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Hjortespring gruppe netop nu
Efter sommerferie og sommerlejre fik vi en god start på spejderåret med
Oprykning og Blå Uge.
Vi startede, som vi plejer med oprykningsceremoni, hvorefter grenene havde tid til sig
selv. I mellemtiden hyggede forældrene sig
med en kop the eller kaffe. Ud over alle de
spejdere, der rykkede op i næste gren, var der
i år også en større lederrokade. Det kan I se
mere om under de enkelte grene.
På gruppelederposten har vi fået supplement
af Frank. Frank fortsætter også i forældreklanen, hvor der er rig mulighed for alle i forældre, der gerne vil være med i fællesskabet og
har lyst til at hjælpe med omkring gruppen.
Tag fat i Frank eller en leder for at høre mere.
Onsdag og torsdag var temaet for Blå Uge Cirkus Hjortespring. Her var
det var en fornøjelse at følge forberedelserne frem mod den store afsluttende forestilling torsdag aften, hvor der blev serveret saft og popcorn i
store mængder.
Tiden går hurtigt og før vi ved af det, er det jul. Det giver selvfølgelig anledning til spejderaktiviteter. I november tager vi som tidligere år på juleweekend til Collereuphus, og i december sælger vi juletræer, så her er der
igen mulighed for at give en hånd med.
Som tidligere en opfordring til at følge med på Facebook , husk også at
følge og like
. Det giver god opmærksomhed om vores side og opslag.
Forsidebillede: Der blev jongleret med ild i Cirkus Hjortespring under Blå
uge

Sikken en september måned – næste gang 3. november 2018
Medieforlig som betyder, at Guld i købstæderne ikke længere skal kunne
ses på DR tv; Hvidvask til den store guldmedalje osv. Ja, hvad er nu det
for noget?
Det vedkommer måske ikke os så meget, men det gør gruppens
loppemarkeder. De har direkte betydning for vores økonomi.
Hjortespring Gruppe har en aftale med 6-7 andre foreninger i Herlev om at
være med til at drive Loppemarkedet Klausdag både i år men også i 2019.
Her spiller I forældre en stor rolle, både som leverandør af effekter og som
bidrageryder af et par timers frivilligt arbejde.
Der skal lyde en stor tak og ros til jer, der har været hjælpere og sælgere
her i september.
Det er flot, at vi har tjent 50.000 kr. det seneste år til vores spejderarbejde,
men arbejder har ligget på for få hænder.
Har du ikke lige mod på at stå og sælge, så er hjælperfunktionen lige så
vigtig. Klargøring er vigtig, vi skal præsentere varerne på en god måde og
skabe plads til både publikum og os sælgere. Det har stor betydning for
vores salgspriser. Hjælp til oprydning har ligeledes stor betydning, så vi
alle kan komme hjem i fornuftig tid.
Har du et par timer i overskud den 3. november, så ses vi! Har du ikke
umiddelbart et par timer så prøv at skaffe dem alligevel 
Msph Ole
Vi satte omsætningsrekord 15. september 2018 med 12.657 kr.
Omsætning siden starten af 2011.

Du kan følge med på http://hjortespring.spejder.dk/Loppemarked og se
billeder på https://www.facebook.com/hjortespring.

Hyttevedligehold og Sct. Hans fest
I år havde vi valgt at holde hyttevedligehold d. 23. juni, og vi sluttede
dagen af med fællesspisning og Sct. Hans bål.
Det var en god dag, og på trods af generelt afbrændingsforbud var der
givet tilladelse til et lille bål. Vi kunne derfor holde Skt. Hans aften,
næsten som vi plejer med besøg af naboerne, sang og skumfiduser.

Agent 00 – Nisse, Nu skal julen reddes – det er 9-11. november
Er det allerede jul? Nej, ikke helt, og der er ugler i
mosen. Men vi har allieret os med Agent 00 Nisse, og
hvis du blot husker din nissehue, så skal vi sammen
nok få reddet julen.
Du skal være klar til at hjælpe med at redde julen 9.-11.
november

Juletræssalg i december
Gruppens største egen-indtjening efter
loppemarkederne stammer fra salg af juletræer.
Så vi skal også i år bruge hjælp fra forældre og
spejdere, så vi kan bemande salgsperioderne
(weekender i december).
I får mere information når vi nærmer os december.

Sommerlejr 2019 – reserver allerede nu uge 31
Hej Spejder og forældre, hvad skal i lave i uge 31 næste år?
Svaret fra jer spejdere er naturligvis ’Jeg skal på sommerlejr med hele
Hjortespring Gruppe’.
Vi vil tage på centersommerlejr, dvs. at lejren foregår på et
spejdercenter, hvor basale ting som toilet, madopbevaring,
rafter og almindeligt spejderudstyr er til vores rådighed, så
det er næsten som at være til et almindeligt spejdermøde
bare i 7 dage, og så skal vi selvfølgelig sove i telt.
Den store gevinst er, at spejdercentrene har en masse
spejder-nørder tilknyttet, som gerne vil hjælpe os med
spændende aktiviteter, så det med at ligge i soveposerne for
længe er kedeligt, vi vil hellere have en på opleveren.
En gruppelejr giver mange muligheder, alle voksne hjælper
hinanden i de forskellige grene. Det udbygger det gode
sammenhold, vi har, og vi får mange gode timer samme i
alle aldre. Hvis et par forældre også gerne vil have en
anderledes oplevelse, så vil deltagelse på lejren være en super god måde til
at blive introduceret til spejderarbejde på i almindelighed.
Vi ser pt. på to mulige spejdercentre; Næsby Centret på midtsjælland eller
Port Arthur ved Tommerup på Fyn. Centrene melder som regel deres
program ud i december måned, så der kan vi beslutte os, men reserver
allerede nu uge 31 i 2019 (27/7 – 3/8).

Hvad der skete og Hvad skal ske

Se Facebook og hjemmesiden

Skumring for børn – Gourmet mad på spejdermanér – 6. oktober
Loppemarked – 3. november
Juleweekend, Colleruphus – 9.-11. november 2018
Juletræssalg – december
Facebook: https://www.facebook.com/hjortespring/ (husk at like
Hjemmeside: http://hjortespring.spejder.dk/
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/LilleIndsatsStorHjaelpw

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)
Vi har undersøgt hvilke smådyr, der lever i søen, vi har lavet vores egne
dyr, og vi har bagt pandekager. De næste gange skal vi bygge hule, lege
med vind og vejr og konkurrere med dyrene – det bliver sjovt.
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
juletræe

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

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

Minisiden
Kære forældre og spejdere,
Efter sommerferien har vi hos minierne sagt farvel til en del spejdere og
sagt goddag til en masse nye. Vi er nu en ny, sammenrystet flok, der har
pakket vores patruljekasser, klargjort vores pas og er klar til at rejse ud i
verden.
Ukrudt er rykket op for at lege med tropsspejderne, men i stedet har vi fået
Ninka tilbage fra det store udland. Så vi stiller stærkt med Sommer, Tudse,
Termit, Mads og ny hjælper Benjamin, der har kridtet skoene og er friske
på nye eventyr.
Vi kommer til at lave spændende souvenirs og arbejde på vores basale
spejderfærdigheder. Så gør jer klar til kniv, sav, navigation og kompas,
samt spøjse projekter som papmaché og hjemmedyrkede krystaller.
Sæt kryds i kalenderen 9.-11. november, hvor vi afholder Juleweekend i
gruppen. Det bliver super sjovt, og vi håber på at se jer alle sammen.
Yderligere information kommer, når vi nærmer os.
Spændte spejderhilsner fra
Sommer (21 57 58 80), Ninka (41 51 71 53), Tudse, Termit, Mads &
Benjamin

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

OKTOBER - Mexico
3/10

Vi rejser til Mexico

10/10

Alebrijes og knob

17/10

EFTERÅRSFERIE

24/10

Alebrijes & kodeløsning

31/10

Día de Muertos

NOVEMBER - CANADA
7/11

Kniv, sav & kemi

9-11/11

Juleweekend, Colleruphus

14/11

Kniv, sav & kemi

21/11

Tur i (parcel)vildmarken

28/11

Juleafslutning

DECEMBER
JULEFRI
JANUAR - Rusland
9/1

Bevistagning og hygge

16/1

Intro til kompas og verdenshjørner

23/1

Terræn og rutevalg

30/1

Kort & udvidet kompas

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

Juniorsiden
Kære spejdere og forældre,
Nu er vi komme godt i gang med det nye spejderår, og vi har allerede
kunnet byde velkommen til tre nye medlemmer i juniorgrenen ud over alle
de dejlige oprykkere. Abu har orlov fra spejder, mens hun er ude at rejse,
så vi er for tiden tre nye juniorledere (Nicklas, Mathias og Anders), som
ser frem til en masse sjove og spændende møder.
Hvis der er spørgsmål, eller hvis i skal melde afbud til et møde bedes i
henvende jer til Anders på 41162019 eller anderswatjen@gmail.com.
Vi glæder os til at se jer alle næste torsdag!
Hilsen Nicklas, Mathias, Anders (og Abu)
Hvis I ikke kan komme til spejder så husk at melde afbud 

Junior program
Torsdag 18:00 – 20:00

Oktober

December

4. Økse og bål – mærke

6. Mørkemøde

11. Bål – mærke

13. Juleafslutning

18. Efterårsferie – ingen spejder

20. Julefri – ingen spejder

25. Besnøringer

27. Julefri – ingen spejder

November

Januar

1. Besnøringer

3. Ingen spejder

8. Overraskelse!

10. Primi-mad

9-11. Juleweekend

17. Primi-mad

15. Koder

24. Konfliktløser – mærke

22. 1. Hjælp & uddele
juletræssedler

31. Konfliktløser – mærke

29.1. Hjælp

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

Troppens side
Kære spejdere og forældre
Først vil jeg gerne sige velkommen til mig selv! Jeg er nyslået konstitueret
tropsleder. Det lyder jo farligt fint, men det betyder bare, at jeg er
tropsleder, indtil vi finder en permanent løsning. Så indtil jul er det mig,
der underholder de unge mennesker (og dem der underholder mig!) om
mandagen.
Vi er i øjeblikket syv spejdere. Fire ”gamle” og tre ”nye”. Der er allerede
et rigtig godt sammenhold i troppen – det er dejligt at se for en gammel
minileder 😊
I efteråret skal spejderne bl.a. holde kolle-uge (uge 43), have kageforløb
og i svømmehallen.
Jeg er sikker på, at spejderne og jeg tilsammen nok skal få et godt og
spændende efterår. Jacob og Frank (gruppelederne) står klar i kulissen med
flere gode idéer og projekter.
Skulle det blive relevant, må spejderne meget gerne melde afbud til mig på
25685450.
Jeg GLÆDER mig til at være tropsleder!
Mange spejderhilsner
Ukrudt

Troppens program
Møde mandag kl. 18.30-20.30

Oktober
1
8
15
22
29

Kolle-uge og Halloween
Koder
Planlægge kolle-uge (Frank eller Jacob kommer)
EFTERÅRSFERIE
Kolle-uge (20-27/10)
Planlægge Halloween for minierne

November
5
9-11
12
19
26

Kageforløb og juleweekend
Planlægge kageforløb
Juleweekend
Kageforløb 1
Kageforløb 2
Kageforløb 3

December
3
10
17

Svømmehal og jul
Svømmehal (info følger)
Planlæg forårets møder
Juleafslutning

Samarbejdsøvelse: Slå telt op, mens
man er bundet sammen

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

Klanens side
Klanen har nu været på jubilæums sommerlejr på Forlev i sommerferien
og er så småt ved at være i gang igen med den gode spejder hverdag. Vi
glæder os meget til en masse spændende projekter, vi skal have i den kommende tid. Dette indebære fx. en masse kreative projekter. Vi skal i svømmehallen, og så har vi en masse elementmøder som Jord og varme. Vi er
hos klanen meget interesserede i at interagere med de andre spejdergruppers klaner rundt om i Danmark, og vi har derfor planer om at holde møde
med dem i november, hvor vi skal batikke og spise hvidløgsbrød.
Klanen satser på et godt socialt miljø og har derfor et ønske om at lave en
masse ting sammen til at styrke vores sociale bånd. Dette er årsagen til vi i
den kommende tidsperiode har udsigt til et fælles seniorkursus, en klanweekend samt en masse socialt styrkende aktiviteter ud over spejder.
Vi glæder os til at se jer alle
Spejderhilsner
Klanen

Klan program
Tirsdag 19:00 – 21:00

Oktober
2. Kreativ upcykling
9. Kreativ upcykling
Uge 42. Seniorkursus på Forlev
23. Klanen i svømmehallen
30. Nepal mad
November
6. Batik og hvidløgsbrød med Harald Blåtand klan
9. Juleweekend
13. Bjergbestigning
20. Regnvejr
23-25. Klanweekend
27. Jord
December
4. Varme
11. Sne, is og kulde
18. Juleafslutning
25. 2 Juleaften
Januar
Program følger

Kontaktliste for DDS Hjortespring gruppe

Familie

Mini

Junior

Trop
Klan
Gruppeleder

Bestyrelse

Navn

Adresse

Pnr

By

Telefonnr Mail-adresse

Bo Wilhelmsen
Ole Iversen
Benjamin Rasmussen
Helena-Celine Stevelt (Sommerfugl)
Trine Klinge Wulff (Ninka)

Ametystvej 10
Malurthaven 33
Havnsøvej 8
Rasmus Rasks Vej 9,2tv
Våbenstedvej 67

2730
2730
2730
2500
2730

Herlev
Herlev
Herlev
Valby
Herlev

ebwilhelmsen@hotmail.com
olesteen@iversen.mail.dk

Mads Kessel

Hjortespringvej 89

2730

Herlev

Thomas Kragh-Sander (Termit)
Emil (Tudse) Rosendahl Jensen
Benjamin Rasmussen

Ørslevvej 2
Barupvej 12
Havnsøvej 8

2730
2730
2730

Herlev
Herlev
Herlev

6055 8680
3066 1671
2346 2926
2157 5880
4151 7153
3131 9531
5240 7252
5150 1519
2346 2926

Pernille Rosenfeldt
Anders P Wätjen (Pingo)
Nicklas (Ravn) Lauruhn
Malene Feldtmann (Ukrudt)
Eva (Spurv) Voetmann Christiansen
Bo Wilhelmsen
Frank Kofoed
Jacob Skads Jeppson
Formand: Jens Ole Madsen
Kasserer: Ole Iversen
Frank Kofoed
Søren Jepsen

Mindevej 25
Sorgenfrigade 11, 2 tv
Vindebyvej 55D
Dalføret 1, 5
Tårnvænget 3
Ametystvej 10
Tofteledet 12
Jordbjergvej 7 B
Værebrovej 71
Malurthaven 33
Tofteledet 12
Krumstien 16

2870
2200
2730
2300
2730
2730
2730
2730
2880
2730
2730
2730

Dyssegård
København N
Herlev
København S
Herlev
Herlev
Herlev
Herlev
Bagsværd
Herlev
Herlev
Herlev

2480 8478
4116 2019
3136 3156
2568 5450
3049 6513
6055 8680
4059 3131
2925 2509
4498 1177
3066 1671
4059 3131

pernille.rosenfeldt@gmail.com

Værebrovej 113
Tofteledet 12
Gammelgårdsvej 60A-B
Konto 4420 / 4480 066 901

2880
2730
2730

Bagsværd
Herlev
Herlev

2533 6300
4059 3131 frank@troldklov.eu

Suppl.: Kirsten Vang Hendriksen
Forældreklan Frank Kofoed
Rudelen/Mosehytten
Hus
Mail videresendes til gruppeleder
Info/adresse

http://hjortespring.spejder.dk/

h_c_stevelt@yahoo.dk
trine@wulff1.dk

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

anders_anderledes@hotmail.com
lauruhn13@gmail.com
me.feldtmann@gmail.com

evavoetmann@gmail.com
ebwilhelmsen@hotmail.com
frank@troldklov.eu

jacob@jjaps.dk
jens2ole@hotmail.com
olesteen@iversen.mail.dk
frank@troldklov.eu

info@hjortespringspejder.dk

