Hjortetakken
Hjortespring Gruppe
Hareskov Division
Det Danske Spejderkorps
Program for
Juni 2018 – September 2018

Hjortespring gruppe netop nu
Spejderåret går på hæld, og sommerferien står for døren. Det har været et
godt år – prøv f.eks. at løbe ned over vores Facebook side og se indlæg fra
nogle af de mange aktiviteter, vi har være med i.
Inden vi når så langt, er der dog fortsat en række aktiviteter, som vi kan
fornøje os med. Der er divi bål for alle divisionens spejdere, Stafet for livet, loppemarked og hyttevedligeholdelse med efterfølgende Sct. Hans
fest, så ingen grund til at blive trist. I år er der sommerlejre for de enkelte
grene bortset fra minierne, der var af sted på pinselejr.
Efter sommerferien starter vi som traditionen byder med Blå Uge. Som
sidste år holder vi oprykning om mandagen, og onsdag og torsdag har vi så
aktiviteter. I år er temaet cirkus, så der bliver god lejlighed til at få den indre gøgler frem.
Vi er i gang med at lægge sidste hånd på en lederrokade, der involverer junior- og tropsgrenen, så når vi starter Blå Uge, er det med nye ledergrupper i disse grene. Det bliver spændende.
I forlængelse af dette så en opfordring til dig, som er glad for frisk luft,
dejlig natur og en flok glade børn og unge mennesker. Spørg en leder eller
anden voksen omkring gruppen, og hvordan du kan få en tættere tilknytning til gruppen. Der venter mange store, gode og ofte overraskende oplevelser!
På årets Divisionsrådsmødet modtog Hjortespring
gruppe vandrepokalen for største relative medlemsvækst i Hareskov division det seneste år
(2017).
Dem der har fulgt med på Facebook har allerede set dette. Det kan du også gøre og husk at
følge og like
. Det giver god opmærksomhed
om vores side og opslag.
Forsidebillede: #værnomnaturen med minierne på
Sct. Georgsmøde

Loppemarkeder – gør det muligt at lave godt spejderarbejde
Næste loppemarked er 16. juni. Som alle vist efterhånden ved, så udgør
indtægterne fra loppemarkederne en betydelig del af vores indtægter, så
der er kun et at sige – mød op på Klausdal næste gang!
Er du ikke så meget for at sælge og hellere vil holde dig lidt i baggrunden,
så er der også god brug for hjælpere.
Vi får typisk mere end 100 kr. til gruppen for hver eneste time, der bliver
lagt i loppeugen. Det er meget flot for frivilligt arbejde.
Datoer for resterende loppemarkeder i 2018:
 Uge 24 – lørdag 16. juni 2018
 Uge 37 – lørdag 15. september 2018 (Ny dato!)
 Uge 44 – lørdag 3. november 2018
Du kan følge med på http://hjortespring.spejder.dk/Loppemarked og se
billeder på https://www.facebook.com/hjortespring.
Omsætning siden starten af 2011.
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Hyttevedligehold og Sct. Hans fest
I år har vi valgt at holde hyttevedligehold d. 23. juni. Vi slutter derfor
dagen af med fællespisning og Sct. Hans bål.
Vi starter klokken 13.00 med fordeling af de første opgaver. Der bliver
noget for en hver smag, lige fra græsslåning og beskæring over maler
arbejde til etablering af ny bom ved Gammelgårdsvej. Vi gør som sidste år
og skriver alle opgaverne op på tavlen ved spejderhytten. Opgaverne vil
være delt op i moduler af ca. 2 timer, hvor der i sidste modul også skal
forberedes til Sct. Hans festen.

Dagens program vil se således ud:
13.00 Inddeling i opgaveteam (1)
15.00 Kaffe og kage
15.30 Inddeling i opgaveteam, med fokus på telt og mad (2)
17.30 Vi gør klar til spisning
18.00 -20+ Fællesspisning/spejderfest
20.00 Vi tænder Sct Hans bålet

Vi glæder os, til at se så mange som overhovedet muligt lørdag
eftermiddag til vedligeholdelses-opgaverne. Gruppen er vært for alle
familier til deltagerne i hyttevedligeholdelsen ved fællesspisningen, øvrige
må selv medbringe mad. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Gruppen har fået bevilliget et stort samlingstelt, som vi stiller op som
forsikring mod dårligt vejr, så vi ikke regner væk som sidste år 
Har du ikke mulighed for at deltage i hyttevedligeholdelsen, så kan du
allerede nu melde dig til græsslåningslauget, ved at sende en mail til
jens2ole@hotmail.com.
Tilmelding til hyttevedligehold og Sct. Hans ske hjemmesiden, hvor man
kan skrive, hvornår man kommer.

Hytterne og vores området

Hvad der skete og Hvad skal ske

Se Facebook og hjemmesiden

Rådsmøde og fastelavn/tøndeslagning for spejderne – 21. februar
Familieweekend – 16-18. marts
Stafet for livet 10. juni
Loppemarked 16. juni
Hyttevedligeholdelse med Sct. Hans fest 23. juni
Blå Uge 20., 22. og 23. august
Skumring for børn – Gourmet mad på spejdermanér – 7. oktober

Køb og Salg / Gruppe Buff, T-shirt (Ko-trøje) m.m.
http://hjortespring.spejder.dk/KobSalg
Forældreklanen for alle jer, der gerne vil lidt mere
http://hjortespring.spejder.dk/foraeldreklan
Om Gruppen / Vores hytter og område
http://hjortespring.spejder.dk/LilleIndsatsStorHjaelp
Gratis Lederuddannelse
http://hjortespring.spejder.dk/GratisLederuddannelse
Mere SU
http://hjortespring.spejder.dk/MereSU
Helt i skoven
http://hjortespring.spejder.dk/HeltISkoven

Familiespejd (3 år – BH klasse)
I foråret har vi blandt andet arbejdet med mål og vægt, været omkring Sct.
Georg og dragen, krammet et træ, haft masser af bål og lege.
Se billeder på https://www.facebook.com/hjortespring/

Program for Familiespejd
Møde bestemte søndage kl. 10.00-12.00

Mødedatoer for 2018:
 Uge 4 - 28. januar

 Uge 39 – 30. september

 Uge 8 - 25. februar

 Uge 43 – 28. oktober

 Uge 11 -17. marts.
Familieweekend

 Uge 45 – 11. november
(Juleweekend)

 Uge 14 - 8. april

 Uge 47 – 25. november

 Uge 18 - 6. maj

 December – her sælger vi
juletræer

 Uge 22 - 3. juni
 Uge 35 – 2. september

Følg også med på http://hjortespring.spejder.dk/familiespejd

Minisiden
Kære spejdere og forældre
Efter sommerferien starter vi igen i minigrenen. Vi skal fortsætte vores
verdensrejse det næste spejder-år. Vi skal besøge en masse flere lande, vi
får vores spejderpas fyldt godt op og vi skal lave flere flotte souvenirs,
som I får med hjem.
Vi er så heldige, at Ninka kommer tilbage til os efter sit år i New Zealand.
Det glæder vi os meget til!
Programmet efter sommerferien kommer igen til at bestå af en masse sjove
aktiviteter, der handler om de forskellige lande, vi skal besøge. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen i weekenden d. 9-11 november, hvor vi skal
på juleweekend med resten af gruppen. Der kommer invitation ud til
weekenden, når vi kommer tættere på. Vi holder igen i år fri i december, så
I kan nyde alle jeres julearrangementer og ikke mindst julekalenderen. 
En lille teaser: i oktober tager vi knivbevis, så man kan allerede nu
overveje at ønske sig en dolk eller kniv. Husk at man først må have sin
egen kniv med, når man har taget sit knivbevis.
Vi vil gerne igen minde jer om at melde afbud (på SMS til Ukrudt), hvis I
er så uheldige ikke at kunne komme til spejder.
Spejderhilsner
Ukrudt (2568 5450), Ninka, Sommer, Tudse, Termit og Mads

Husk at følge, like
og dele vores Facebook opslag, når du ser noget
spændende. Det giver god opmærksomhed om spejdergruppen.

Mini program (1.-3. klasse)
Møde onsdag kl. 18.00-19:30
Juni
6
13
20
23
27

Divisionslejrbål hos Ballerup Gruppe – info følger
Det store naturtjek (forløbsmærke)
Det store naturtjek
Vedligeholdelsesdag og Sct. Hans arrangement ved hytten
(info følger)
Det store naturtjek og tak for i år

Juli

SOMMERFERIE

August
20
22
23
29

Blå uge – oprykning og cirkusforberedelser
Blå uge - Cirkusforberedelser
Blå uge – Cirkus
Nye patruljer, vi finder hinanden igen

September Vi gør os klar til at rejse
5
12
19
26

Spejderpas
Spejderpas og førstehjælp
Førstehjælp og knob
Knobstafet og gåtur

Se også periodens program på http://hjortespring.spejder.dk/mini

Juniorsiden

Junior i foråret
I løbet af foråret har Junior-spejderne lavet rigtig mange forskellige
spejderaktiviteter.
Vi har bygget med rafter, lavet bål, teater, øvet kort og meget mere.
Vores sidste møde var strandmødet den 24. maj, men der er stadig flere
spejderaktiviteter frem til sommer. Blandt andet er der fælles juniorbål for
divisionen den 6. juni udover, at vi deltager i resten af gruppens aktiviteter.
Junior i efteråret
Programmet for efteråret er ved at blive lagt og bliver fuld med fede
spejderaktiviteter. Med to nye seje ledere ud over Abu, som I kender, og en
masse nye juniorspejdere. Vi glæder os meget til at få rystet den nye
juniorgruppe sammen.
Hvis I ikke kan komme til spejder så husk at melde afbud 
De bedste spejderhilsner Abu (2480 8478) og Spurv (3049 6513)

Junior program
Torsdag 18:00 – 20:00

Juni
6
10
23

Divi bål, kl. 18-20 på Pæremosevej 37c
Stafet for livet (separat invitation)
Hyttevedligeholdelse, spisning og Skt. Hans bål
(separat invitation)

Juli
28/7-4/8
14
21
28

Sommerlejr (separat invitation)
Sommerferie
Sommerferie
Sommerferie

August
20+22+23.
30

Blå Uge
Træbanken møde

September
6
13
20
27

Træklatring
Leg og amarbejde
Kniv og sav bevis
Økse og bål

Se også periodens program på http://hjortespring.spejder.dk/junior

Troppens side
Kære spejdere og forældre.
For øjeblikket er vi 8 spejdere i troppen, og vi er næsten altid fuldtallige på
møderne (SÅDAN!). Til sommer skal vi desværre sige farvel til Mars,
Stær, Dino og Løve, da de er vokset os over hovedet. Til gengæld glæder
troppen sig til de nye hoveder, som rykker op efter sommerferien.
For nylig var troppen afsted på en weekend propfyldt med sjove
oplevelser. Først på Divisionsturnering på Egemosen, hvor turen gik
tilbage i tiden og ud på en øde trope-ø. Vi måtte dog forkorte badeferien,
for at tage til Zoo-dag om søndagen som bød på nogle af de tropiske dyr,
som måtte have manglet på Divi’en.
Slutteligt vil vi melde, at der efter sommerferien kommer en ny
tropsledelse. Vi forlader begge tropsgrenen men forbliver i gruppen, hvor
der er mange andre opgaver, der skal passes.
Vi vil derfor sige mange tusinde tak for denne gang og forsikre om, at det
selvfølgelig ikke er grundet vores fantastiske tropsspejdere, som vi har
elsket at hænge ud med hver mandag aften.
Hilsen Tropslederne, Camilla og Anders (Pilou)

Troppens program
Møde mandag kl. 18.30-20.30

Juni

August

4. Thurøbund Bootcamp
+ forældremøde

20. + 22. + 23. Blå Uge

10. Stafet for livet
(separat invitation)
11. Turbospejd

27. Turbospejd
September

18. Tørsejlads og vind i håret

3. Modul 1 (1/3)

23 jun. Hyttevedligeholdelse,
spisning og Skt. Hans bål (separat
invitation)

10. Modul 1 (2/3)

25. Pakke til sommerlejr

24. Tropsmøde

17. Modul 1 (3/3)

Juli
30/6-7/7. Sommerlejr på
Thurøbund

Se også periodens program på http://hjortespring.spejder.dk/trop

Klanens side
Nu går klanen snart på sommerferie og hold da op et år vi har haft. Vores
klan her i Hjortespring gruppe er en meget aktiv klan med ca. 11 aktive
klanspejdere. Vi i klanen har faste møder hver uge og prøver samtidig at
lave en masse andet sammen ud over de faste møder og spejder. Vi har
som klan et ønske om at være så aktive med andre klaner som muligt og
har derfor holdt blandt andet møder med andre klaner. I denne klan gør vi
også meget ud af at der både skal være plads til det spejderfaglige og det
spejdersociale og gør meget for at vi har det godt sammen som klan.
Når vi som klan arbejder på møderne arbejder vi gerne i temaer / projekter
eller forskellige forløb på vores møder. Vi har bla. arbejdet med at gøgle
og at morse på lange afstande. Nu begynder klanen snart at forberede sig
til vores sommerlejr der går til Forlev spejdercenter hvor vi skal være sammen med en masse andre klanspejdere fra andre grupper og divisioner.
Vi glæder os til at se jer Spejderhilsner Klanen

Klan program
Tirsdag 19:00 – 21:00

Klanens program kommer efter sommer – glæd jer

Årets Familieweekend – James Bond tema

Kontaktliste for DDS Hjortespring gruppe

Mini

Junior

Navn

Adresse

Pnr

By

Telefonnr Mail-adresse

Malene Feldtmann (Ukrudt)
Helena-Celine Stevelt (Sommerfugl)

Dalføret 1, 5
Rasmus Rasks Vej 9,2tv

2300
2500

København S
Valby

me.feldtmann@gmail.com
h_c_stevelt@yahoo.dk

Mads Kessel

Hjortespringvej 89

2730

Herlev

Thomas Kragh-Sander (Termit)
Emil (Tudse) Rosendahl Jensen
Eva (Spurv) Voetmann Christiansen

Ørslevvej 2
Barupvej 12
Tårnvænget 3

2730
2730
2730

Herlev
Herlev
Herlev

2568 5450
2157 5880
3131 9531
5240 7252
5150 1519
3049 6513

Mindevej 25
Hovedvejen 154, 4 31
Sorgenfrigade 11, 2 tv
Tårnvænget 3
Ametystvej 10
Jordbjergvej 7 B
Værebrovej 71
Malurthaven 33
Tofteledet 12
Krumstien 16
Værebrovej 113
Tofteledet 12
Gammelgårdsvej 60A-B
Konto 4420 / 4480 066 901

2870
2600
2200
2730
2730
2730
2880
2730
2730
2730
2880
2730
2730

Dyssegård
Glostrup
København N
Herlev
Herlev
Herlev
Bagsværd
Herlev
Herlev
Herlev
Bagsværd
Herlev
Herlev

5399 0710
4116 2019
3049 6513
6055 8680
2925 2509
4498 1177
3066 1671
4059 3131

cawgi@hotmail.com
anders_anderledes@hotmail.com

Pernille Rosenfeldt
Camilla Winther Gislinge
Trop
Anders P Wätjen (Pingo)
Eva (Spurv) Voetmann Christiansen
Klan
Gruppeleder Bo Wilhelmsen
Jacob Skads Jeppson
Formand: Jens Ole Madsen
Bestyrelse
Kasserer: Ole Iversen
Frank Kofoed
Søren Jepsen
Suppl.: Kirsten Vang Hendriksen
Forældreklan Frank Kofoed
Rudelen/Mosehytten
Hus
Mail sendes til gruppeleder
Info/adresse

http://hjortespring.spejder.dk/

kezzel@gmail.com
thomas@krag-sander.com
emiljensen1@gmail.com

evavoetmann@gmail.com
2480 8478 pernille.rosenfeldt@gmail.com

evavoetmann@gmail.com
ebwilhelmsen@hotmail.com
jacob@jjaps.dk
jens2ole@hotmail.com
olesteen@iversen.mail.dk
frankk@kongsbak-lassen.dk

2533 6300
4059 3131 frankk@kongsbak-lassen.dk
info@hjortespringspejder.dk

