbage til genbrugsstationen, hvor der 
venter en god frokost. Vi tager altid turen med 
børnene og det er en alletiders aktivitet at gøre 
sammen, fordi man både får gjort noget nyttigt 
og formålstjenligt, samtidig med at man får frisk 
luft og snakket med ungerne på en anden måde 
end ellers. I dag har vi kørt rigtig mange ture, og 
ser altid frem til disse fælles ture hver gang. Det 
er en sjov måde at være sammen med andre 
og sine børn på, og det lærer dem en masse 
om at det godt kan betale sig at bidrage til fæl-
lesskabet da de i den anden ende nyder godt af 
de spændende ture de kan komme på.
 
Slusetømning forgår ligeledes på genbrugsplad-
sen i Vassingerød, men her er det folk selv, der 
kommer og afleverer genbrugstingene i ”Slu-
sen”, der er betegnelsen for det område hvor 
tingene stilles. Om aftenen når stationen skal til 
at lukke, ved 17-tiden, køre man derned og lå-
ser sig ind på området. Genstandene transpor-
teres fra slusen og ind i hallen hvor det placeres 
ved de rigtige båse for finsortering. Finsorterin-
gen fortages af folk fra Gladegården så vores 
opgave er kun at tage tingene ind, og stille dem 
det rigtige sted. Typisk tager det 1 – 1½ time 
og igen tager vi ungerne med for at have noget 
hyggeligt samvær, inden vi tager hjem til aftens-
mad.
 
Begge opgaver er noget vi som familie hygger 
os rigtig meget med, og kan derfor kun varmt 
anbefale at prøve det.

LARS OLSEN
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FORMANDENS ÅRSBERETNING
Siden sidste forældremøde er der sket en meget 
positiv udvikling i Grib Skov Trop, hvor vi i foråret 
var bekymrede over faldende medlemstal så går 
det nu igen rigtig flot med at få især nye ulve 
med og aktuelt har vi:
47 ulve, 4 ledere
30 stifindere, 4 ledere
29 spejdere og 29 pionerer, 8 ledere
og 27 rovere, mere eller mindre aktive støtter og 
tidligere spejdere.
 
Vi fik ny formand i undertegnede, og det har 
taget tid at sætte sig ind i alt det, der fungerer i 
baggrunden og sikrer Grib Skov Trops fortsatte 
eksistens.
Heldigvis kører grenene uafhængigt videre, 
og børn og unge opdager ikke disse skiftende 
formænd. Det er meget vigtigt for kontinuiteten 
og kvaliteten i spejderarbejdet, at det er tidligere 
spejdere, der leder nye spejdere, og derfor er 
gruppestyrelsens opgave ikke at ”blande sig” 
i indholdet på møder og ture, men at medvirke 
til at sikre at der de rigtige og gode rammer for 
dette arbejde; fysiske rammer og økonomi. 
 
For De gule spejdere og for Grib Skov Trop er 
det at opretholde og udvikle den høje kvalitet i 
spejderarbejdet meget essentielt og det engage-
ment og den viljestyrke de uniformerede lægger 
i dette er imponerende, næsten skræmmende 
stor. 
Det er ikke ”kun” at de bruger deres fritid på 
ugentlige møder og på forberedelse heraf, på 
weekendture og sommerlejr, men der bliver lagt 
utroligt meget hjerteblod i Grib Skov Trop. Det 
arbejde der laves her er vigtigt for alle aktive - 
voksne og børn - og det er altafgørende for de 
resultater vi ser.
 
Det er disse frivillige kræfter der har bygget Grib 
Skov Trop og som skal føre den videre, og som 
vi som forældre læner os op ad, når vi ser vores 
børn trives og gro. 
Det er disse frivillige kræfter, vi som forældre skal 
støtte op om alt hvad vi kan; i gruppestyrelsen 
ved at fjerne mest muligt administration fra deres 
hænder og som forældre ved at støtte op om de 
aktiviteter der skal sikre økonomien i Grib Skov 
Trop, så lederne ikke skal være urolige for om 

der er penge nok og ikke selv skal bruge lør-
dag efter lørdag på at samle penge ind, men 
kan bruge kræfterne på spejderarbejdet og 
det givende samvær med vores børn.
 
Alle har hørt om gruppens største indtægts-
kilder, og alle kan bidrage hertil. Er man i 
tvivl, så spørg - prøv at spørge en spejder el-
ler stifinder, hvordan det er at være på kræm-
mermarkedet eller på spildop :)
 
I 2016 er gennemført en del større aktiviteter:
Ulvenes nye aktivitetshus bag ulvehulen er 
gjort færdigt, og har givet bedre plads og 
bedre opbevaringsmuligheder med øget 
tilgængelighed.
Depotet er flyttet ned på grunden og er nu 
åbent i forbindelse med ulvemøderne. Vi 
oplever at der er taget godt imod dette tilbud 
og mange bruger depotet.
Vi har stiftet Grib Skov Roverklan, hvor vi 
fastholder kontakten til de spejdere, der er 
opvokset i Grib Skov Trop og nu er vokset ud 
af ungdomsgrenene, og blandt hvem vi reg-
ner med at skulle finde fremtidens ledere. Det 
er meget vigtigt at fastholde deres kontakt til 
gruppen, da de er et stort aktiv i forbindelse 
med Bassebjerg, planlægning og gennem-
førsel af ture og arrangementer mm.
Klokkekilde Roverklan har overtaget en helt 
speciel spejderhytte, Gilwellhytten, med en 
fantastisk historie, som I kan læse i det nye 
nummer af spejdersport. De er nu i fuld gang 
med at genskabe spejderstemningen i hyt-
ten, så den kan bruges til ture.
Og i december havde vi fornøjelsen af at 
overrække Jørgen Andersen De gule spej-
deres Civilnål i anledning af hans 70 års 
fødselsdag og i anerkendelse af hans store 
indsats for Grib Skov Trop og især Kræmmer-
markedet.

LISBETH STEINMANN
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Forældrerådsmøde d. 29. januar 2017 Grib Skov Trop 

1 Valg af dirigent og referent 
Valg af dirigent: Henning Rasmussen blev valgt 
Valg af referent: Stinus Andersen blev valgt.  

2 Beretning fra Gruppestyrelsen 
Lisbeth indledte sin beretning med en præsentation af de civile i gruppestyrelsen præsenteret.  
 
”Det tager tid som ny formand at komme ind i alt det der sker bag linjerne.  
 
Formandens årsberetning: 
Siden sidste forældremøde er der sket en meget positiv udvikling i Grib Skov Trop, hvor vi i foråret var 
bekymrede over faldende medlemstal så går det nu igen rigtig flot med at få især nye ulve med og 
aktuelt har vi: 
47 ulve, 4 ledere 
30 stifindere, 4 ledere 
29 spejdere og 29 pionerer, 8 ledere 
og 27 rovere, mere eller mindre aktive støtter og tidligere spejdere. 
  
Vi fik ny formand i undertegnede, og det har taget tid at sætte sig ind i alt det, der fungerer i baggrunden 
og sikrer Grib Skov Trops fortsatte eksistens. 
Heldigvis kører grenene uafhængigt videre, og børn og unge opdager ikke disse skiftende formænd. Det 
er meget vigtigt for kontinuiteten og kvaliteten i spejderarbejdet, at det er tidligere spejdere, der leder 
nye spejdere, og derfor er gruppestyrelsens opgave ikke at "blande sig" i indholdet på møder og ture, 
men at medvirke til at sikre at der de rigtige og gode rammer for dette arbejde; fysiske rammer og 
økonomi.  
  
For De gule spejdere og for Grib Skov Trop er det at opretholde og udvikle den høje kvalitet i 
spejderarbejdet meget essentielt og det engagement og den viljestyrke de uniformerede lægger i dette 
er imponerende, næsten skræmmende stor.  
Det er ikke "kun" at de bruger deres fritid på ugentlige møder og på forberedelse heraf, på weekendture 
og sommerlejr, men der bliver lagt utroligt meget hjerteblod i Grib Skov Trop. Det arbejde der laves her 
er vigtigt for alle aktive - voksne og børn - og det er altafgørende for de resultater vi ser. 
  
Det er disse frivillige kræfter der har bygget Grib Skov Trop og som skal føre den videre, og som vi som 
forældre læner os op ad, når vi ser vores børn trives og gro.  
Det er disse frivillige kræfter, vi som forældre skal støtte op om alt hvad vi kan; i gruppestyrelsen ved at 
fjerne mest muligt administration fra deres hænder og som forældre ved at støtte op om de aktiviteter 
der skal sikre økonomien i Grib Skov Trop, så lederne ikke skal være urolige for om der er penge nok og 
ikke selv skal bruge lørdag efter lørdag på at samle penge ind, men kan bruge kræfterne på 
spejderarbejdet og det givende samvær med vores børn. 
  
Alle har hørt om gruppens største indtægtskilder, og alle kan bidrage hertil. Er man i tvivl, så spørg - prøv 
at spørge en spejder eller stifinder, hvordan det er at være på kræmmermarkedet eller på spildop :) 
  
I 2016 er gennemført en del større aktiviteter: 

• Ulvenes nye aktivitetshus bag ulvehulen er gjort færdigt, og har givet bedre plads og bedre 
opbevaringsmuligheder med øget tilgængelighed. 

• Depotet er flyttet ned på grunden og er nu åbent i forbindelse med ulvemøderne. Vi oplever at 
der er taget godt imod dette tilbud og mange bruger depotet. 

• Vi har stiftet Grib Skov Roverklan, hvor vi fastholder kontakten til de spejdere, der er opvokset i 
Grib Skov Trop og nu er vokset ud af ungdomsgrenene, og blandt hvem vi regner med at skulle 
finde fremtidens ledere. Det er meget vigtigt at fastholde deres kontakt til gruppen, da de er et 
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stort aktiv i forbindelse med Bassebjerg, planlægning og gennemførsel af ture og arrangementer 
mm. 

• Klokkekilde Roverklan har overtaget en helt speciel spejderhytte, Gilwellhytten, med en fantastisk 
historie, som I kan læse i det nye nummer af spejdersport. De er nu i fuld gang med at genskabe 
spejderstemningen i hytten, så den kan bruges til ture. 

• Og i december havde vi fornøjelsen af at overrække Jørgen Andersen De gule spejderes Civilnål i 
anledning af hans 70 års fødselsdag og i anerkendelse af hans store indsats for Grib Skov Trop og 
især Kræmmermarkedet.” 

 
Spørgsmål til beretningen;  
Kan depotet også åbnes onsdag aften, så det ikke kun er torsdag det er åbent? Bente overvejer og taler 
med Lars, så de kan planlægge åbningsdage. 
 
Beretning blev godkendt.  
 
2.1 Ulve – Akela (Bente) 
Bente indledte sin beretning med at fortælle at hun har været flokleder i 20år og nu er begyndt at se på 
at oplære nye til at kunne overtage rollen inden for et par år.  
Der er startet en ny assistent er startet – Markus.  
 
Herudover præsenterede Bente sine øvrige ledere. 
 
Bente berettede om glæden som flokleder og voksen at få lov til at ”lege” med mange ulve piger og 
drenge. De lærer mange forskellige ting igennem ulvetiden. f.eks. at hilse på hinanden, når de kommer til 
møde, og sige pænt farvel. Der er mange gode oplevelser og øjeblikke, som leder.  
 
Et andet eksempel sos ulvene er klar dig selv mærket, hvor ulvene lærer at sende breve. Bente synes det 
er så hyggeligt at modtage brevene og gemmer de gamle breve fra ulvene. De lærer også smøre 
madpakker, og sjovt nok virker det nogen gange bedre, når det er en del af et duelighedstegn, end når 
forældrene beder ulvene gøre det. J  
 
Årets gang i ulveflokken er: optræden på kroen, fastelavn (hvor alle er velkomne), ulvene øver og træner 
til ulveturneringen, tager på træningstur og på ulveturnering.  
På møderne tager ulvene mærker og dygtiggør sig. I banderne lærer ulvene de grundlæggende 
færdigheder, som de senere skal bruge som spejdere. 
 
Det var en rigtig god ulveturnering i år, vel planlagt og det r dejligt at have vores store mastesejl med. 
Det virker som en samlende plads for alle ulve, og godt at have som base.  
 
Inden ulveturneringen tager de ulve der skal på turnering på ”træningslejr”. Her bliver der arbejdet 
sammenholdet i banderne og øvet i de praktiske færdigheder.   
 
Sommerlejren er årets højdepunkt på året.  
Akela overgav sig i 2016, og for første gang i sov ulvene i telte.  
Sommerlejren havde vikinge-tema. Det betyder bl.a.  at ulvene laver juice, bager, bål, griller.  
 
Oprykning ved Den Store Eg er første aktivitet efter sommerferien.  
Oprykningen er det eneste tidspunkt på året, hvor ulvene får deres navn. Det er traditionen og det er 
også med til at gøre det specielt at være med til oprykningen, hvor alle i gruppen har fået deres navn.  
 
Årets sidste arrangement er juleturen, hvor ulvene hygger sig, laver juledekoraktioner, laver slik. I år 
forsøgte de sig med brændte mandler. Om aftenen kommer julemanden. Og forældreløb søndag 
formiddag. Det er en god afslutning på året.  
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Beretningen blev godkendt.  
 
2.2 Stifindere v. Lars  
Der er nu 30 stifindere, og det rigtig dejligt.  Det giver liv på møderne.  
Stifinderne er 6 ledere, der er netop startet en ny leder.  
 
Stifinderne kører også efter et fast årshjul, med årets arrangementer og ture.  
I marts måned er der tur til Slusehuset, hvor der er den traditionelle ilddgryde sejllads. 
Stifinderne tager også på ”Træningslejr” inden stifinderturneringen, hvor der bygges lejr og mad over bål 
 
Stifinderturnering i 2017 går til Rold Skov, så det er en lang tur stifinderne skal ud på.  
Årets andre vigtige begivenheder er sommerlejren, oprykningen ved Den Store Eg og tur til Klokkedam. 
På turen til Klokkedam i september skal de nye 2. års stifindere skal lære at være de store og lede deres 
kobler.  I efteråret er der 30 km tur og juleturen.  
 
Stifinderne arbejder lige nu med knob og besnøringer. I februar bliver arbejdet rykket mere indenfor, 
hvor der skal arbejdes med hobbymærket.  
Derefter arbejde med foropgave mm. frem mod stifinderturneringen.  
 
Beretning blev godkendt.  
 
2.3 Spejdere, Pernille 
Pernille indledte med at præsentere tropsledelsen.   
I troppen har vi 4 patruljer og vi fokuserer en stor del af vores energi på arbejdet i patruljerne. det er 
vigtigt at patruljearbejdet virker og det er med til at udvikle både medlemmer og patruljeleder og 
assistent i patruljerne. Det er patruljeleder og assistenten der står for at planlægge deres møder. I 
tropsledelsen er der en patruljeansvarlig for hver patrulje, som hjælper patruljen med planlægning og 
følger op på hvordan det går med de enkelte medlemmer.  
 
Der er tropsmøde en gang om måneden, hvor hele troppen er samlet til konkurrencer, læring af 
færdigheder og hygge omkring bålet.   
 
I troppen har vi 9 ture om året. Året starter med patruljeture i januar, i februar går turen til Gillastugan i 
Sverige, I marts har der tidligere været ”knastløb”, men i år prøver vi noget nyt og skal til Ranger 
Challenge i Ree Park. Der er Wagadugo i april, Kon-tiki cup i juni, sommerlejr.  
 
Sommerlejren sidste år gik til Canada. Vi var 16 dage afsted på en fantastisk tur. Samlet kørte over 
1000km igennem det vestlige Canada i en gammeldags skolebus.  
Vi startede turen med at være på en mindre Jamboree og derefter tog vi på tur på egen hånd.  
Tak til alle der hjalp til med at samle penge til turen.  
 
I 2017 går sommerlejren til Enebærodde sammen med ulve og stifindere. Sommerlejren liger i uge 26. 
 
I troppen overvejer vi, hvor næste udlandstur skal gå hen. En mulighed er Wales i 2018. Udlandsturene er 
vigtige for sammenholdet ispejdertroppen. Det er der vi for alvor lærer hinanden at kende, mærker 
spejdersammenholdet, og glæden ved at opleve sammen.  
 
I 2019 er der Korpslejr.  
 
Beretningen blev godkendt.  
 
2.4 Pionerer, Martin 
Der er ca. 30 indmeldte pionerer, hvoraf 15 kommer jævnligt. Pionererne planlægger ture, hjælper 
tropsledelsen og står bl.a. for Gillastugan turen.  
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Pionererne var i med i Canada med 11 pionerer. I september var pionerne på egen tur til Kullen, hvor de 
klatrede.  
På årets pionerturnering fik vores pionersjak 1. – 2. – 3. pladserne. Pionerturneringen er en 24 timers 
turnering.  
 
Beretningen blev godkendt.  

3 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 
Årsrapport blev fremlagt og godkendt.   

4 Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke fremkommet nogen forslag.  

5 Vedtagelse af budget 
Budget vedtaget. Der er uændret kontingent for 2017/18. 

6 Valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til gruppestyrelsen 
Anne og Hasse udtræder af gruppestyrelsen.  
 
Der blev afholdt valg til gruppestyrelsen og følgende stillede op til gruppestyrelsen: 

• Rikke Klockars-Jensen 
• Jesper Poulsen 

Begge valgt til gruppestyrelsen 
 
Gruppestyrelsen består herefter af: 

• Lisbeth Steinmann 
• Glenn Helmuth 
• Lars Olsen 
• Elisabeth Ljungmann 
• Henrik Kaas Hansen 
• Jesper Poulsen 
• Rikke Klockars-Jensen 

Samt grenlederne.  

7 Valg af revisor og revisorsuppleant 
CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt. 

8 Gruppestyrelsens planer for det kommende år 
Lisbeth – gruppestyrelsens opgave er at skabe rammerne. Og ledernes opgave at udfylde dem.  
Vi skal sikre det fortsatte arbejde i gruppen og har vi fortsat lederaspiranter.  
 
Vi vil forsat udvikle spejderarbejdet ”inden” for konceptet og med respekt for traditionerne.  
Men det betyder ikke at ikke prøver nye ting af.  
 
I gruppestyrelsen skal der arbejdes med kommunikation og inddragelse af forældregruppen.  

9 Eventuelt 
Grib Skov Trop har 30 års jubilæum i 2017 og det vil vi fejre til september, når vi holder bålaften.   
 
Således opfattet af 
 
 
Stinus Andersen 
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Hej Spejdere!
Så viser kalenderen 2017, og vi er godt i gang med 
et nyt spejderår. Vi kan se tilbage på 2016, der var 
fyldt med gode oplevelser. Størst var nok 
sommerlejren i Canada, hvor vi både prøvede 
kræfter med canadisk spejderarbejde og den 
storslåede natur. Vi fik oplevelser og indtryk, der nok vil stå klart i erindringen længe endnu. !!
På tropsmødet i december startede vores traditionsbundne patruljekonkurrence, Wacambaen. Den 
varer indtil Sct. Georgsdag d. 23. april, hvor Wacamba-trofæet uddeles på vores hemmelige 
mødested ude i skoven efter oplæsningen af årets Sct. Georgsbudskab. Lige nu ligger Vildsvin i 
spidsen af konkurrencen, men alt kan endnu nå at ske, da Egern, Hjorte og Mår ligger lige i 
haserne på dem. De næste tre måneders ture, tropsmøder og månedsopgaver vil vise, hvordan 
det hele ender – det skal nok blive spændende! På Sct. Georgs dag skal vi endvidere kåre årets 
spejder. Sidste års vinder og modtager af det fine dådyr-gevir var Lærke fra Vildsvin. 
Tropsledelsen tager meget gerne imod nomineringer af kandidater i årets konkurrence om den 
eftertragtede titel.!
 !
Gillastugan!
I weekenden d. 24.-26. februar er det endelig tid til årets tur til Gillastugan. Vi tager afsted sammen 
med Frederiksborg Trop, Kong Valdermars Trop og Kong Hardeknuds Trop, og det bliver helt 
sikkert en fantastisk tur fyldt med sjov, spænding og massevis af spejderopgaver: Pionererne har 
arbejdet på planlægningen hele vinteren, og som I nok har set i den indbydelse, der kom ud på 
tropsmødet i januar, og som også kan ses her i Knasten, er vi i år inviteret til en fin konference om 
runesten af det svenske nationalmuseum. Det er ikke til at vide, hvordan det kan ende… Dog kan I 
roligt glæde jer og så i øvrigt krydse fingre for, at der bliver massevis af sne. Desuden skal vi år 
fejre fastelavn undervejs på turen, så vi håber at se jer alle i flotte og fantasifulde udklædninger, 
når vi skal slå katten af tønden.!
 !
Ranger Challenge!
I slutningen af marts – weekenden fra fredag d. 24. til søndag d. 26. – afholdes der Ranger 
Challenge i Ree Park på Djursland. Mange af jer kan nok huske Ree Park fra sommerlejren i 2015: 
En imponerende dyrepark med dyr fra hele verden. Nu har i chancen for at deltage i et spændende 
postløb i og omkring parken. Løbet er kæmpestort og har deltagelse fra alle Danmarks 
spejderkorps, så det er også en mulighed for virkelig at vise, hvad I kan!! Der kan læses meget 
mere om løbet på www.rangerchallenge.dk. Her kan I også se, at foropgaven går ud på at 
fremstille to taljeblokke. Vi vil lade denne opgave være månedsopgave i marts. Der er tilmelding til 
løbet på nemtilmeld. Vi håber selvfølgelig på, at I alle sammen vil deltage. Det bliver uden tvivl en 
sjov og spændende oplevelse.!
 !!!!
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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
 Hjorte   19.00 til 21.00 Onsdag
 Vildsvin  19.00 til 21.00 Onsdag
 

Februar
Tirsdag d. 7 - Oxermøde og Tropsmøde
Fredag d. 24. - 26. - Gillastugan
Marts
Tirsdag d. 7. - Oxermøde og Tropsmøde
Lørdag d. 18. - 19. - PL/PA Kursus
Fredag d. 24. - 26. - Ranger Challenge
April
Tirsdag d. 4 - Oxermøde og Tropsmøde
Fredag d. 28. - 30. - Wagadugo

Wagadugoløb!
I den sidste weekend af april er det tid til Wagadugoløbet. I vil modtage en invitation i den 
nærmeste fremtid. Til de af jer, der ikke har været med før, kan det afsløres, at løbet foregår i 
1930’erne, hvor den store gangsterboss Kaj Olsen, også kaldet Skaldesmækkeren, som regel er i 
gang med omfattende kriminelle aktiviteter, som I skal hjælpe politiet med at standse. Dertil er der 
brug for alle jeres færdigheder i koder, snigning og observationer. I kan læse mere om 
baggrundshistorien og om tidligere løb på www.wagadugo.dk. Hvis det viser sig, at løber foregår 
langt fra Nødebo, arrangerer vi fællestransport dertil. I vil få mange flere praktiske oplysninger om 
tid, sted og foropgave, når I har været i kontakt med PET5-agenten. Husk at have patruljens 
skrivemaskine klar inden løbet!!
Ud I det spirende forår!!!
Tropsledelsen!
 Cecilie, Pernille, Stinus, Ian, Martin, Mathias og Anders !
!
!
!
!

PROGRAM FOR
SPEJDERNE
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PATRULJESIDERNE
Hej Mårlinger  
Nu nærmer vi os langsomt de lysere måneder, hvilket betyder vi også langsomt bevæger 
os udenfor igen. Udover de lyse måneder, står de næste måneder også i Wacambaens 
tegn, så hvis vi giver den en skalle er jeg sikker på vi nok skal klare det flot! Udover det 
byder de kommende måneder også på to af årets fedeste ture, nemlig Gillastugan i 
februar og Wagadugo i april! Vi runder alt-mulig-mand af i februar, som også byder på 
dette års patruljetur. Som det bliver varmere og lysere rykker vi udenfor, med lidt 
orientering og så skal vi ud og rode lidt i naturen!  
 
Mårlige hilsner Emma (PL) og Asger (PA) 

Februar Marts April

d. 3-5 feb. Patruljetur d. 7 marts Tropsmøde d. 4 april Tropsmøde

d. 7 feb.Tropsmøde d. 14 marts Naturværn d. 11 april Byg en halv bro + 
orientering

d. 14 feb. Afrunding af alt-
mulig-mand & 
månedsopgave

d. 21 marts Naturværn d. 18 april Foropgave til 
Wagadugo

d. 21 feb. Repetitionsmøde d. 28 marts 
Orienteringsmøde

d. 25 april Foropgave til 
wagadugo

d. 24-26 feb. Gillastugan d. 28-30 april Wagadugo

d. 28 feb.  Evaluering af 
Gillastugan + 
forårsrengøring af lokale 
m.m
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!
!
!
!
!

!
!
!

Februar Marts April

7. Tropsmøde 1. Opsamling på knob og brandværn 4.Tropsmøde

15.  Vi starter på brandværn 7. Tropsmøde 12. Foropgave til Wagadugo

22. Forsættelse på 
brandværn 15. Lejrkok og kodeløb 19   Vi forbereder os til 

wagadugo

24-26: Gillastugan 22. Forberedelser til Rangerchallenge, samt ”ranger” 
træning

26.  Øvelse i koder, samt 
kodeløb

24-26: Rangerchallenge 28-30: Wagadugo

29. Færdiggørelse af månedsopgave, samt lejrkok

Så er vi alle trådt ind i det nye år, efterfulgt af en helt vildt hyggelig og lærerig patruljetur. På 
patruljeturen fik vi både spillet Spejder-Jeopardy, løst mange forskellige opgaver og vi fik også 
spillet vores selvlavede morsespil. Derudover fik vi både besøg af Pernille og om aftenen vores 
gamle vildsvin. Det var en super hyggelig tur og det håber vi også i synes!  

I de kommende måneder vil vi fokusere på bl.a. brandværn færdiggørelse af knob og eftersom 
en del af jer ønskede lejrkok, kommer der også læring i det. Snart kommer der Gillastugan, 
Rangerchallenge og Wagadugo, som vi selvfølgelig skal have forberedt os lidt på, så vi kan 
snuppe trofæerne med hjem ;-) -Vi skal jo være i tip top form, når vi skal fange 
skallesmækkeren!  
 
Vi ser frem til de kommende tre måneder med jer!  
Mange vildsvinehilsner Caroline og Cecilie 

VILDSVIN

Egerns måneder! !
Velkommen i 2017. 
Nu begynder det jo at blive lysere om 
aftenen men det betyder ikke at det ikke 
er koldt. Husk stadig det varme tøj. Vi 
ser meget frem til en (forhåbentlig) god 
Gillastugan med jer alle sammen, som 
jo ligger lige rundt om hjørnet. Udover 
det skal vi også på Ranger Camp i Ree 
Safari Park, som noget helt nyt. Vi er 
spændte på det hele turen og håber selvfølgelig at i lige holder os med selskab! 
Indtil videre vil vi fokusere på at gøre altmuligmand færdig og efter det tjekker vi lige op på 
orientering. Så husk lommelygte, kompas, varmt tøj og lækkert humør. !
Egernhilsner Mads og Ditte
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Skandinavisk forhistorisk 
konference

Inviteret af Svensk Nationalmuseum


Kære spejdere


i anledning af jeres arkæologiske fund, vil det svenske 
nationalmuseum gerne indbyde jer til den skandinaviske 
forhistoriske konference hvor i får mulighed for at 
fremvise jeres fund. 

I flere år har vi antaget at den kendte runestene Heimstenen 
kun havde fire dele, men med jeres del viser det sig at der er 
en femte del. Det er ukendt for os hvilken betydning denne 
del og vi ønsker dermed at undersøg alle fem dele på 
konferencen.


Konferencen bliver afholdt i hytten gillastuagan i det 
svenske land, den 24. til 26. februar 2017. I samarbejde med 
jeres ledere har vi arrangeret for jer, at i mødes ved 
scandlines-terminalen for gående i helsingør havn kl. 18:00. 
Hjemkomst vil være søndag kl. 17:00 samme sted.


Vi kan forstå i har erfaring med ture og vi anbefaler 
a l m i n d e l i g w e e k e n d u d ru s t n i n g s a m t l ø b e t ø j t i l 
orienteringsløb da jeres ledere ikke mener det hele skal være 
afslapning.


Pris og tilmelding ville komme som yderligere information 
fra jeres respektive ledere.


Vi glæder os til at se jer


Det svenske nationalmuseum


d



INVITATION
REE PARK SAFARI RANGER CHALLENGE
24. – 26. marts 2017, Ree Park Safari, Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft

Rangerne i Afrika er bushens vogtere. De har viet deres liv til at passe på naturen og på dyrene deri. 
De arbejder med at sikre truede dyrearters overlevelse – bl.a. ved at forhindre krybskytter i at dræbe 
udrydningstruede dyr. Krybskytter dræber f.eks. næsehorn for at sælge de værdifulde horn, og derfor er 
næsehornet en af de mest truede dyrearter. 

Ree Park Safari er meget involveret i arbejdet med at bevare truede dyrearter, og har en camp i Kenya i 
Afrika, hvor de samarbejder med de lokale rangere.

Rangerne i Afrika benytter mange af de samme principper som spejdere gør brug af. De skal kunne 
færdes i naturen uden at sætte spor. De skal kende til planter og dyr og skal kunne følge både dyrenes 
og krybskytternes spor. De skal kunne lave mad over bål og udnytte naturens ressources, når de er væk 
fra ranchen i længere tid af gangen.

Nu har du og din patrulje også chancen for at forsøge jer som rangere, når Ree Park Safari i weekenden 
24 .-26. oktober 2017 endnu engang afholder Ranger Challenge.

Løbet foregår i Ree Park Safari – helt tæt på parkens vilde dyr, så der venter jer en oplevelse af de helt 
sjældne.

OM LØBET
Løbet er et tværkorpsligt løb for spejdere og FDFere i alderen 12 – 18 år, og er arrangeret af Ree Park 
Safari i samarbejde med 8 af Danmarks spejderkorps. Løbet er en dyst på traditionelle spejderfær-
digheder, og er organiseret som et postløb i og omkring Ree Park Safari. Patruljerne går rundt med 
oppaknng under hele løbet. Patruljerne er på egen hånd og skal kunne klare sig selv under hele week-
enden. 

ANKOMST OG AFREJSE
Løbet starter med indtjekning fredag aften kl. 20.30 og slut-
ter søndag kl. 14.30 efter præmieoverrækkelse.

Er du over 18 år, men vil ikke 
gå glip af Ranger Challenge? 

Så kan du deltage som hjælper.
Læs mere på 

rangerchallenge.dk
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d
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PRISLISTE DEPOTET 
Grib Skov Trop

Skjorter  str. 8 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

Depotet flytter ned i det nye ulve-aktivitetshus. Det bliver derfor nu muligt at købe 
uniformer om torsdagen kl. 20 efter ulvemøderne. 

Har du ikke mulighed for at komme ned i hytten på dette tidspunkt, kan du også 
købe alt hvad depotet har et byde på, på korpsets webshop:

http://gulspejder.dk/shop.html

Eventyrsport
Giver 10 % på alle ikke nedsatte varer, 
undtaget 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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Pionerer!
I løbet af de sidste måneder er der gået meget tid med at planlægge Gillastugan-turen. 
I år er det sket i samarbejde med pionerer og ledere fra de andre troppe i Nordsjælland, 
hvilket har været med til at styrke samarbejdet på tværs af grupperne. Det har været en 
god proces som vi håber ender ud i en fed tur! Tak til alle der deltog i arbejdet.

Snart går vi foråret i møde og det giver mulighed for at begynde på nye projekter. Som 
pionerer er læring stadig en vigtig del af det at være 
spejder. Derfor arbejder vi løbende på forskelige 
projekter for at forbedre vores færdigheder og få nye. 
F.eks. er der i øjeblikket flere der er i gang med at 
lave skafter til gamle øksehoveder så de kan få nyt 
liv. 

I marts ligger spejdernes forårstur, der i år går til Ree 
Safaripark hvor de skal på Ranger Challenge med 
deltagere fra andre korps. Pionerer og lederen er 
også velkomne som hjælpere på løbet.

I slutningen af april ligger Wagadugo hvor vi som 
altid klæder os ud i bedste 30’er stil og er med til at 
give spejderne et brag af en tur.

Under åben himmel!

Martin
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Gæve Rovere ! !
En fantastisk rovertur planlægges i øjeblikket af Nicklas og Ian. I 50 året for den legendariske 
”Katangut”-roverekspedition til Grønland (se www.de-gule-spejderes-museum.dk/1317.html) vil de to 
eventyrere rejse i ekspeditionens fodspor. En fejldvandring fra Søndre Strømfjord til Holsteinsborg. 
Dette med spejderudrustning som man anvendte for 50 år siden. Dengang var der ingen letvægtstelte, 
som vi kender dem i dag. Hver deltager havde et halvt 2-mands bomuldstelt, der om aftenen parvis 
blev samlet til overnatningsplads, spændt ud mellem to opstillede rovertvejer. De Gule Spejderes 
museum har udlånt et sådant halvt telt til turen, den anden halvdel fremstiller de selv. De har anskaffet 
gamle rygsække med upolstrede lærredsremme fra tiden før hoftebæringsbælterne blev introduceret. 
Turen vandres efter gamle kort, og en af deltagerne fra ”Katangut”-ekspeditionen vil personligt sende 
de to vandrere af sted. Vi glæder os utroligt meget til at høre mere.!
Her i foråret arbejder roverklanen med istandsættelse af Gilwellhytten og planlægningen af 
Wagadugoløbet.  !!
Med løftet Tveje !!
Ole !
   !
 
 !
 !!!!
 !!!
 

Mandag 30/1, 19:30 i Bassebjerg 

95-årig modstandsmand vil berette om 
sandheden ved tyskernes minerydning efter 
krigen og kommentere kritikken af den nye 
film ”Under sandet”.

Mandag 27/2, 18:00 i Gilwellhytten 

Middag 
& 

Klanting

Mandag 27/3 i Spejdermuseet 

Der pakkes grej til Wagadugoløbet. Der gives 
en grundig orientering om løbet. De sidste 
instruktioner uddeles.

Weekend 28-30 april 
Wagadugoløbet 2017 

Nye spændende oplevelser venter i en 
efterhånden traditionsfyldt weekend.  
Det er 13. gang vi forsøger at fange Kaj Olsen

GRIB SKOV ROVERKLAN

Kære Rovere
Først og fremmest godt nytår til alle.
Det har været et spændende år med etableringen af Grib Skov Roverklan og vi er 
kommet godt fra start. Vi har haft nogle gode møder og har været afsted på en rigtig 
hyggelig tur til Stevnsfortet.

I 2017 fortsætter vi med møder, ture og arrangementer. Som noget nyt lader vi de første 30mi-
nutters aktivitet gå på skift mellem os. 
 
Vi tager på udflugt til Rold Skov d. 4. marts, 
hvor Rold Skov Gruppe holder 30års jubi-
læum, og hvor Kirsten takker af efter 30år 
som ulveleder. Vi overnatter deroppe og 
bruger søndag formiddag på lidt kulturelt. I 
maj planlægger vi en kanotur.

Herudover kommer vi i foråret til at arbejde 
med genetableringen af stifinderbålpladsen. 
Stammerne er skåret til, og metalrammerne 
er malet og klar til montering. Vi kalder ind til 
arbejdsdage i februar og marts.  

Program:
• Mandag d. 23/01 - Rovermøde: Fore-

drag ”På skovmandstur i EF”. Jens og Cecilie står for 30min 
aktivitet til start

• Mandag d. 20/02 - Rovermøde: Foredrag om Nødebos histo-
rie. Lars og Marianne står for 30min aktivitet

• Lørdag og søndag d. 4-5. marts - Tur til Rold Skov
• Mandag d. 20/03 - Rovermøde: Oplæg om Vandretræning, 

udstyr og pakning af rygsæk. Martin og Bernhart står for 
30min aktivitet.

• Tirsdag d. 18/04 - Rovermøde: Friluftsmad og snacks over 
bål og trangia.

• Lørdag og søndag d. 13-14 maj - Kanotur
(Møderne starter kl. 19.30.)
 
Bornholm Rundt – I pinsen d. 3. juni til 5. juni er der Bornholm 
Rundt. En smuk vandretur rundt om Bornholm. Taskerne bliver 
kørt og det er bare at vandre afsted med dagtursrygsæk. Under-
vejs er der forplejning. Sidste år deltog flere fra Frederiksborg 
Trop og fra Grøndal. Vi kunne også deltage, hvis der er et par 
stykker som er friske.
 
I 2017 har Grib Skov Trop også 30års jubilæum. I gruppestyrel-
sen er der talt om at fejre dette samtidig med bålaftenen. I må 
gerne tænke over om I har gode idéer til hvordan det kan fejres.
 
Godt nytår
 
Med spejderhilsen
 
Torben
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Klokkekilde Roverklan
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Adresseliste 
Civile Gruppestyrelsesmedlemmer:
Lisbeth Steinmann (Formand) Nobisvej 8 Græsted 61334106 formand-gst@gribskovtrop.dk
Glenn Helmuth (Kasserer) Sportsvej 24 Nødebo 23388088 glenn@helmuth.nu
Lars Olsen Kirkebakken 1 Nødebo 30757362 lao@nnpharmaplan.com
Henrik Kaas Hansen Postmosen 40 Hillerød 20480652 henrik.hansen@wuerth.dk
Elisabeth Ljungmann Sportsvej 38 Neødebo 24257252 epedersen74@hotmail.com
Rikke Klockars-Jensen Kærvej 5 A Nødebo 23362696 rikkeline@firmaidraet.dk
Jesper Poulsen Ved Skoven 2 Nødebo 24491804 jesper@pilgaardpoulsen.dk

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

Hyttevagter
Brian Hørup (Bassebjerg) Gyvelvej 18 Nødebo 41591076 bhpost@mail.dk

Basserne (Spisning den sidste fredag i måneden)
Jørgen Andersen Baunevænget 47 Nødebo 20929840 jand@andersen.mail.dk

Børne og ungdoms samrådet (BUS)
Glenn Helmuth (Repræsentant) Sportsvej 24 Nødebo 23388088 glenn@helmuth.dk
Stinus Andersen Storskoven 1 Annisse 23442659 stinus@tschentscher.dk

Ulveledere Ulve 7-10 år. Mødedag torsdag kl. 18.30
Bente Wilcke (30300354) Kirkevej 10 A Græsted 48480128 ulv-gst@gribskovtrop.dk
Louise Wilcke Larsensvej 1B, 1. Græsted 28946654 louisewilcke@hotmail.com
Hans-Peter Folden Baunevænget 45 Nødebo 64823003 hrkaffe@gmail.com
Louise Heidtmann Rebekkavej 7A, 2th Hellerup 30316909 louise.m.h@hotmail.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
Jan Larsen Nødebo Skovvænge 4 Nødebo 48481676 jan@jrl.dk

Spejderledere Spejdere 12-17 år.
Pernille Edelgaard (Tropsleder) Gyngemose Parkvej 2E, 1. Th. Søborg 23314655 spejder-gst@gribskovtrop.dk
Stinus Andersen Storskoven 1 Annisse 23442659 stinus@tschentscher.dk
Anders Rønn-Nielsen Gudenåvej 24, 3tv Vanløse 30225515 Anders.R@math.ku.dk
Cecilie Helmuth Søndre Fasanvej 94A 2. 15. Valby 40404916 Cecilie@helmuth.nu
Alexander Ian Kenney Slangerupgade 7, kld. Hillerød 40738365 alex_kenney@hotmail.com
Martin Schwartz Tingbakken 5 Græsted 20642403 martin.h.schwartz@gmail.com
Mathias Kvisgaard Krobakken 2 Nødebo 25582663 mathias@kvisgaard.info

Patruljeledere Møde kl. 19-21.00
Victor Holst Pedersen (PL, Hjorte) Pile Allé 21 Nødebo 24267036 viktorholst1303@gmail.com
Emma Werther (PL, Mår) Kildeportvej 7 Nødebo 30549146 emma.werther@gmail.com
Mads Kvisgaard (PL, Egern) Krobakken 2 Nødebo 40554742 mads@kvisgaard.info
Cecilie Lindebjerg (PL, Vildsvin) Pile Allé 23 Nødebo 26195432 cecilie.lindebjerg@hotmail.com

Rovere    
Klokkekilde Roverklan Den sidste mandag i måneden
Ole Lumholt (Klanleder) Sportsvej 47 Nødebo 22985247 ole.lumholt@email.dk

Grib Skov Roverklan Den næstsidste mandag i måneden
Torben Petersen (klanleder) Baunevænget 3 Nødebo 21919695 ulve-torben@hotmail.com

Redaktionen på Knasten 
Cecilie Helmuth Søndre Fasanvej 94A 2. 15. Valby 40404916 cecilie@helmuth.nu


