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OPRYKNING VED DEN STORE EG

GRIB SKOV TROP PÅ JULETUR
D. 26-27. november afholdes vores årlige juletur for ulve, stifindere, spejdere, pionerer og ledere.
Turen går for første gang til Harebo hytten, Langebjergvej 5, 3330 Gørløse. 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 madpakke til lørdag samt en lille gave til 25 kr.
Kl. 10 søndag inviteres familie og venner til at deltage på det årlige postløb i skoven
sammen med jeres børn. Der vil til blive serveret lidt lækker suppe lavet over bål
ved hjemkomst fra postløbet. Turen slutter kl 12.30.
I kan tilmelde jer på: https://gribskovtrop.nemtilmeld.dk/61/
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OH LYT ULVE
Som tiden dog går - nu er det ved at være vinter og det er blevet mørkt og alle
bladene er faldet af træerne, julen og nytår er lige om hjørnet, en tid med hygge i
lyset af stearinlyset skær eller som hos ulve ved bålet.
Vi vil prøve som noget nyt, at invitere at alle ulve og andre interesseret til bassebjerg
bio og vi skal se The Jungle Book, i er velkommen til at medbring en pude og lidt
mundgodt, f.eks. Frugt, gulerødder eller lidt sødt.
Det er vigtigt at vide noget om førstehjælp, for som ordene fortæller, er det den
første hjælp man giver en person når uheldet er ude, der er vigtig. Det er et duelighedstegn som vi skal tage over vinteren, men det er vigtigt at du kommer til begge
møder.
Når jule tiden kommer skal vi være kreative og på en dejlig Juletur med hele gruppen til Harebo hytten, hvor vi sikkert får et sukkerchok, men også dejlig julemad og
måske en gave. Jeg har igen i år inviteret julemanden, og håber at han har tid og
kikker forbi.
Søndag kl. 10 er alle forælder og søskende velkommen til et post løb sammen med
deres ulv.
Idet nye år går vi i gang med 1 stjernen. Der nogle der er næsten ved at være færdig
og andre skal til at begynde. Det er et stort mærke så det tager lang tid så ulve vær
tålmodig.
Husk at alle tilmelding til ture forgår på nemtilmeld på hjemmesiden.
Til slut vil vi gerne ønske alle en god jul samt et godt nytår, med håbet om et godt
ulve år med mange oplevelser.
God jagt!
Baloo, Mysa, Rikki og Akela
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PROGRAM FOR ULVE

Torsdag d. 3. november – Bassebjerg bio
Søndag d. 6. november - 20 km tur

Vi mødes på Bassebjerg kl. 10 og går 20 km tur i gennem Gribskov. Medbring madpakke og drikkevarer. Lidt sødt kan være godt når man er træt. Midt i skoven vil der blive serveret pølser og
kakao. Vi forventer at være tilbage på bassebjerg kl. ca 16:30
Torsdag d. 10. november – Førstehjælp
Mandag d. 14. november kl. 19 – 20 – Bande leder &
							
bande assistent møde.
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Akela hv

Torsdag d. 17. november - Førstehjælp
Torsdag d. 24. november - Fuldmåne møde

Lørdag d. 26. & søndag d. 27. november- Juletur går til Harebo hytten Langebjergvej 5 3330
Gørløse. Vi mødes ved Harebo hytten kl.11 medbring madpakke og drikkevare samt udstyr til en
weekend, pakkeliste ligger på hjemmesiden. Med bring en julegave til max 25kr. Forældre og søskende er velkommen søndag kl. 10 hvor der er et lille opgaveløb, vi slutter kl. 12.30.
Torsdag d. 1. december - Vi er kreative og bringer julen ind i vores hytte.
Torsdag d. 8. december - Jule møde – medbring en gave til max 25 kr og gerne en nissehue.
Torsdag d. 5. januar – Vi byder det nye år ind, og fejder det med at lave pandekager på finskefyr.
Torsdag d. 12. januar - Fuldmåne møde.
Torsdag d. 19. januar – Stjernemøde.
Torsdag d. 26. januar – Øve optrædning til forældrerådsmøde.
Søndag d. 5. februar – Forældrerådsmøde på kroen, vi mødes kl. 11 på kroen. Medbring en madpakke.

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.
Brian er stoppet som stifinderleder, men vi har fået Anders (Monas far) som ny leder.
Tak til Brian for hans lange tid som leder og velkommen til Anders.
Vi er blevet rigtig mange stifindere, over 30, det er dejligt men kan også være en
udfordring, specielt med hensyn til at holde ro på møderne når lederne taler. I kan
hjælpe os og hinanden rigtig meget ved at høre efter uden at snakke når vi
instruerer eller giver en besked.
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.
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.
Og så tager vi Kondi/Atlet mærket, dels ved at gå 30-km turen, men også på to
møder hvor vi skal klatre i reb, gå armgang og løbe 2 km på tid.

Med spejderhilsen
Stifinderlederne
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STIFINDERPROGRAM
!

November!
Onsdag 2.!

Vi gennemgår de sidste 3 knob til knobmærket.!
Vi går en tur i den mørke skov, dels for at træne til weekenden og dels
for at fornemme hvor meget man kan se uden lys. Husk godt fodtøj.!

!

Dagens tur i skoven og 30 km turen søndag er en del af Kondi/Atlet
mærket som vi tager om en måned.
Søndag 6.!

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)

Onsdag 9.!

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.

Onsdag 16.!

Vi arbejder med personlige mål. Vi lærer hvordan man kan måle uden at
have lineal eller tommestok.

Onsdag 23.

Vi tager et møde med alt om ﬂaget.

Lørdag 26. Søndag 27.

Juletur til Harebo ved Gørløse.!
Nærmere oplysninger og tilmeldingsblanket andetsteds i bladet.

Onsdag 30.

Vi starter på resten af Kondi/Atlet mærket

December !
Onsdag 7.!

Vi afslutter Kondi/Atlet

Onsdag 14.

Juleafslutning. Vi kårer vinderen af Ravnens Økse. Og så leger vi,
synger og hygger omkring lejrbålet.

Januar 2011!
Onsdag 4.

Vi starter det nye år med at bygge højt med rafter.

Onsdag 11.

Vi øver underholdning til Forældrerådsmødet.

Onsdag 18.

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.

Onsdag 25.!

Knob og besnøringsmøde. Vi laver en seng som hænger i et træ. Vær
skarpe på Jeres vinkelbesnøringer, tømmerstik, slyngstik, dobbelt
halvstik og pælestik.

Søndag ??.!

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.

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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STIFINDERTUR TIL KLOKKEDAM
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FORMANDEN BERETTER
Nu kommer den mørke tid med alle de muligheder det rejser for spejdernes udendørs aktiviteter,
for selv om vi andre kan synes det er mørkt og trist, så er der nu ikke noget som et bål i mørke eller en tur i skoven i tusmørket.
Men mørket stiller også krav til os om at ændre vaner; børnene bliver måske kørt istedet for at
cykle til og fra Bassebjerg og cykler de stadigt stiller det også særlige krav.
På Jagtstien og Jægervænget oplever jeg to udfordringer, som jeg håber alle forældre vil være
med til at bakke op om at løse:
1) Der er børn på cykel uden lys på, uden gule veste og cyklende midt på vejen, i den forkerte side
eller krydsende vejen uden at se sig tilbage. Selvom der er tale om et lukket vejsystem, så må vi
ikke glemme at der i minutterne omkring spejdermødernes start og slut er en del biltrafik. Det er
måske utænkeligt, at det nogen sinde skulle ske, at en ulv, stifinder eller spejder skulle blive påkørt, men der er en del nær-ved-hændelser, som godt kan give mig et sug i maven. Lad os give
vores børn de bedste forudsætninger for at komme sikkert frem og hjem.
Et stigende (fornemmer jeg) antal forældre løser dette ved at køre børnene i bil i de mørke måneder. Det kan man ikke fortænke nogen i, men det bringer mig til min anden observation på Jægervænget:
2) Parkeringsforholdene omkring Bassebjerg er langt fra ideelle, og i de øjeblikke, hvor der skal
hentes og bringes er trængslen og jagten på p-pladser for enden af Jagtstien overvældende.
Fristelsen til at holde på vendepladsen, eller at parkere i begge sider af vejen er stor og forståelig.
Men hvor det for den enkelte forælder er noget man gør en gang om ugen, så er det for naboerne
til Bassebjerg et irritationsmoment kl. 18.30-19 og 20.30-21, 3 dage om ugen + det løse. Det er
vigtigt for os at have et godt forhold til vores naboer, og derfor vil jeg indskærpe over for alle
forældre at vise hensyn; hold ikke på vendepladsen og parker kun i den ene vejside (fortovssiden),
så passage ikke besværliggøres. Aftal med de børn, der selv går fra Bassebjerg ned til bilerne, at
de kan gå ad fortovet, og fortsætte rundt om hjørnet til Jægervænget og Baunevænget, hvis der
ikke er plads på Jagtvej. På den måde kan vi sprede belastningen uden at de skal krydse vejen.
Husk på at for os forældre er det kun den ene gang om ugen, vi skal gøre en lille ekstra indsats.
Naboerne vil have glæde af det hver eneste dag.
I Næste nummer af Knasten starter vi også en ny side op ”En forælder fortæller...”. Har du været
med på madhold på sommerlejr eller julelejr, på konditoriet på kræmmermarkedet, siddet i gruppestyrelsen, deltaget på arbejdsdage på Bassebjerg eller hjulpet til på anden måde og har du lyst til
at fortælle om det til os andre, og informere og inspirere andre forældre til at deltage og få samme
oplevelser, så send mig en mail på formand-gst@gribskovtrop.dk.
Med venlig hilsen

Lisbeth Steinmann
formand, gruppestyrelsen
Grib Skov Trop

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

9

FORÆLDRERÅDSMØDE
Søndag d. 29. januar 2017
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.
Fra 13.00 - 14.00 vil mødet blive afholdt og herefter vil Ulve, Stifindere og Spejdere
underholde på ægte lejrbåls manér.

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
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.
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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

RABATAFTALER
Eventyrsport
Giver 10 % 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

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

11

Hej Spejdere
Så er vi over halvvejs gennem efteråret, bladene rasler
ned fra træerne, og jakker og vanter har for længst
overtaget fra shorts og t-shirt. Det efterårsagtige vejr fik
vi i høj grad at mærke på årets LPT, hvor solen holdt sig
væk, mens blæst og regn dominerede.
Desto mere imponerende var det at opleve jer på LPT: Alle leverede en virkelig flot indsats og formåede
samtidigt at samarbejde og holde humøret højt. Det var da også en meget stolt tropsledelse, der til
afslutningsparaden kunne se Vildsvin få en samlet andenplads, Egern en tredjeplads og Hjorte en
ottendeplads. Virkelig godt gået! Det blev desuden til fine placeringer i de enkelte discipliner. Blandt
andet vandt Vildsvin hiken, lejrbålsunderholdningen og turn-out, og Egern vandt o-løbene. Igen i år
kunne hele troppen træde et skridt frem og blive fejret som bedste trop og modtage endnu en rævehale
til tropsstanderen – ikke dårligt☺
Et stort tillykke til Martin og Sebastian, der vandt førstepladsen og Mathias og Jonas, der vandt
andenpladsen i pionerturneringen. Også tillykke til Jens, der vandt roverturneringen sammen med Jacob
og Martin fra 1. Næstved, og til Nicklas og Ian, der blev nummer to sammen med Dennis fra Frie Fugle.

!

Juletur
Årets juletur ligger i weekenden d. 26.-27. november. I år går turen til et nyt sted: Harebohytten lidt syd
for Gørløse. Selvom stedet er nyt, vil julestemningen og hyggen helt sikkert være uforandret. Turen
kommer til at byde på mange udfordrende spejderopgaver og så selvfølgelig den traditionsrige
julehygge og middag sammen med resten af gruppen. Lørdag starter turen med et opgaveløb fra
Slangerup Kirke – se indbydelsen andetsteds i bladet.

Wacamba
Hvis man siger første december til en spejder i Grib Skov Trop, vil det første, personen kommer til at
tænke på, naturligvis være ordet Wacamba! Som traditionen foreskriver det, starter vores
patruljekonkurrence, Wacambaen, på tropsmødet i december. Her dyster patruljerne mod hinanden i alle
mulige forskellige spejderdiscipliner. Konkurrencen varer lige indtil Sct. Georgs aften d. 23. april 2017,
hvor den vindende patrulje bliver kåret på vores hemmelige mødested ude i skoven.

!

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. Husk at få booket jeres hytte hos Tropsledelsen.

!

Gillastugan 2017
Endnu en klippe(!)fast tradition i Grib Skov Trop er vores årlige tur til Gillastugan på Söderåsen i det
sydlige Sverige. I år kommer turen til at foregå i weekenden d. 24-26. februar 2017. Det bliver alletiders
vintertur naturligvis fyldt med sne og sjovt spejderarbejde – og måske også en lille smule spænding…

!

Vi ses i den begyndende vinter
Tropsledelsen
Cecilie, Pernille, Stinus, Ian, Martin, Mathias og Anders

!
12

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet

PROGRAM FOR SPEJDERNE
Patruljernes mødedage
(i uger, hvor der ikke er tropsmøde)

Egern		
19.00 til 21.00
Mår			19.00 til 21.00
Hjorte 		
19.00 til 21.00
Vildsvin		
19.00 til 21.00

Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag

November

Tirsdag d. 1 - Oxermøde og Tropsmøde
Lørdag d. 26. - 27. - Juletur

December

Tirsdag d. 6. - Oxermøde og Tropsmøde og
starten på Wacambaen!!

Januar

Tirsdag d. 7 - Oxermøde og Tropsmøde

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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PATRULJESIDERNE
Hvor dyr er en Hjort? Den er rådyr. Dette er Hjortes måneder
Tusind tak for en hyggelig LPT. Det var en fornøjelse at være med
selvom PL ikke kunne lave det store pga. brækket arm. Vi håber i
har haft en rigtig god efterårsferie og er klar til spejder arbejde
igen efter LPT. Da det nu for alvor bliver koldt er det vigtigt at
huske det varme tøj og det gode humør, da kulden selvfølgelig ikke
skræmmer os indenfor endnu. Vi glæder os rigtig meget til nogen
hyggelige vintermåneder, hvor vi bl.a. skal kigge på stjerner og
lave orientering. Vi glæder os også super meget til en hyggelig
juletur, hvor i forhåbentlig alle kan komme med, fordi det er en
super hyggelig tur hvor vi bl.a. skal lave æbleskiver. I skal
forberede jer på at få beskidte fingre når vi skal rode med cykler
og meget mere når vi skal tage mærket altmuligmand.
Vi glæder os til de kommende møder og ture.
Hjortehilsner PL og PA
November
Tropsmøde
Orientering

Orientering

December
1/11
9/11

16/11

23/11
Astronom/altmuligmand

Juletur

26-27/11

Tropsmøde

Januar
6/12

14/12
Astronom repetition
/altmuligmand
Julehygge
God jul

Tropsmøde

11/1
Astronom/altmuligmand

21/12

18/1
Astronom/altmuligmand

24/12

25/1
Astronom repetition
/altmuligmand

31/12
Og godt nytår

30/11
Astronom/altmuligmand
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WOAW sikke en LPT! I kan være SÅ stolte af jer selv!
Alt i alt klarede vi LPT super flot med en 2. Plads i rygsækken.
Med os hjem tog vi både 2 sølvplader, 3 vandretrofæer og
3 læderlapper! –det bliver da lidt svært af finde plads til alt
det i lokalet ;-) I var super seje på LPT og det var SÅ fedt at se
jer kæmpe!
Vi begynder så småt at træde ind i de koldere måneder og et nyt
år venter også rundt om hjørnet. De kommende tre måneder vil blive benyttet til at samle op på det sidste i
nogle mærker bl.a. knopmærket, også skal vi selvfølgelig også have pyntet lokalet, når vi nærmer os
december. I slutningen af november tager vi alle på den altid hyggelige juletur, og i januar vil vi igen i år
holde den fedeste patruljetur (dato kommer senere) med massere af hygge, Pepsi og risengrød.
I de kommende måneder vil vi fokuser på lædermærket, hygge og måske bygge en snemand... Hvem ved?
MGSH. Caroline og Cecilie
November  

December    

Januar  

	
  

1.  Tropsmøde  

6.  Tropsmøde  

3.  Tropsmøde  

	
  

9.  Afslutning  på  knob-mærket    

14.  Afslutning  på  
lædermærke  

11.  Forberedelse  til  patruljetur    

16.  Vi  arbejder  med  koder  

21.  Postløb  

18.  Opstart  på  lejrkok  

23.  Opstarter  lædermærket  

28.  juleafslutning  

25.  Forsættelse  på  lejrkok  

26-27.  Juletur  
30.  Pynter  op  til  jul  og  lædermærke  forsat  

  

  

  

	
  

EGERN

Hej Egern
Tak for en super LPT!
Vi endte jo på en super flot 3. plads og det kunne vi
ikke have gjort uden jer. I var super gode alle
sammen, så nu vil vi bare fortsætte med at træne så
vi forhåbentlig kan få en endnu bedre placering
næste år.
Det bliver jo koldere og mørkere med tiden så der vil
nok blive flere aktiviteter indendørs, men husk stadig
varmt tøj for vi slipper jo ikke helt for den friske luft. Der kommer muligvis også noget sne
som vi kan lave noget sjovt med.

!

Egernhilsner Mads og Ditte

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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LPT 2016
Frederiksborg Trop

Pionerer!
Så er efteråret for alvor over os. Pioner- og Roverturneringen er ovre og hvilket
resultat! Både skjoldet og handsken blev vundet hjem. Rigtig flot klaret af alle der
deltog, nye som gamle.
I den kommende tid bliver der aktiviteter af forskellig karakter. Vi skal allerede nu til
at have lagt hovederne i blød til den kommende Gillastugan, så vi endnu engang
kan få et brag af en tur.
Desuden er der ønske om at få åbnet op for
nogle workshops hvor man kan udvikle og videregive ens spejderfærdigheder. Dette kan være alt
fra små/store håndværksprojekter,
tavleundervisning à la Prof. Sunesen, eller oplæg
med tilhørende tekniske opgaver.
Hvis du allerede har en god idé til et emne som
f.eks. læderhåndværk, tovværksarbejde eller
kortforståelse, så hold dig ikke tilbage, men
kontakt din lokale kalif og så sætter vi hjulene i
sving!
I den kommende tid venter desuden:
Ledermiddag (4. Nov.), Ledertræf (12-13. Nov.),
Juletur (26-27.- Nov.), Juleaften (24. Dec.) og så
alt det ind i mellem.
Vi går de mørke tider i møde med ildhu og hævet pande(lygte)!
Under åbne vidder!

Martin

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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GRIB SKOV ROVERKLAN
Efter sommerferien holdt vi vores første møde i Grib Skov Roverklan.
Der er nu to roverklaner i Grib Skov.
Udover den nye roverklan er der også
Klokkekilde Roverklan, hvor vi, der har taget initiativ til
start af den nye klan også er medlemmer.
Opstart af nye afdelinger ( bl.a. Frederiksborg og Kong
Valdemar) samt sørge for grund og hytten, er sammen
med støtte til Grib Skov Trop, specialet i Klokkekilde.
I den nye klan fokuserer vi udelukkende på at understøtte
arbejdet i Grib Skov Trop.
I efteråret har der været aktivet ved oprykningen, bålaftenen og arbejdsdagen på Bassebjerg.
Vi er nu ca. 22 medlemmer, hvoraf 10 er med i begge
roverklaner.
Sidst i oktober tog vi til Stevnsfortet - Efter rundvisning, tur
til Højrup Kirke og Stevn Klint, blev der lavet god mad over
bål og overnattet i det fri.
Vi holder møde næstsidste mandag i hver måned med
start KL. 19.30. Er du i Rover-alderen (over 25 år) er du
mere end velkommen til at deltage i vores møder.
Med spejderhilsen
Torben Pedersen
Klanleder

PROGRAM:

21/11 - Rovermøde
23/1 - Rovermøde
29/1 - Forældrerådsmøde på kroen
dato endnu ikke fastsat - Søndagstur i februar
20/2 - Rovermøde
20/3 - Rovermøde
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Klokkekilde Roverklan
Det er lykkedes roverklanen at leje den historiske og legendariske spejderhytte ”Gilwellhytten” for en 15 årig periode.
Hytten ligger ved Tokkekøb Hegn som nærmeste nabo til Storedam, der er betegnet som en af Danmarks smukkeste
skovsøer. Kun 7 minutters vandring fra vores anden lille perle ”Slusehuset”. Gilwellhytten blev i 1930erne bygget på
Hartvig-Møllers ejendom af Jens-Hvass og Gilwelltroppen. Her afholdt det gamle gule spejderkorps deres lederkurser
gennem nogle årtier. Under krigen var hytten både skjul for jødiske flygtninge, der skulle smugles til Sverige, såvel som
våbendepot for modstandsbevægelsen. Herfra øvede modstandsfolk ”forklædt” som spejder-skovmænd våbentræning og
skydeøvelser. De ældste i gruppen husker nok, at vore årlige juleture for år tilbage, hvert år gik til Gilwellhytten.
Hytten har I en tid været anvendt som skovbørnehave, så der er både bløde sofaer og kedelige reoler. Der forestår nu
roverklanen et stort arbejde, med at genskabe spejderstemningen i hytten, så spejdertroppe atter kan rykke ind.

!

Program

!
!

Mandag 28/11
Kl. 19:00
Bassebjerg

Tur ud fra Bassebjerg
Fælles afgang fra Bassebjerg

Søndag 1/1 2017

Nytårstur til Valhal

Mandag 30/1
KL. 19:00

Tur til Spejdermuseet på Holmen
Fælles afgang fra Bassebjerg

Mandag 27/2
Kl. 19:30

Klanting

Med løftet Tveje !
Ole

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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Adresseliste
Civile Gruppestyrelsesmedlemmer:
Lisbeth Steinmann (Formand)
Nobisvej 8
Glenn Helmuth (Kasserer)
Sportsvej 24
Anne Rasmussen
Bolandsvang 25
Hasse Traberg-Andersen
Krohaven 5
Lars Olsen
Kirkebakken 1
Henrik Kaas Hansen
Postmosen 40
Elisabeth Ljungmann
Sportsvej 38

Græsted
Nødebo
Hillerød
Nødebp
Nødebo
Hillerød
Neødebo

61334106
23388088
40312114
29728671
30757362
20480652
24257252

formand-gst@gribskovtrop.dk
glenn@helmuth.nu
anne_rasmussen_dk@yahoo.dk
hasse@rubberduckco.dk
lao@nnpharmaplan.com
henrik.hansen@wuerth.dk
epedersen74@hotmail.com

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
Stinus Andersen
Storskoven 1

Nødebo
Annisse

23388088
23442659

glenn@helmuth.dk
stinus@tschentscher.dk

48480128
28946654
64823003
30316909

ulv-gst@gribskovtrop.dk
louisewilcke@hotmail.com
hrkaffe@gmail.com
louise.m.h@hotmail.com

Ulveledere
Bente Wilcke (30300354)
Louise Wilcke
Hans-Peter Folden
Louise Heidtmann

Ulve 7-10 år. Mødedag torsdag kl. 18.30
Kirkevej 10 A
Græsted
Larsensvej 1B, 1.
Græsted
Baunevænget 45
Nødebo
Rebekkavej 7A, 2th
Hellerup

Stiﬁnderledere
Lars Hansen
Leif Højvang
Henrik Strøberg
Jan Larsen

Stiﬁndere 10-12 år. Mødedag onsdag kl. 18.45
Krobakken 2
Nødebo
48244742
Krobakken 1
Nødebo
22724910
Kirkebakken 9
Nødebo
51990304
Nødebo Skovvænge 4
Nødebo
48481676

Spejderledere
Pernille Edelgaard (Tropsleder)
Stinus Andersen
Anders Rønn-Nielsen
Cecilie Helmuth
Alexander Ian Kenney
Martin Schwartz
Mathias Kvisgaard

Spejdere 12-17 år.
Gyngemose Parkvej 2E, 1. Th.
Storskoven 1
Gudenåvej 24, 3tv
Søndre Fasanvej 94A 2. 15.
Slangerupgade 7, kld.
Tingbakken 5
Krobakken 2

Søborg
Annisse
Vanløse
Valby
Hillerød
Græsted
Nødebo

23314655
23442659
30225515
40404916
40738365
20642403
25582663

spejder-gst@gribskovtrop.dk
stinus@tschentscher.dk
Anders.R@math.ku.dk
Cecilie@helmuth.nu
alex_kenney@hotmail.com
martin.h.schwartz@gmail.com
mathias@kvisgaard.info

Patruljeledere
Victor Holst Pedersen (PL, Hjorte)
Emma Werther (PL, Mår)
Mads Kvisgaard (PL, Egern)
Cecilie Lindebjerg (PL, Vildsvin)

Møde kl. 19-21.00
Pile Allé 21
Kildeportvej 7
Krobakken 2
Pile Allé 23

Nødebo
Nødebo
Nødebo
Nødebo

24267036
30549146
40554742
26195432

viktorholst1303@gmail.com
emma.werther@gmail.com
mads@kvisgaard.info
cecilie.lindebjerg@hotmail.com

Rovere
Klokkekilde Roverklan
Ole Lumholt (Klanleder)

Den sidste mandag i måneden
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
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stiﬁnder-gst@gribskovtrop.dk
hjs@bwsc.dk
jan@jrl.dk

