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Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

NYT FRA TROPPEN
Kommende arrangementer i troppen
• 15. - 16. November - Ledertræf i Sorø
• 29. - 30. November - Juletur for alle
• 13. - 14. December - Pionertræf
• 25. januar - Forældrerådsmøde

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 fra Lands Patrulje Turnering

På www.gribsskovtrop.dk Kan du nu se billeder fra dette års LPT i Nordjylland. Bagerst i
bladet kan du også se et udvalg af billeder.

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.

Forældrerådsmøde

Søndag d. 25. januar 2015 - Fra kl. 13.00 til
15.00. På Nødebo Kro
Alle forældre, ulve, stifindere, spejder, pionerer
og rover inviteres til det årlige forældrerådsmøde på
Nødebo kro.
Først vil ulve, stifinder og spejdere underholde,
hvorefter der afholdes forældrerådsmøde.
For alle ulve og stifindere vil der være et lille
spejderløb fra kl. 14-15, mens de voksne er til
møde. Til mødet serveres kaffe og kage.
Dagsorden for det ordinære forældrerådsmøde:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra gruppestyrelsen og lederne
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Vedtagelse af budget - herunder fastsættelse
af medlemskontingent.
6. Valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til gruppestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (der ikke
må være medlem af gruppestyrelsen eller i nær
familie med et af dets medlemmer).
8. Gruppestyrelsens planer for det kommende
år.
9. Eventuelt.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Oh Lyt Ulve
Vi har taget hold på efteråret og nu kommer den mørke tid. Den mørke tid giver os mulighed for
at se naturen på en anden måde. Den mørke tid er også den hyggelige tid, hvor vi hygger os
nede i Ulvehulen omkring det varme og knitrende bål.
En del af jer har gået for første gang 20km turen og nogle af jer har gjort det før. De ulve der har
gået de 20 km d. 2. november skal have jeres bælter med d. 6. november, så I kan få sat jeres
20km plade i bæltet.
Den 6. november har vi fuldmånemøde, hvor der vil blive fortalt historie om Mowgli og et af hans
mange eventyr i junglen. Husk at lytte godt med, I for brug for at kunne historien på et senere
tidspunkt. Måske på et løb, en ulveturnering eller et mærke I skal tage.
Mange af Jer vil rigtig gerne tage mærker. Og de pynter da også så flot på Jeres uniform. Mærkerne indebærer jo også at I får en masse ulvefærdigheder. Med det flotte fremmøde der har
været siden oprykningen, så skal det nok også lykkes Jer at få en masse mærker. I kan også selv
gøre en indsats. I kan få opgaver af Akela og hendes assistenter som I kan øve Jer på derhjemme.
Akela og hendes assistenter skal nok stå klar til at høre Jer i ulvestoffet, når I er klar.
Så nærmer vi os julen, hvor vi skal på juletur til Colleruphus. Der skal vi lave slik, have guirlande
konkurrence, finde den ulv der kan lave den bedste juledekoration, have gaveleg, lege og bare
hygge os. Søndag er Jeres familier inviteret til et juleløb, som storspejderne laver, samt frokost.
Turen er gratis I skal bare tilmelde jer, når tiden kommer. Dog er der en lille betaling for dem, der
spiser med til frokost.
Møderne i december er julemøder og vi fortsætter julestemningen fra weekenden. Juletræet fra
Colleruphus kommer til at pynte på Bassebjerg og vi skal lave juleting m.m.
HUSK en pakke til gaveleg d. 11. december til ca. 25.00 Kr.
Vi tager hul på 2015 d. 8. januar med et nytårsmøde. Husk at gemme Jeres nytårshat og tag den
med på mødet.
Sidste søndag i januar holder vi forældrerådsmøde. Der skal vi optræde for Jeres forældre og
mens der er møde i salen har storspejderne arrangeret et løb for ulve og stifindere.

Hilsen
Hans Peter, Rikki, Akela og Messua
				 Vi er et
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blod du og jeg
Grib Skov Trop
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PROGRAM FOR ULVE:
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Torsdag d. 6. nov.- Fuldmåne møde
Mandag d. 10. nov. Bandeleder og assistent møde
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Torsdag d. 13. nov. - Kims lege
Torsdag d. 20. nov. – Koder
Torsdag d. 27. nov. – Med Valdemar Sejr til Estland
Lørdag d. 29. og søndag d- 30. nov. - Juletur til Colleruphus Høje Sandbjergvej 11 D,
Gl. Holte, 2840 Holte. Vi mødes på Colleruphus kl. 11.00. Medbring udstyr til en weekend,
frokostmadpakke til lørdag, samt en gave til 25 kr. Turen slutter søndag efter frokost.
Torsdag d. 4. dec. - Vi er kreative og fremstiller juleting.
Torsdag d. 11. dec. - Julemøde medbring en gave til 20 kr.
Torsdag d. 8. jan. - Vi holder nytårsmøde med bål, pølser og brød.
Mandag d. 12. jan. - Bandeleder og assistent møde kl. 19.00 -20.00
Torsdag d. 15. jan. - Stjernemøde
Torsdag d. 22. jan. - Vi øver op trædning til forældrerådsmøde
Søndag d. 25. jan. - Forældrerådsmøde. Ulve mødes på kroen kl 11.00 - Husk madpakke.
Torsdag d. 29. jan. - Stjernemøde
B.P har engang sagt: ” vi er som sten i en mur, der- selv om de ikke ser ud af ret meget i
den store mur – dog hver for sig fylder sin plads. Men hvis en mursten smuldrer eller glider
ud fra sin plads, får de andre sten mere at bære, der opstår revner og muren vakler.
I overført betydning er en ulv som stenen i muren. Viser de ikke ulvemæssig optræden, er
det ikke alene han selv og hans bande, men ofte hele flokken, det kan gå ud over.”
Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!
Så er vi kommet rigtig i gang i de nye kobler og vi konkurrerer på livet løs om point til Ravnens
økse. Vinderkoblet får får lov til at pryde deres lejr på overnatninger og Stifinderturnering med
Ravnens økse det næste års tid. Vi kårer den endelige vinder på det sidste møde inden jul. Så
bare klø på.
I den mørke tid vil de fleste møder starte udendørs, hvorefter vi fortsætter inde i hytten. Du skal
derfor have varmt tøj på, så du kan holde varmen, mens vi er ude. Når vi går ind i hytten, tager vi
altid overtøjet af. Så husk at få det med, når du skal hjem. Skriv eventuelt navn i. Så er der større
chance for at du får det igen, hvis du glemmer det. Det er utroligt, hvor mange dyre vinterjakker
og andet glemt tøj, som vi i årenes løb har foræret til genbrug, fordi det ikke er blevet afhentet.
I november måned vil vi arbejde med personlige mål og alt om flaget, begge dele er stof til stifinderturneringen så det gælder om at blive skarpe på det.
Vi afslutter også knobmærket, men vil lave knob opgaver fra tid til anden så vi bliver virkelig
gode til det. Knob og besnøringer er én af de ting fra jeres spejdertid, som I vil kunne have
glæde af resten af livet.
En af periodens store udfordringer bliver når vi skal gå i to-tovs-bro over Den Døde Vig. Vi har
nogle år været så heldige at have snevejr når vi går over, det giver virkelig stemning. Alle vokser
med mindst er par centimeter på vej over.
Vi er ikke helt så mange stifindere som vi har været tidligere år. Derfor arrangerer vi et møde,
hvor vi opfordrer alle de nuværende stifindere til at invitere en ven eller veninde med. Vi vil så
lave et rigtig sjovt og spændende møde og så håbe på at gæsterne får lyst til at fortsætte som
stifindere. Det bliver sidste møde i januar, men du kan allerede nu gå i gang med at tænke over,
hven du vil invitere med.

Med spejderhilsen
Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM

Novem ber
Søndag 2.
Onsdag 5.
Onsdag 12.
Onsdag 19.
Onsdag 26.
Lørdag 29. Søndag 30.
Decem ber
Onsdag 3.
Onsdag 10.
Onsdag 17.
Januar 2011
Onsdag 7.
Onsdag 14.
Onsdag 21.
Søndag 25.

Onsdag 28.

30-km tur. Vi mødes ved Bassebjerg kl. 9.00 og regner med at være tilbage igen
kl. 16.00. Husk stor madpakke og drikkevarer. Forældre er velkomne til at gå med
(hvis de kan klare det)
Vi afslutter knob mærket med at få afkrydset alle knobene.
Vi skal også have sat 30-km pladerne fast på bælterne så husk at tage dem med.
Vi arbejder med personlige mål. Vi lærer hvordan man kan måle uden at have
lineal eller tommestok.
Vi tager et møde med alt om flaget.
Morse og signalerings møde. Vi lærer om morse alfabetet og prøver at sende en
besked med morse apparater. Derudover snakker vi også om det fonetiske
alfabet.
Juletur til Colleruphus i Høje Sandbjerg. Vi mødes ved Bassebjerg kl. 10.00.
Nærmere oplysninger og tilmeldingsblanket andetsteds i bladet.
I dag skal vi udfordre vores grænser. Vi opsætter en totovsbro over dødemands
bugten og går over den fra næbbet til holtet. Hvis vi er heldige får vi snevejr til at
skabe stemning.
Afkrydsning til ørneprøven. Ørneprøven er et af de store mærker som man tager
henover de 2 år man er stifinder. Og for at få svævende ørn skal man have taget
ørneprøven.
Juleafslutning. Vi kårer vinderen af Ravnens Økse. Og så leger vi, synger og
hygger omkring lejrbålet.
Vi starter det nye år med et opgaveløb i den mørke skov.
Vi øver underholdning til Forældrerådsmødet.
Afkrydsning til ørneprøven.
Forældrerådsmøde på Nødebo Kro. Vi mødes kl. 12.00 for at øve vores optræden.
Spis lidt frokost hjemmefra. Familie og venner er velkomne fra kl. 13.00 – det
ville være dejligt, hvis der kom rigtig mange. Der er forældrerådsmøde fra ca.
14.00 til 15.00. Der arrangeres opgaveløb for børnene under forældrerådsmødet.
”Skaf en ny stifinder”. Invitér din bedste ven med til et stifindermøde. Vi laver et
rigtigt sjovt og spændende program til aftenens møde.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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29. - 30. November

JULETUR
COLLERUPHUS

Tilmelding på:
www.gribskovtrop.nemtilmeld.dk
Så er det endnu engang tid til årets juletur for alle ulve, stifindere, spejdere, pionere
og ledere. Turen går som så mange gange før til Colleruphus i Holte.
Her skal vi hygge os sammen og lave forskellige sjove aktiviteter og hvis vi råber
højt nok, kan det være at julemanden kommer om aftenen.
Alle skal medbringe en lille gave til 25 kr.
Søndag formiddag kl. 10.00 håber vi at se alle forældre og søskende til postløb,
sammen med jeres børn. Grib Skov Trop er vært for en overdådig frokost.
OBS:

Ulve og stifindere mødes på P-pladsen på ved Gammel Holtevej 127, 2840 Holte.
Spejderne mødes på Birkerød Station kl. 10.30
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Ny bygning på Bassebjerg – Ulvedepot
og aktivitetsrum

gtstien 3

ødebo

80 Fredensborg

atrikel 1 P

ødebo By, Nødebo

Vi starter byggeriet af en ny bygning på spejdergrunden - et Ulvedepot og aktivitetesrum.

ÅLESTOK: 1:500
Brænde
skur

Ny
bygning

Bålhytte

Bygningen placeres nede bagerst på grunden og
skal indeholde et ulvedepotrum, et redskabsrum og
et åbent overdækket rum til aktiviteter. Depotrummet
isoleres, så ulvelederne kan opbevare maling mm.
frostfrit.
Vi har også søgt fonde til at støtte opførelsen af huset og har modtaget tilsagn på i alt 95.000 kr. Vi har
modtaget støtte fra Johannes Fog Fonden (10.000 kr),
Lauritzen Fonden (15.000 kr.) og A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal
(45.000 kr.) og Materielpuljen i Hillerød Kommune
(25.000).

Bassebjerg
Blokhus

Værksted

Det bliver en stor hjælp
for ulvelederne at få et større
Laden
80m2
rum, hvor alle deres ting kan samles og opbevares tørt
og sikkert.
Gavl mod syd

9,99
Grib Skov Trop
Bassebjerg Blokhus
Tegning af aktivitetsrum
og ulve opmagasinering

MÅLESTOK: 1:50

Ulve lager/opmagasinering

33 kv m

18 kv m

6,96

Aktivitetsrum

vindue

Dør

Gavl mod nord

Redskabsrum

2,26m

3,00m

7 kv m

7m

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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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

ARBEJDSDAG
PÅ
BASSEBJERG
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Hej Spejdere
Så er vi hjemme fra årets LPT. Det blev en rigtig god tur
fyldt med spejderoplevelser og heldigvis kun en enkelt
nat med regn. Alle leverede en flot indsats, og det var
en flok stolte og tilfredse – omend trætte – spejdere,
der kunne begive sig ud på den lange bustur hjem fra Rold Skov. Resultaterne var da også imponerende:
Vildsvin, Hjorte og Egern blev henholdsvis nummer 2, 3 og 4, og vi kunne endnu en gang sætte en ny
rævehale på tropsstanderen som symbol på, at vi blev bedste trop. Det skal også nævnes, at Vildsvin
vandt i vores kongedisciplin oløb, og at Mår som den første Gribskov-patrulje siden 2002 vandt i Up-tostandard.
Også et stort tillykke til pionererne, der med Nicklas og Ian i spidsen formåede at opnå de 6 øverste
pladser i pionerturneringen ud af i alt 10 deltagende hold. Det er dejligt at se, at det gode spejderarbejde
fortsætter i fin stil efter tiden som spejder.

Juletur
Igen i år går juleturen til Colleruphus i det smukke landskab nær Rude Skov. Turen, der ligger 29-30.
november, byder på masser af traditionsrig julehygge sammen med resten af gruppen. Lørdag vil der
være et opgaveløb i skoven og også nogle praktiske opgaver – blandt meget andet skal vi i år prøve at
lave spejdergløgg og brændte mandler.

Wacamba
Dagen efter juleturen – mandag d. 1. december - starter årets Wacamba: Vores legendariske
patruljekonkurrence, hvor alle patruljerne dyster mod hinanden i mange forskellige spejderdiscipliner.
Konkurrencen varer lige indtil Sct. Georgs aften d. 23. april 2015, hvor vinderen kåres på vores hemmelige
mødested ude i skoven. Vi har allerede planlagt månedsopgaverne, og vi glæder os til at se 6 friske
patruljer dyste om det eftertragtede Wacambatrofæ.

Patruljeture
I januar skal alle patruljer på tur. Det foregår ved, at patruljeledere og assistenter selv planlægger og
afholder turen, mens vi i tropsledelsen hjælper til på sidelinjen ved at gennemgå program og budget og
kommer på besøg i løbet af weekenden. Igen i år kommer turene til at gå til enten Valhal ved Farum eller
Ravnetroppens hytte Ellebomhus nær Gurre. Husk at få booket hytterne i god tid hos Tropsledelsen.

Gillastugan 2015
Denne spejdersæsons vintertur til Gillastugan i Sydsverige er rykket en uge af hensyn til vores mange
gymnasieelever og ligger nu i weekenden i uge 9. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 27. februar – 1.
marts 2015! Vi håber selvfølgelig på godt med sne☺ Invitationen kommer til januar.

Vi ses i efterårsmørket…
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.

Hej Egern!
Vi vil gerne starte med at sige tak for en god LPT, og vi håber at
I har lært en masse og haft en rigtig god tur.
Vi kom jo på en flot 4. plads ud af 16, og ikke langt fra 3. pladsen.
Vi er rigtig godt tilfredse med jeres indsats, da I gav hele 110%
igennem hele LPT’en.
Da det nu er begyndt at blive mørkt og koldt vil vi tage nogle mærker
som fx. Frisvømmer, Spejderprøven, Øksesvinger og Knobmærket. og husk varmt tøj, lygter
og afbud hvis I ikke kommer.
Vi skal også ud at løbe Nat O-løb i Grib skovs dejlige, men hårde natur.
Den næste fede tur vi skal se frem til er Juleturen som er årets hyggeligste tur, og vi håber
at alle kan komme med, så vi kan give den alt hvad vi har.
Hilsen Tobias og Mads.

Hjortes måneder
Nu er vi trådt ind i et nyt spejderår. Som sædvanlig var
noget af det første, der skete, at vi fik en lille ny hjort.
Clara, som vi håber har nydt den første måneds tid i
vores patrulje. Så var vi på LPT sammen med Bæver,
hvor vi fik reddet os en flot tredjeplads – kun få point
fra andenpladsen. Derudover kom vi på andenpladsen i
både Turn-Out og O-løb, så vi har også lidt fint til
standeren. Efteråret kommer til at byde på meget lækkert mad. Vi skal nemlig i gang med lejrkok.
Sidst i november er der Juletur, som vi håber alle kommer med på, og i januar skal vi på patruljetur.
Vi glæder os til at tilbringe de næste måneder i jeres dejlige selskab!
Hjortehilsner PL og PA
November
d. 4. Tropsmøde
d. 12. Patruljemøde – vi laver
høkassen færdig
d. 19. Patruljemøde – vi laver
mad
d. 26. Patruljemøde – vi går i
gang med kogebogen

December
d. 2. Tropsmøde
d. 10. Patruljemøde – fisk og
brød på flere måder
d. 17. Juleafslutning

d. 29-30. Juletur
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Januar
d. 6. Tropsmøde
d. 14. Patruljemøde –
opsamling på lejrkok
d. 16-18. Patruljetur –NB!
ikke fastlagt!
d. 21. Patruljemøde – vi går i
gang med et nyt mærke
d. 28. Patruljemøde – videre
med nyt mærke
Frida: 29842521, Morten: 50486037

Grib Skov Trop
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Vildsvin
Så er en varm og tør (det er også den globale opvarmnings skyld) LPT gennemført. Endnu en gang løb Vildsvin af med sejren i o-løb (ba-dum tssh) og sikrede sig
derved endnu en sølvplade. Nå ja, og så kom vi også på
en samlet 2. plads – gribskovs bedste patrulje, hvilket
gav os vores første læderlap til standeren.
Sådan Vildsvin!
I den kommende tid vil vi fokusere meget på mærkerne
Orientering og Terrænsport. Husk derfor lygter, kompas og godt fodtøj (altså godt til at løbe i).
Til sidst vil jeg lige nævne, at vi tager på Patruljetur i løbet af Januar. En nærmere dato vil blive
fastlagt senere så i bedes undersøge, hvilke weekender (inkl. fredagen op til) i har tid i Januar.
Til allersidst er der kun én ting at sige:
– Vildsvin er awesome!
November:

December:

Januar:

d. 4

Tropsmøde

d. 2

Tropsmøde

d. 6

d. 12

Vi arbejder med Øksesvinger
og Signalør.

d. 10

Vi fortsætter med Orientering
og Terrænsport. Vi ser på
månedsopgaven.

d. 14 Vi fortsætter med Orientering
og Terrænsport. Vi ser på
månedsopgaven.

d. 19

Vi arbejder med Signalør,
Orientering og Terrænsport

d. 17

Juleafslutning.

d. 21 Vi starter på Naturkender

d. 26

Vi laver et (spændende)
opgaveløb om de foregående
møder.

d. 29
- 30

Juletur

Tropsmøde

d. 28 Vi fortsætter med Naturkender
og laver endnu et (spændende)
opgaveløb.

Mårs hjørne

Kære mårlinger,
Tak for en god LPT i det mørke Jylland. Vi fik en velfortjent førsteplads i Up-ToStandard, hvilket vi er stolte af.
Nu hvor vinteren nærmer sig, skal I huske lygter til ALLE møder. Ellers får I tæsk…
Igennem de næste måneder skal vi arbejde med PL-prøven for de store i patruljen, der
b.la. skal terpe førstehjælp og genopfriske forskellige splejsninger. De andre skal
arbejde med et valgfrit naturmærke(astronom, geolog eller meteorolog) og signalør. I
slutningen af november kommer juleturen, som forhåbentlig byder på masser af
sneboldskampe. Den 16. december står i julens tegn og vi skal afholde bagedyst og
dance-off samt ønske hinanden en god jul og et godt ny(m)år!
november
4. Tropsmøde

december
2. Juletropsmøde

11. Patruljemøde (PLprøven og naturmærke)
18. Patruljemøde (PLprøven og naturmærke)
25. Patruljemøde (PLprøven og naturmærke)
29.-30. Den årlige

9. Patruljemøde (PLprøven og naturmærke)
16. Juleafslutning.
JULEFRI
JULEFRI

januar
6. Det første tropsmøde
i år 2015
13. Patruljemøde
signalør
20. Patruljemøde
signalør
27. Patruljemøde
signalør

juletur
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Hej Pionerer
SÅ er det efterår! Bladene drysser stille fra træerne, nøgenbadning bliver koldere og vi ligger tættere i bivuaken for at holde
varmen!
Det betyder dog ikke, at der skrues ned for aktivitetsniveauet i
den hæderkronede pionergruppe! Vi har allerede i dette efterår ryddet bordet for præmier ved årets pionertunering, Ursus
Americanus (Nicklas og Ian) løb med 3 vandrepræmier, bedste
sjak, bedste madlavning og ildbors vandrepræmien. Mathias L
og Niels løb med det nyindførte trofæ for andenpladsen i sjakkonkurrencesen, de 4 andre sjak der deltog fra GST, løb med 3., 4., 5, og 6. pladsen. Så stærkt
gået drenge og piger!
Nu vender vi snuden mod nye udfordringer, blandt andet ledermiddag, ledertræf, juletur, pionertræf og Gillastugan. Samt alle de andre store og små projekter der ligger og venter på at
ivrige pionere samler op og går i gang.
Som en sidste ting, i dette skrift, vil jeg offentliggøre min snarlige tilbagetrædning fra det ærefulde erhverv som Kalif for vor prægtige samling. Det er på tide, at nye folk kommer til. Som
en vis engang sagde, så skal man stoppe mens legen er god, og legen er vel på sit bedste,
i hvert fald for mig, Jeg startede for snart 7 år siden, med en
lille tæt flok på 5, og står i dag med en større men lige så tæt
en sammentømret flok på næsten 40 mand. Det har været en
ære, at arbejde for så dygtig og engageret en flok. Nu er tiden
inde til at søge nye græsgange og flere udfordringer. Vogt jer
Rovere!
Jeg glæder mig til at se pionerflokken vokse og udvikle sig med
Ian ved roret! Hold støt kursen bror!

Med et sidste vingesus
jeres ærbødige og stole Kalif
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ROVERKLANEN

Roverklanen var i september værter for årsmødet for de nordiske spejdermuseer.
Der var lagt et heftigt program med spændende foredragsholdere, museumsbesøg, god middag og festlig stemning. Blandt foredragsholderne var til. MF´er
Frank Dahlgaard, der gav en historisk beretning fra Katengut ekspeditionen i 1967
(se mere på museets hjemmeside). Lederen af brandindsatsen i foråret på Frihedsmuseet berettede om denne episode og gav gode råd om brandsikring. Dan
Bjerrig berettede om hvorledes man på god måde får omtalt musuemsudstillinger
i medierne. Blandt museumsbesøgene var Skibsfartsmuseet i Helsingør meget
imponerende, men imponerede gjorde også vores egen lille museumsudstilling. Vi
har nu en flot udstilling om Wagadugoløbet (se foto) og en udstilling om
Landspatruljeturneringernes historie.

Jeg benytter hermed lejligheden til at
indkalde til Klanting i februar. Mødet
vil foregå på Valhal med en herlig
middag forinden. Mere herom senere.

Med løftet tveje,

Ole
Program
24. november 2014
Bassebjerg kl. 19:30. Ole viser eksempel på forædling af tønder til ildbor.
26. januar 2015
Bassebjerg kl. 19:30
23. februar 2015
Klanting kl. 20:00 på Valhal. Middag fra kl. 17:30

Grib Skov Trop
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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
Kastanie Allé 4
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
30828035
42363955
28946654
64823003

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

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

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