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NYT FRA TROPPEN

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

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

UDSTYR TIL SALG
I næste nummer af Knasten bliver det 
muligt at sælge brugt, men stadig brugbart 
tøj og friluftsudstyr. Har du noget du gerne 
vil sælge, så send din annonce til Knastens 
redaktør på: cecilie@helmuth.nu

SPILDOPKØRSEL
hver 2. lørdag i måneden er Grib Skov Trop med til Spild-
op indsamlingen i Allerød området. Vi tjener ca. 200.000 
kr. til troppen årligt og detter er en af troppens største 
indtjeningskilder. Pengene går til indkøb af udstyr, vedli-
geholdelse af hytten og grunden og som tilskud til diver-
se ture. Det er derfor vigtigt at der er nogle der hjælper 
med til disse ture. Både forældre, Spejdere, Stifinder og 
ulve (i følge med en forældre) er mere end velkommen til 
at tilmelde sig en tur. Læs mere på: www.jrl.dk/spildop

Ulve og stifindere tjener 100 kr. til årets sommerlejr og 
spejderne tjerne 200 kr. til årets Canadatur, for hver 
Spildoptur de deltager på.
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OH LYT ULVE!
Foråret og sommer er på vej. I skrivende stund regner og sner det, så varmen 
må ligge lige om hjørnet. Vi ulve mangler varme. Husk at passe jeres blomst 
den skal også have varme og vand og husk de første tre der kommer med 
knopper i deres plante får en læderlap. Vi vil bruge tid på at øve os til ulvetur-
nering. Igen i år, den 26. maj, holder vi et møde hvor i skal lave bålunderhold-
ning, og den sidst ½ time holder vi lejrbål hvor jeres forældre er velkommen. 
12. maj er alle børn fra 0 klasse velkommen, til at deltage på et Ulvemøde,  
hvor der vil blive flere forskellige udfordringer, samt en hemmelig gæst, så 
ulve, hvis du har en ven som kunne tænke sig at komme med til et ulve møde 
så er de velkommen.

Ulveturnering er den 27.-29. maj – Foregår på Fyn hos Frie fugle i Reden.  
Her skal vi møde alle ulve fra De Gule Spejder i Danmark. Hvem mon klare sig 
bedst i Grib Skov Flok?  Den 30. april -  1. maj tager vi på ulvetræning lejr til 
Valhal. Der vil der også blive taget Akela’s prøve, i år er mærket hvidt. Akela’s 
prøve består af sidste år’s opgaver fra ulvetur-
neringen. Vi opfordre alle ulve til at møde i korte 
bukser og spejder strømper.

Sommerlejren går i år til Højby sammen med stifin-
derne.  Her skal vi leve i Stenalder tiden hvor hver 
bande skal lave eget bålsted, ovn, lertøj osv. Der 
vil også være tid til badning og leg. 
Sommerlejr møde of forældre afholdes den 9 juni 
kl 20 på Bassebjerg.

Vi ledere vil gerne ønske alle ulve og forældre en 
dejlig sommerferie og vi 
mødes første efter ferien den 18 august kl 18:30.

Med Ulve hilsen Baloo, Rikki og Messua, 
Mysa 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 5. maj -  Intet møde, helligdag

Torsdag 12. maj –Alle børn fra 0 klasse er velkommen til at deltage i dette 
møde, hvor der vil blive flere forskellige udfordringer og en hemmelig gæst.

Torsdag 19. maj – Ømfodsmærket

Mandag 23. maj Bande leder og assistent møde fra kl 19:00-20:00.

Torsdag 26. maj – Bål underholdning – Alle forældre er velkommen kl 19:30 
hvor der vil være lejrbål med underholdning af ulve.

Den 27-29 maj –  Ulveturnering. Forgår på Fyn, hos Frie fugle Reden Kirke-
vænget 7 Søndersø. Vi mødes ved bassebjerg kl. 16 i reglementeret uniform, 
medbring weekenden udstyr, husk ligge underlag. Vi forventer at være hjem-
me ved 16.30 tiden søndag. Husk sygesikringsbevis i ulvelommen.

Torsdag 2. juni - Lege møde

Torsdag 9. juni -  Vi går en tur i skoven, lærer noget om træer og planter.                                                                  
Kl. 20 Sommerlejr møde for forældre.

Torsdag 16 juni - Vi tænder bål rund på grunden, medbring pølser og sno-
brøds dej, forældre og søskende er velkomne. 

26. juni til 1. juli - Sommerlejr. Årets tema er Stenalderen. Vi mødes ved Bas-
sebjerg og vi køre sammen med stifinderne i bus. Medbring lejr udstyr til en 
sommerlejr samt liggeunderlag. Husk sygesikringsbevis i ulvelommen.  Tid-
punkt for udrejse og hjemkomst vi blive oplyst på sommerlejrmødet.
God sommer til ulve og forældre.

Pakkeliste ligger på hjemmesiden under ulve 
     www.gribskovtrop.dk  
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!
Så har vi været på Stifinderturnering. I skrivende stund ved vi ikke hvordan det går, men vi 
glæder os til at se Jer dyste i alle de færdigheder vi har trænet igennem året.

Her på den anden side af stifinderturneringen plejer vi at lave nogle lidt anderledes møder og det 
gør vi også i år. Vi skal op i Grib Skov og kigge på det sted hvor vikingekrigeren Skalle havde sin 
gård. Der er både murbrokker og vi kan også finde metal-ting i jorden hvis vi kan få en eller flere 
metal detektorer med.

Derudover laver vi et action møde med forhindringsbane og opgaver med de sidste point til 
Ravnens Økse.

Den 26. maj cykler vi ind til Frydenborg for at være med til fælles lejrbål for alle spejdere og 
FDF’ere i Hillerød kommune. Der uddeles også Hillerød Kommunes Spejderlederpris, mon det 
bliver en gul leder i år?
Bemærk at den 26 maj er en torsdag, vi har ikke møde onsdag den uge.

Og så lakker stifinderåret mod enden, og vi skal snart sige farvel til 2.års stifinderne der skal op til 
et nyt kapitel hos de store spejdere. Heldigvis har vi en sommerlejr og et par møder efter 
sommerferien tilbage inden oprykningen.

Med spejderhilsen

Stifinderlederne

TRÆNINGSLEJR TIL 
STIFINDERTURNERINGEN
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STIFINDERPROGRAM
 
 

Maj 
 

 

Onsdag 4. 
 

Intet møde. Dagen før stifinderturneringen. 

Torsdag 5. – 
Lørdag 7. 

Stifinderturnering på Frydenborg 

Onsdag 11. Vi snakker om hvordan det gik på stifinderturneringen. Har vi mon 
vundet nogen præmier ? 
2. års stifinderne skal blive 30 min. længere. 

Onsdag 18. Vi går en tur ud til Skallerødgård i Grib Skov og kommer også forbi 
en Kulsvierring. Hvis nogen af Jer har en metaldetektor så tag den 
med. 

Torsdag 26.  
 

Bålaften på Frydenborg. Vi cykler til og fra Bassebjerg. Afgang 
17.40, forventet tilbage kl. 20.30. Hvis du ikke cykler kan du mødes 
med os kl. 18.15 på Frydenborg. 

Juni 
 

 

Onsdag 1.  
 

Action møde. Forhindringsbane og konkurrencer på grunden. 
Sidste chance for at få point til Ravnens Spyd. 

Onsdag 8.  
 

Vi samler op på Ørneprøven og på dem der kun mangler lidt for at 
få et mærke.  

Onsdag 15. 
 

Sidste møde inden sommerferien. Vi lejer og hygger omkring 
lejrbålet. 

Søndag 26. – 
Fredag 1/7 

Sommerlejr i Højby. Afgang Bassebjerg 26/6 kl. 9.30, hjemme igen 
fredag 1/7 kl. ca. 16.00 

August 
 

 

Onsdag 17. Første møde efter sommerferien. 
 

TRÆNINGSLEJR TIL 
STIFINDERTURNERINGEN
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Lisbeth Steinmann

FORMANDEN BERETTER
Når man læser dette nummer af Knasten er det tydeligt, at alle grene har gang i spæn-
dende aktiviteter, traditioner opretholdes og nye aktiviteter prøves af. Det er som altid 
en fornøjelse at læse bladet og som ikke-aktiv kunne følge med og få et indblik i det, der 
gør Grib Skov Trop sådan et skønt sted at være spejder - for det er skønt!
Som forælder er det også virkelig dejligt at opleve, at det sammenhold der bliver skabt 
i spejdersammenhæng holder, langt ud over spejdertiden. Det er en rigtig god beslut-
ning, at lade sine børn gå til spejder - og ikke mindst i Grib Skov Trop!

Her i foråret har Grib Skov Trop fået mange nye civile gruppestyrelsesmedlemmer og ny 
formand i undertegnede. Vores primære opgave er som altid at sikre fremtiden for Grib 
Skov Trop og at understøtte lederne, så de kan bruge mest mulig af deres tid og energi 
på samværet med vores børn og unge istedet for på planlægning og praktiske opgaver.
Ud over løbende opgaver med forskellige arrangementer, vil vi i gruppestyrelsen i år 
arbejde målrettet med
1. at sikre medlemstallet i Grib Skov Trop, tiltrække og fastholde flere ulve, stifindere, 
spejdere og ledere, så vores trop fortsat kan være et attraktiv og spændende tilbud.
2. informationen til forældre både i forhold til aktiviteter for spejderne og i forhold til de 
muligheder man som forældre har for at bidrage - og de 
behov troppen har herfor.

Selvom det er gruppestyrelsen, der påtager sig disse op-
gaver, vil vi meget gerne have input fra alle jer, der op-
lever Grib skov Trop i hverdagen - skriv til os med jeres 
kommentarer, tanker og forslag, så vi i fællesskab kan 
skabe de bedste rammer for vores børn. 
I er altid velkommen til at kontakte mig på 
formand-gst@gribskovtrop.dk om stort og småt.
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GRIB	SKOV	TROP	

Referat	af	forældrerådsmødet	søndag	31.	januar	2016	kl	13:00.	
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:	

Endnu	et	år	er	gået.		
Et	år	med	mange	begivenheder	og	gode	oplevelser.	Men	også	med	et	faldende	medlemstal.	
Den	fælles	sommerlejr	i	Jylland,	hvor	vi	endnu	engang	mærkede	hvordan	det	var	når	vi	er	mange	gule	spejdere	
sammen.	De	traditionelle	arbejdsdage	på	Bassebjerg,	konditori	på	Kræmmermarkedet,	Spilopture,	bålaften	og	
juleturen	med	flæskesteg	og	ris	a	la	mande.		
En	stor	tak	til	de	mange	frivillige	både	ledere	og	forældre.	
Sidste	år	frygtede	vi	at	den	nye	skolereform	kunne	have	konsekvenser	for	vores	medlemstal.	Om	det	er	
skolereformen	eller	os	som	gruppe	der	er	årsagen	til	det	faldende	medlemstal	er	uvist.	Men	vi	kan	i	hvert	fald	
konstatere	at	noget	skal	gøres.	Stifinderne	har	lavet	hverve	kampagner	både	på	kroen	og	på	Skovskolen,	
invitationer	er	sendt	til	skolerne	og	mange	flere	aktiviteter	er	sat	i	gang.		
Nye	kræfter	skal	til:	Stifinderne	lagde	ud,	da	Leif	overdrog	stifinderlederposten	til	Lars.	I	det	seneste	år	har	Stinus	
overdraget	tropslederposten	til	Pernille.	I	år	skal	der	vælges	mange	nye	civile	ind	i	gruppestyrelsen	og	der	skal	
vælges	ny	formand.	Med	dette	siger	jeg	tak	for	tiden	i	Gribskov	Trop.	
	
Herefter	gennemgik	grenlederne	årets	gang	i	de	respektive	grene.	
	
Ulve	v/Hans	Peter:	
32	aktive	+	5	ledere	-	Ny	leder	Louise	Heidtmann	
Vinter	og	forår:	Fastelavn	–	Hvervekampagne	–	Nyt	arrangement	for-ulveturnering	på	Valhal	–	Ulveturnering	
Sommer	og	efterår:	Sommerlejr	(Vikingetema)	–	Sct.Georgsløb	–	20	km	tur	–	Juletur.	
Efter	vi	har	fået	vores	nye	bålhytte	foregår	alle	møder	nu	udendørs.	
	
Stifindere	v/Lars:	
20	aktive	+	7	ledere.	–	Jonas	ny	leder	
Flere	hvervearrangementer	på	Kroen	og	Skovskolen.	
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.	
I	2016	afholdes	sommerlejr	ved	Højby	sammen	med	ulvene	
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Spejdere	v/Pernille:	
32	aktive	–	8	ledere	+	Mathias	i	praktik.	
Patruljeture	i	jan.	–	Gillastugan	tur	–	Wagadugo	(Sjælsø)	–	Kontiki	Cup	–Sommerlejr	–	oprykning	–	Oprykningstur	-	
LPT	–	Juletur	
I	2016:	Canada	14	dage	–	Vandretur	+	int.lejr	
	
Pionerer	v/Martin:	
Ca.	30	aktive	pionerer.	Martin	har	overtaget	efter	Alexander	Ian	som	er	rykket	op	til	Roverne.	
Sommerlejr	2015	–	egen	lejr	bygget	af	materialer	fra	skoven.	
Vinder	af	Pionerturneringen.		
2016:	Planlagt	troppens	tur	til	Gillastugan	for	alle	grupper	i	Hillerød	Kommune	
Deltager	i	spejdernes	tur	til	Canada	
Nye	aktiviteter	på	møderne:	Bygge	jolle	om	til	Vikingeskib	–	Hjemmelavet	tov	på	spindingmaskine	
	
Rovere	v/Ole:	
Primære	opgave	er	at	hjælpe	både	troppen	og	også	korpset	ved	større	arrangementer.	Roverne	afvikler	
Wagadugoløbet.	Roverne	har	ligeledes	opstartet	en	ny	spejdergruppe	i	Hillerød	i	2013	(Kong	Hardeknuds	Trop)	og	
deltager	nu	i	hyttebyggeri,	samt	med	lederhjælp	til	gruppen.	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.	

3.		Fremlæggelse	af	årsrapport	til	godkendelse	(v/Glenn).	

Årsrapporten	blev	fremlagt	af	Glenn.	Året	har	budt	på	lidt	vigende	kontingentindtægter.	På	udgiftssiden	har	vi	i	år	
opstartet	og	næsten	færdiggjort	ulvenes	nye	aktivitetshus.	Udgiften	til	denne	er	gået	en	del	over	budget	på	grund	
af	uforudsete	ekstraomkostninger	ved	fundamentstøbning	(for	meget	vand..).	I	alt	har	dette	betydet	en	
overskridelse	af	byggebudgettet	på	ca.	35.000.	Ligeledes	har	der	været	budgetoverskridelser	på	aktivitetssiden,	
herunder	sommerlejren	på	ca.	35.000.	Årets	resultat	blev	herefter	et	underskud	på	kr	46.000,	mod	et	forventet	
overskud	på	kr.	15.000.	Årsrapporten	blev	herefter	godkendt.	

4.		Behandling	af	indkomne	forslag	(v/Kirsten).	

Ingen	indkomne	forslag.	

5.		Vedtagelse	af	budget	-	herunder	fastsættelse	af	medlemskontingent	(v/Glenn).	

Det	fremlagte	budget	for	2016	varierer	ikke	væsentligt	fra	regnskabet	for	2015.	Der	budgetteres	forsigtigt	med	
hensyn	til	indtægter.	De	faste	omkostninger	til	aktiviteter,	lejre	og	møder	søges	begrænset	i	videst	muligt	omfang.	
Der	budgetteres	i	alt	med	et	underskud	på	kr.	45.000,-,	men	målet	er	selvfølgelig	at	minimere	dette	med	en	
målsætning	om	at	ramme	nulpunktet.	

6.		Valg	af	forældrerepræsentanter	og	suppleanter	til	gruppestyrelsen	(v/Kirsten).	

På	valg	i	2016	var:	Glenn	Helmuth	(ønsker	genvalg),	Kirsten	Schumann,	Mette	Møller	Sørensen,	Nils	Jørgensen,	
Diana	Hansen	(alle	fratræder).	

Derudover	stillede	Lisbeth	Steinmann,	Lars	Olsen,	Henrik	Kaas	Hansen	samt	Elisabeth	Lhjungmann	op	som	nye	
kandidater	–	Alle	opstillede	kandidater	blev	valgt.	
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Gruppestyrelsen	består	herefter	af:	
	
Civile:		
Glenn	Helmuth	
Anne	Rasmussen	
Hasse	Traberg-Andersen	
Lisbeth	Steinmann	
Lars	Olsen	
Henrik	Kaas	Hansen	
Elisabeth	Lhjungmann	
	
Uniformerede:	
Bente	Wilcke	
Lars	Kvisgaard	Hansen	
Pernille	Christensen	
Ole	Lumholt	
	
Gruppestyrelsen	konstituerer	sig	på	førstkommende	gruppestyrelsesmøde.	

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/Kirsten).	

Da	der	nu	er	valgt	en	del	nye	medlemmer	til	gruppestyrelsen	og	der	samtidig	skal	findes	en	ny	formand,	er	der	
naturligt	lagt	op	til	at	den	nykonstituerede	gruppestyrelse	selv	finder	de	relevante	områder,	der	skal	arbejdes	
med	det	kommende	år.	Dog	er	sikring	af	både	fastholdelse	af	medlemmer	samt	hvervning	af	nye	medlemmer	højt	
prioriteret	i	dette	arbejde.		

9.		Eventuelt.	

Under	dette	punkt	blev	der	gennemgået:	Hvervning	af	deltagere	til	både	Spildop-kørsel	(v/Hans	Peter),	samt	
deltagelse	på	Kræmmermarkedet	(v/Jørgen	Andersen)	

	

Mødet	afsluttet	kl.	14:05	

Således	passeret	og	opfattet	af	referenten	

2016.02.01	
Glenn	Helmuth	
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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

Wagadugo 2016
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Wagadugo 2016
MANGE FLERE BILLEDER I NÆSTE NUMMER 
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Hej Spejdere 
Siden sidste nummer af Knasten er det blevet forår, og 
træer og buske er så småt ved at springe ud. Og måske 
allervigtigst for os spejdere: Det er lyst så længe, at vi ikke 
behøver lygter til møderne! Der er altså ingen 
undskyldning for ikke at lave massevis af udendørsaktiviteter.  

I slutningen af februar drog troppen sammen med Frederiksborg, Valdemar og Hardeknud til Gillastugan i det 
sydlige Sverige, hvor et tilsyneladende luksuriøst hotelophold på hotel Tusindfryd ventede. Efter ankomsten til 
hotellets hyggelige reception og tildelingen af personligt madrasnummer stod det dog ret hurtigt klart, at ikke 
alt var fryd og gammen på det lille hotel langt ude i skoven. For nylig var hotelejeren blevet myrdet, og 
hotellet var nu præget af en anspændt stemning og et noget farverigt persongalleri: Værtinden Lotta 
Bendtson, skovfogeden Sven Skov, Hr. Gyldenkål, Ernst Tusindfryd og en masse piccoloer. Spejderne fik til 
opgave at hjælpe politiet med opklaringsarbejdet, som var ganske kompliceret, da alle på hotellet 
tilsyneladende havde et motiv til mordet. Efter en solid indsats, der involverede massevis af anderledes 
spejderopgaver, lykkedes det lørdag aften at få afsløret piccoloerne som morderne. 

Sct. Georgsdag 
På den traditionsrige, stemningsfulde og småkolde aften d. 23. april mødtes spejdere og pionerer på det 
hemmelige sted ude i skoven for at fejre Sct. Georgsdag. Vi hørte årets Sct. Georgsbudskab og aflagde 
spejderløftet.  

Et meget vigtigt og højtideligt indslag var, da vi kunne udråbe Vildsvin som vinder af årets Wacamba. Vildsvin, 
der som den eneste patrulje nåede over de magiske 1000 point, får således lov til at beholde det flotte trofæ, 
de også vandt sidste år– men må nok forberede sig på hård kamp til næste år. Efter fejringen af Vildsvin var det 
tid til at kåre årets spejder. Denne ære, som viser, at man har gjort sig særligt positivt bemærket henover året, 
tilfaldt Lærke. Hun har ydet en stor indsats for sin patrulje og har virkelig været god til at sørge for godt humør. 

På Sct. Georgsaften skete der også ændringer i tropsledelsen: Vi er rigtig stolte af nu officielt at kunne optage 
Mathias, efter at han med stor succes har været tropsledelsespraktikant i det seneste halve år.  

Wagadugo  
I skrivende stund går vi alle rundt og glæder os rigtig meget til Wagadugoløbet d. 29. april – 1. maj. Det bliver 
utvivlsomt endnu en gang en kæmpe oplevelse. Vi har i lang tid kunnet se, hvordan kulisserne har taget form 
på Bassebjerg – den ene mere farverig og eksotisk efter den anden. Det skal blive spændende at se, hvad de 
skal bruges til! 

Kon-tiki cup 
Søndag d. 12. juni er det endnu en gang tid til den historiske kapsejlads med tømmerflåder henover Esrum Sø. 
Vi starter allerede lørdag med at samle flåderne, inden det for alvor går løs søndag. Selvom konkurrencen i år 
bliver afholdt for 28. gang, er det stadig lige spændende, hvem der sejler med sejren. Der er altid en særlig 
stemning, når man sidder midt ude på søen – i sol eller regn – og griller pølser, mens man kæmper for at 
vinden skal få fat i sejlet på den helt rigtige måde. Husk at melde jer til – det bliver helt sikkert en virkelig 
hyggelig tur.  

Canada 
Nu nærmer tiden sig for alvor til, at vi skal afsted til Canada, og det bliver helt sikkert en fantastisk tur. Ledelsen 
af den lejr, vi skal besøge, er i gang med at modtage aktivitetsforslag fra de mange patruljeledere og 
assistenter, der skal med, og ud fra dette vil lejrens endelige program blive fastlagt. Vi kan afsløre, at det 
tegner lovende! 

I den næste tid vil der være en række muligheder for, at I kan få styr på jeres eget grej til turen. Til tropsmødet i 
maj kommer Eventyrsport Hillerød forbi og rådgiver om deres varer, og i den efterfølgende uge, d. 7-14. maj, 



Grib Skov Trop 
Kvalitet i spejderarbejdet

15

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
 

Maj
Tirsdag d. 3 - Oxermøde og Tropsmøde
Juni
Tirsdag d. 7 - Oxermøde og Tropsmøde
Lørdag d. 11 - 12. - Kontiki cup
Juli
Tirsdag d. 5. - Oxermøde og Tropsmøde
Lørdag d. 16 - Mandag d. 1 august - 
sommerlejr til Canada

PROGRAM FOR SPEJDERNE

vil der være 20 % rabat på alt i deres butik. Desuden er der arrangeret Canada-aften i Spejdersport i Hillerød d. 
18. maj kl. 18-20, hvor I også kan få 20 % rabat.  

Ud i foråret med højt humør, 

Tropsledelsen 

Petra, Cecilie, Pernille, Stinus, Ian, Martin, Mathias og Anders 
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GILLASTUGAN 2016
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PATRULJESIDERNE

Så er vi alle trådt ind i det nye år, efterfulgt af en helt vildt hyggelig og lærerig patruljetur. På 
patruljeturen lykkedes det jer at løse 20 forskellige opgaver, både morse, gåder og lign. som 
ledte jer rundt på hele grunden. I endte med en vandstafet rundt i det flotte snevide landskab, 
og pludselig fik vi besøg af de gamle vildsvin. Om aftenen fik vi selskab af Anders, og senere 
blev der øvet akrobatik på de mange madrasser ;)  

Vi nåede ikke helt at færdiggøre knobmærket samt geolog, hvilket vi vil fokusere på de 
kommende måneder. Vi vil også find en dato, hvor vi kan tage i svømmehallen og tage 
svømmer, og så varer det jo heller ikke længe, før vi igen står overfor Wagadugo, som vi 
selvfølgelig igen i år, går efter at vinde.  
-Hvilket også betyder, at vi vil fokusere på noget forberedelse til dette, så vi kan være i tip top 
form, når vi skal fange skallesmækkeren ;) 
Vi ser frem til tre måneder med jer!  
Mange vildsvinehilsner Caroline og Cecilie 

	

   

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

Februar  Marts  April 

2. Tropsmøde 1. Tropsmøde 3. Knastløb 

10.  Fortsættelse på knob-
mærket  

9.  fortsættelse astronom 5. Tropsmøde 

17. Vi bliver færdige med 
knobmærket 

16. Astronom afsluttes  13   Vi forbereder os til 
wagadugo + foropgave 

24.  Vi kigger på stjerner 
(astronom) 

23. Vi fokuserer på koder 
+kodeløb 

20.  Vi fortsætter på wagadugo 

26-28. Gillastugan 30. Fortsætter med koder 23. Sct. George dag 
27. Patruljemøde  
29-31. Wagadugo 
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Mår	
Nu	er	det	for	alvor	ved	at	blive	sommer!	Og	det	
kommer	vores	møder	selvfølgelig	også	til	at	bære	
præg	af.	De	kommende	par	måneder	skal	vi	have	
omsat	den	teori	vi	har	lært	i	vinters	til	praksis.	Det	
betyder	at	i	skal	huske	fornuftigt	fodtøj,	og	løbetøj	
på	de	dage	vi	skal	løbe.	Da	sommeren	skaber	de	
perfekte	rammer	for	en	masse	sjov	med	
orienteringsløb,	skal	der	trænes	kompas,	pejling	
signaturer	osv.	Så	i	alle	er	knivskarpe	til	næste	
spejder	år.	Det	er	også	vigtigt	at	i	husker	kniv	da	vi	
skal	have	trænet	lejrsport.		Vi	glæder	os	til	at	se	jer	alle	til	en	sommer	med	fart	på.		
Spejder	hilsner	Anna	&		PD	
	
Maj	 Juni	 August	

3.	Tropsmøde	 7.	Tropsmøde	 9.	Tropsmøde	
10.	Vi	bygger	redekasser	 11-12	Kontiki-Cup	 16.	Lejrsport	

Hvordan	indrettes	en	
lejrplads,	mål	og	mere	

17.	Vi	afslutter	naturværn	og	
telegrafist		

14.			O-løb		 23.	lejrsport	
Mindre	lejrarbejder	og	
opmåling	til	køkkenbord	

24.	Spejderprøven		 21.	Afslutning	ved	søen	 30.	Lejrsport		
Kan	i	huske	det	hele?	

31.	Emma	og	Asger	
planlægger	møde		

	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Hjortes	måneder	
	
Solen	er	så	småt	begyndt	at	titte	frem	fra	sit	
skjul,	hvilket	betyder,	at	patruljemøderne	
rykker	udendørs	igen.	Vi	glæder	os	til	at	se	
Jer	i	short	og	strømper.	Husk	at	i	tjener	200	
kroner	til	Canadaturen	hver	gang	i	deltager	
på	en	spildop-tur,	så	skynd	jer,	at	melde	jer	til	
på	gribskovtrop.nemtilmeld.dk.	
	
Vi	glæder	os	til	de	kommende	møder	og	ture.	
Hjortehilsner	fra	jeres	PL	(Rie,	tlf.	24	25	66	08)	og	PA	(Simon,	tlf.	51	98	50	00)	
	
Maj	 Juni	 Juli	
Tropsmøde	3.	maj	 Tropsmøde	7.	juni	 Sommerlejr	til	Canada		

16.	juli	til	1.	august	
Canadauge	med	rabatter	i	
eventyrsport	i	Hillerød		
7.	til	14.	maj	

Spild-op	tur	11.	juni	 Spild-op	tur	9.	juli	

Spild-op	tur	14.	maj	 Bygning	af	flåder	til	
kontiki-cup	11.	Juni	

	

	 Kontiki-cup	12.	juni	 	
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HUSK OGSÅ:. 18 maj vil der være 

ekstraordinært åbent for os i Spejdersport 

Hillerød i tidsrummet: 18-20. Her vil der 

være 20 % på alt i butikken bortset fra 

allerede nedsatte varer.



Grib Skov Trop 
Kvalitet i spejderarbejdet

21

KONTIKICUP 2016

Som tradition foreskriver skal vi igen i år indtage Esrum 
sø på tømmerflåder. I år får i skarp konkurrence fra 
Patruljerne fra Kong Valdemar og Hardeknud, så 
det er om at få spændt sejlet og klargjort 
fiskestængerne, så Grib Skov Trop 
stadig kan kalde sig mestrerne af Esrum sø.

Lørdag d. 11. juni kl. 13 mødes vi ved 
sejlklubben og klargør vores flåder.
søndag d. 12. juni kl. 09.30 mødes vi 
også ved sejlklubben og sejler afsted. 
Alt efter vindretningen, kan mødeste-
det lørdag ændres.
Frokosten tilberedes ombord på flå-
derne

11. & 12. juni

Vi glæder os til at sejle med jer!
Tropsledelsen

Har du en redningsvest så medbring den gerne.
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Pionerer!
Foråret er over os og med det venter en række spændende og lærerige projekter.
Vi er påbegyndt restaureringen af den gamle træbåd, som forhåbentlig ender ud som 
et stolt vikingeskib. Der ligger mange timers arbejde forude, men det bliver fedt at se 
det færdige resultat! På pionerpladsen er der også meget at tage fat på. Der skal la-
ves nye bænke, pizzaovnen skal gøres færdig og en generel oprydning og forbedring 
venter.
Årets Wagadugo er veloverstået og har som sædvanlig været noget af en oplevelse. 
Det er altid sjovt at se spejderne leve sig ind i temaet og endnu sjovere at se lederne 
gøre det ;)

Vigtige datoer!
D. 10 Maj tager vi til Græsted for at 
hjælpe med at gøre klar til salget af laks 
og andet godt på Græsted veterantræf i 
weekenden 14-16 Maj.

D. 24 Maj hjælper vi på Egelund slot 
med at gøre klar til et af deres arrange-
menter. Mere info følger.

Derudover er der alle turene som foråret 
og sommeren bringer. 
Det bliver fedt!

Under bøgen grøn!

Martin
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Martin

Vi kan ikke regne. Sidste år troede vi det var 25 år siden vi startede med Konditoriet 
på Hillerød kræmmermarked , men det er altså først i år! 
I uge 35 fra torsdag den 1. til søndag den 4. september afholder Grib Skov Trop 
det årlige Konditori på Hillerød kræmmermarked med salg af kaffe, kakao, kager 
m.m
Hele overskuddet går til spejderarbejdet i Grib Skov Trop.
Nærmere oplysning om arrangementet findes på vores hjemmeside.

Jørgen Andersen 
jand@andersen.mail.dk
20929840  

KRÆMMERMARKED 2016
Jubilæum
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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 
Anne Rasmussen Bolandsvang 25 Hillerød 40312114 
Hasse Traberg-Andersen Krohaven 5 Nødebp 29728671 
Lars Olsen Kirkebakken 1 Nødebo 30757362 
Henrik Kaas Hansen 
Elisabeth Ljungmann Sportsvej 38 Neødebo 24257252	  
	  

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

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

Basserne (Spisning den sidste fredag i måneden) 
Jørgen Andersen  Baunevænget 47 Nødebo 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 
Marianne Kvisgaard Krobakken 2 Nødebo 42363955 marianne@kvisgaard.info 
Louise Wilcke Larsensvej 1B, 1. Græsted 28946654 louisewilcke@hotmail.com 
Hans-Peter Folden Baunevænget 45 Nødebo 64823003 hrkaffe@gmail.com 
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 
Carina Dirchsen Gyvelvej 18 Nødebo 42428802 cahodi67@gmail.com 
Brian Hørup Gyvelvej 18 Nødebo 41591076 brianhoerup@gmail.com  
Jan Larsen Nødebo Skovvænge 4 Nødebo 48481676 jan@jrl.dk 

Spejderledere Spejdere 12-17 år. 
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 
Petra Munk Wolfhagen Gyngemose Parkvej 2E, 1. Th  Søborg 28181725 pmunkwolf@gmail.com 
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 
Rie Meldgaard (PL, Hjorte) Kirstinehøj 21 Nødebo 22394900 rie.meldgaard@gmail.com 
Marcus Leander Andersen (PL, Mår) Kirkevej 8 Nødebo 21535533 ma4848@live.com 
Mads Kvigaard (PL, Egern) Krobakken 2 Nødebo 40554742 mads@kvisgaard.info 
Cecilie Lindebjerg (PL, Vildsvin)  Pile Allé 23 Nødebo 26195432 cecilie.lindebjerg@hotmail.com 

Rovere Den sidste mandag i måneden     
Ole Lumholt (Klanleder) Sportsvej 47 Nødebo 22985247 ole.lumholt@email.dk 
Poul Wilcke (Assistent) Kirkevej 10 A Græsted 26161166 pw@tvis-kbh.dk 

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


