Hjortetakken
Hjortespring Gruppe
Hareskov Division
Det Danske Spejderkorps
Program for
Februar 2019 – Maj 2019

Hjortespring gruppe netop nu
Kære spejdere, forældre og andet godt folk med tilknytning til
Hjortespring gruppe
2018 er netop slut, og de første storme har ramt landet. Men 2018 har
været et godt år for Hjortespring gruppe, vi havde kun 3 juletræer tilbage
og får et overskud på 26-27.000 kr., og vores loppemarked har givet
omkring 40.000 kr., selvom bemandingen ikke altid har været optimal.
Disse penge er en grundsten i vores spejderarbejde.
Vi vil rigtig gerne sige tak for hjælpen til alle I, der har hjulpet til.
I skrivende stund er vores årlige leder- og bestyrelsesweekend overstået. I
år har ledelsen og klanen arbejdet med at skabe en Rød Tråd, som skal
ligge til grund for spejderarbejdet i de enkelte afdelinger, og som samtidig
skal sikre en god overgang mellem aldersgrenene ved oprykning.
Vi har også fastsat en målsætning for spejder- og bestyrelsesarbejdet i
Hjortespring gruppe:
Målsætning for Hjortespring gruppe
Det skal være sjovt, udfordrende, lærerigt og udviklende at være Spejder,
Klan, Leder og Forældre i Hjortespring Gruppe.
I 2019 tager hele spejdergruppen på Sommerlejr sammen i uge 31, og vi
drager mod vest, nærmere betegnet til ASSENBÆK SPEJDERCENTER,
som ligger imellem Ribe og Esbjerg. Se mere senere i bladet.
En anden begivenhed er, at vores alle sammens Bo Wilhelmsen officielt
stopper som Gruppeleder ved vores Rådsmøde.
Jacob Jeppson og Frank Kofoed vil blive de 2 nye gruppeledere
fremadrettet. Herfra skal lyde en stor tak til Bo, og vi vil prøve at løfte
arven bedst muligt.
Vi har også fået 2 nye spejderledere. Niklas Kongsdorf er startet i Troppen
og Mathias Bach er blevet tilknyttet juniorgrenen, velkommen til.
Allerede i 2018 har vores Mini afdeling måttet oprette venteliste, og vi har
pt. 13 på denne liste. Det varer ikke længe, før vi måske også får behov for
en venteliste til vores juniorafdeling. Alt dette skyldes dels manglende
faciliteter og den beslutning, at vi ønsker, at der er ledere nok til at kunne
levere et kvalitetsprodukt til vores spejdere.

Vi har lavet en plakat som kan hænges op eller deles ud, så har man
mulighed for at hænge sådan en flot rekrutteringsplakat op på
arbejdspladsen, uddannelsesstedet eller et andet sted, så kan den bestilles
hos Jens Ole eller Frank.

Forsidebillede: Temaet til Familieweekenden i marts er Harry Potter

Grupperådsmøde (General forsamling)
Årets grupperådsmøde vil blive afholdt onsdag d. 27. februar kl 18.00 –
19.30 i Rudelen.
Der er i år behov for at få valgt et par ekstra suppleanter. Er det noget for
dig, er du velkommen til inden mødet at tage kontakt til undertegnede, en
leder eller en anden fra bestyrelsen for at høre nærmere. Forslag der
ønskes behandlet på grupperådsmødet, bedes sendt til
Jens2Ole@hotmail.com senest 2 uger før mødet.
Den fulde invitation (dagsorden og regnskab) kan hentes senest 1 uge før
mødets afholdelse på hjemmeside under Gruppen / Bestyrelsen og
Grupperåd / Grupperådsmøde 2019.
På bestyrelsens vegne
Jens Ole Madsen, Tlf. 3195 2535
Har du lyst til at være med i bestyrelsen?

Bestyrelsen holder møde ca. 4 gange om året. Vi
forventer i løbet af det næste år at komme i gang
med hyttebyggeriet, så der bliver behov for ekstra
kræfter til at støtte op om dette og de øvrige aktiviteter, hvor bestyrelsen sammen med forældre klanen
er involveret. Vi vil derfor gerne udvide bestyrelsen
med ekstra suppleanter, der kan være bindeled mellem forskellige udvalg og bestyrelsen. Fokus områder og udvalg vil blive fastlagt på det første bestyrelsesmøde.

Dagsorden ifølge korpsets regler:
a. valg af dirigent og referent.
b. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen medsærlig fokus på, hvad
gruppen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling.
c. fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.
d. behandling af indkomne forslag.
e. væsentlige beslutninger om gruppens fremtid
f. fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmerunder hensyntagen
til § 14, stk. 5
g. valg til bestyrelsen
h. valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet
i. valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet
j. valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.
k. beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50.
l. eventuelt

Familieweekend d. 22-24 marts – Dumbledore
Igen i år inviterer vi til familieweekend for såvel spejdere som jeres
familier. Årets tema bliver Harry Potter.
Weekenden foregår på Høbjerghus ved Helsinge, og der vil være
aktiviteter for alle og også masser af tid til hygge. Noget vil være som
sidste år og noget vil være nyt – kom og se, hvad det kan være. Spejderne
starter fredag og familierne kommer lørdag efter frokost. Om
eftermiddagen er der arrangeret forskellige aktiviteter, hvor også
familiespejderne deltager.
Hytten er en moderne spejderhytte med gode overnatningsmuligheder
primært på sovesale. Familier er meget velkommen til at overnatte fra
lørdag til søndag. Invitation med flere detaljer uddeles på møder og
fremsendes pr e-mail.
Kunne du, som forældre, tænke dig at give en hånd med i forbindelse med
planlægning eller evt. som madhold så skriv til Jens2Ole@hotmail.com
eller mød op til et af forældreklanens møder kl. 18.00 d. 1. onsdag i hver
måned.

Tak for hjælpen ved loppemarked 19. januar
Det var en fornøjelse at komme i gang med loppemarkedet den 19. januar.
Vi var relativt mange fra start, så vi var klar kl. 10.00 uden at have knoklet
for meget.
Vi kunne godt have brugt yderligere et par hjælpere til at lukke ned, men
det gik fint, og lige omkring kl. 15 var det tid til afsluttende small-talk.
Der var godt vejr, men de lave temperaturer har formentlig holdt nogen
hjemme, så omsætningen endte på 8.666 kr. Det er nu også en fin
omsætning for et januarsalg.
Vi siger en stor tak til vores faste hjælpere og forældre til Mathias
(Familiespejd), Artemis og Tukan (Mini), Eruptor og Sif (Junior), Klokke,
Skumfidus og Snebold (Trop) samt Sommerfugl (Leder) .
Datoerne for de næste loppemarkeder er (reserver dem nu!):
Uge 19 - lørdag 11. maj 2019
Uge 35 - lørdag 31. august 2019
Uge 39 - lørdag 28. september 2019
Omsætning siden starten af 2011.

Følg med her http://hjortespringspejder.dk/Loppemarked
og se billeder på https://www.facebook.com/hjortespring.

Sommerlejr 2019 – reserver allerede nu uge 31
Så er årets højdepunkt kommet et skridt tættere på at blive en realitet. Vi
skal i år på gruppesommerlejr på
ASSENBÆKMØLLE SPEJDERCENTER i Vestjylland.
Her skal vi lave mad over bål, på Hike langs den jyske vestkyst, bygge en
masse store ting i rafter, sejle i kano på en af søerne, bade langs den jyske
vestkyst og møde spejdere fra andre lande og andre spejderkorps i
Danmark.
Sommerlejren kommer til at være i perioden fra den 27/7 til den 3/8
Prisen kommer til at være på 900,00 kr.
Du skal allerførst tilmelde dig og betale et depositum på 300,00 kr. senest
1. marts. Det er 1. rate af sommerlejrbetalingen.
2. rate er på 600,00 kr. som skal betales senest den 1. maj.
HUSK AT SKRIVE Sommer19 i indbetalingsfeltet.
SKYND DIG IND PÅ hjemmesiden http://hjortespringspejder.dk/ og
tilmeld dig.
Et mere detaljeret program vil komme
i løbet af foråret.
Vi glæder os til at se dig på lejren
Team sommerlejr 2019
Ninka, Pilou, Jacob, Camilla og Frank

Ny hjemmeside

Vi har fået ny hjemmeside og har i den forbindelse ryddet op i de informationer, der ligger på den. Det er her I finder information om gruppen –
hvem vi er, hvordan vi fungerer, vores gruppeblad og meget andet.
Det er også via hjemmesiden de fleste tilmeldinger skal foretages.
Tak et kig på http://hjortespringspejder.dk
Facebook
Vores Facebook side bruger vi til nyheder og information, der ikke nødvendigvis er aktuel i en længere periode som f.eks. nyheder og billeder fra
møder, ture og aktiviteter. Link til https://www.facebook.com/hjortespring
findes på nederst på vores hjemmeside.

Man kan starte i Klanen
Hvis du har lyst til eller kender nogen, der har lyst til at blive en del af
klanen, og som er i alderen 16-23 år gammel, så skriv en besked 
Vi holder fede møder hver anden tirsdag i ulige uger.
Her i klanen er mødestrukturen en helt anden i forhold til Mini, Junior og
Trop. Her i klanen tager alle andel i klanen ved at stå for møder ud fra et
princip om, at unge leder unge, og vi har af denne årsag ikke en reel leder i
klanen. Vi lægger utrolig stor vægt på de sociale værdier og prøver at
skabe en så velkommen atmosfære som overhovedet muligt.
Vi glæder os til at se jer alle
Spejderhilsner
Klanen

Hvad der skete og Hvad skal ske

Se Facebook og hjemmesiden

Tjek Facebook for den seneste periode om Ukrudts bryllup, Familiespejd
og tropsmøder, noget fra hytterne, Juleweekend, Juletræssalg,
Planlægningsweekend, Loppemarked mv. – se mere på Facebook:
https://www.facebook.com/hjortespring/ (husk at like
)
Der kommer mere information på hjemmesiden og Facebook om:
 Loppemarked – 11. maj
 Grupperådsmøde – 21. februar
 Familieweekend Høbjerghus 22-24. marts
 Divisionsturneringer 3-5. maj
 Loppemarked 11. maj
 Hyttevedligeholdelse
 Skt. Hans 23. juni
 Gruppesommerlejr på Assenbæk Spejdercenter uge 31 (27/7 – 3/8)
Hjemmeside: http://hjortespringspejder.dk/
Køb og Salg / Gruppe Buff, T-shirt (Ko-trøje) m.m.
http://hjortespringspejder.dk/KobSalg

Forældreklanen for alle jer, der gerne vil lidt mere
http://hjortespringspejder.dk/foraeldreklan

Familiespejd (3 år – BH klasse)
Vi har bygget tipi, vi har set på vind og vejr og vi har konkurreret med
dyrene. Det har været et hyggeligt efterår, og nu er vi klar til næste halvår.
Her har vi også en række spændende temaer klar, så glæd dig.
Se billeder på https://www.facebook.com/hjortespring/

Program for Familiespejd
Møde bestemte søndage kl. 10.00-12.00
Mødedatoer for 2018:
 Uge 4 - 27/1

 Uge 10 – 11/5 Loppemarked

 Uge 8 - 24/2

 Uge 22 - 2/6

 Uge 12 - 22-24/3
Familieweekend Høbjerghus
 Uge 13 - 31/3

 Datoer for efteråret følger
først på sommeren

 Uge 17 - 28/4
Følg også med på http://hjortespringspejder.dk/familiespejd

Minisiden
Kære minier og forældre,
Så vi klar igen efter et halvår, hvor vi har rejst til forskellige lande. Hen
over julen og i starten af januar har minierne taget eller gentaget deres
knivbeviser, så nu er vi alle klar på at snitte løs!
I foråret bliver vi to leder mindre i minigrenen, da Sommer er taget på
udveksling til New York og Termit er rykket op som juniorleder. Sommer
kommer tilbage ingen inden sommerferien, men derfor må i meget gerne
sende afbud eller henvisninger til Ninka. Vi har også fået en ny hjælper,
Rasmus, her i efteråret, som vi er meget glade for at have hos os.
Vi kommer til at køre nogle mærkeforløb hos minierne her til foråret, hvor
det er vigtigt at man kommer til så mange møder som muligt for at få sit
mærke. Husk at melde afbud hvis i ikke kan komme!
Sæt allerede nu kryds i kalenderen i uge 31, da vi afholder vores årlige
sommerlejr, som denne gang i tæt på Esbjerg. Det bliver super oplevelse,
og alle er inviteret. Der kommer til at blive afholdt et møde om
sommerlejren til de er jer der er interesseret. Vi skal også på
familieweekend d. 22-24 marts, hvor i kan tage jeres forældre med på lejr.
Hen mod sommeren vil der også være vores årlige divisionsturnering
sammen med de andre spejdere i Hareskov division, så reserver også
weekenden d. 3-5 maj. Yderligere information om det hele kommer, når vi
nærmer os.
Vi glæder os til endnu et super halvår!
Ninka (41 51 71 53), Tudse, Mads, Benjamin, Rasmus og Sommer (i USA)

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

Februar
6/2

Kort og udvidet kompas

13/2

VINTERFERIE INGEN SPEJDER

20/2

Tænkedag

27/2

Fastelavn og korpsrådsmøde (kom udklædt!)

6/3

Kompas og pejling

Marts
13/3

Start til Øde Ø mærket

20/3

Vi bygger huler

22–24/3 Familieweekend
27/3

Bålet og bålpladsen

April
3/4

Redskaber til primilivet

10/4

Vi fortsætter med vores redskaber

17/4

PÅSKEFERIE – INGEN SPEJDER

24/4

Sct. Georgdag med Klausdal (mere info følger)

Maj

Juni

1/5

Vi rejser til Tyrkiet

3-5/5

Divisionsturnering

8/5

Batikfarve (husk en hvid
t-shirt, der må farves)

11/5

Loppemarked

15/5

Mere batikfarve

22/5

Tyrkisk mad over bål

29/5

Verdensborger

5/6

Vi rejser hjem til
Danmark

12/6

Divibål (mere info følger)

19/6

Sidste møde inden
sommerferien

Se også periodens program på http://hjortespringspejder.dk/mini

Juniorsiden
Kære juniorer og jeres forældre samt kommende spejdere i Hjortespring
Gruppe.
Jeg hedder Thomas (Termit) og er ny leder i juniorgrenen.
Jeg har været hos minierne i mange år, hvor jeg startede som assistent
tilbage i april 2010, har været leder i minierne siden januar 2015 og er nu
hos juniorgrenen som leder. Jeg ser meget frem til at være leder for
juniorgrenen.
Jeg fik forslaget af vores nye gruppeleder tilbage i november og takkede
med det samme ja tak.
Jeres unger har allerede taget godt imod mig, og vi har sammen os for at
afholde en weekend.
Vi er lige kommet tilbage fra juleferien og er i gang med et nyt tema. Lige
nu laver vi primimad og skal snart i gang med et nyt forløb.
##Jeg er en leder som lægger meget vægt på spejdernes involvering i
fastsættelse af for eksempel temaer til weekender. Jeg spurgte spejderne
tilbage i december ved juleafslutningen om de overhoved havde lyst til en
weekend, og da de svarede ja, da kom jeg også med et tema som forslag og
der var de også positive. Det er blevet til, at vi nu har kigget på
programmet og temaet til weekenden og er i den afsluttende fase af
planlægningen.
Jeg glæder mig meget til at være en del af et godt lederteam i juniorgrenen
med nogle gode spejdere.
Spejderhilsner
Thomas (Termit) og resten af juniorledelsen.
Hvis I ikke kan komme til spejder så husk at melde afbud 

Junior program
Torsdag 18:00 – 20:00

Februar

April

7. Konfliktløser - forløb

4. Opfinder

14. Vinterferie

11. Opfinder

21. Patruljedyst

18. Påskeferie

27. Rådsmøde og fastelavnsmøde
– husk at invitere jeres forældre

25. Kulturmøde
Maj

Marts

2. En god patrulje

7. Smuglerløb

9. En god patrulje

14. Båltænding
21. Båltænding

11. Loppemarked – husk at give
besked til jeres forældre

22 – 24. Familieweekend

16. En god patrulje

28. Opfinder

23. En god patrulje
30. Kristi Himmelfart – fri

Se også periodens program på http://hjortespringspejder.dk/junior

Troppens side
Kære spejdere og forældre
I troppen er vi begyndt at lave vores egen spejderdolk med hjælp fra Lars
Hansen, der er jæger, og som i mange år har bygget sine egne knive.
Dette kommer vores møder i januar og februar til at gå med, og målet er, at
vi på vores Divisionsturnering i foråret kan havde vores egne håndlavede
knive med.
Ukrudt er blevet gift, og hun er sendt på orlov. Vi siger tak for indsatsen
for nu og glæder os til at se dig igen. Tropsledelsen består nu af de to
rutinerede spejderledere Frank og Jacob og nytilkomne Niklas.
Vi vil frem over arbejde med et spændende program, som tropsspejderne
selv har været med til at planlægge.
SOMMERLEJR:
Troppen skal i år på sommerlejr sammen med gruppen. Og vi drager mod
vest til ASSENBÆK SPEJDERCENTER ved Ribe og Esbjerg. SÆT X ud
for uge 31.

Husk altid tøj til vejret!!!
Vel mødt
Jacob, Niklas og Frank

Troppens program
Møde mandag kl. 18.30-20.30

Januar
Lave knive
Februar
Lave knive. HUSK vinterferie 11/2
Marts
Pioner – lave en gynge
4/3: Bygge 3-bukke og sikre overligger
11/3: Bygge gondol og få den op at hænge
18/3: Pille ned
22–24/3: Familieweekend
25/3: Tropsmøde (lederne finder på noget med pioner)
April
Sikkerhedsbeviser + fæld et træ
Kniv, økse og sav. HUSK påskeferie 15/4 og 22/4
Maj
3-5/5 Divisionsturnering
11/5 Loppemarked
Orientering
Kort, kompas og GPS. Afsluttende tropsmøde, hvor lederne finder på
noget.
De kan det allermest grundlæggende med fripejling, men vi har ikke
prøvet med kort endnu. De er også meget interesserede i GPS’erne.
Juni
Telt og bivuak. Det sidste møde er afslutning
og/eller pakning til sommerlejren HUSK 2. pinsedag 10/6
Se også periodens program på http://hjortespringspejder.dk/trop

Klanens side
Her er en beretning fra klanen 
Vi har for tiden gang i en masse sjove projekter. Heriblandt har vi haft et
fællesmøde med Harald Blåtand Klan, der er en anden klan i området.
Temaet for mødet var ’red en isbjørn’, og her blandede vi os med den
besøgende klan og lavede kreative løsninger på klimakrisen – heriblandt
en isbjørn i en jordhule og en øvelse om bytteøkonomi.
Derudover deltog vi i klanen også i den årlige julefrokost for seniorerne i
Hareskov Division. Dette år var temaet Harry Potter, og de fra klanen, der
deltog, havde det vældigt sjovt.
Vi har i klanen lige afholdt kolle (kollektiv) uge nede i spejderhytten. Det
går ud på, at vi spiser, sover og laver lektier sammen, og på den måde
lever som et lille kollektiv.
Klanen har i den nærmeste fremtid planer om at arrangere og afholde en
klanweekend for at viderebygge vores sociale fælleskab i klanen og have
det sjovt. Sidst og ikke mindst har klanen planer om at tage på sommerlejr
8-14. juni på spejdernes nye Ungdomsø. Det er vi helt sikre på bliver
sindssygt godt.
De bedste klanhilsner
Klanen

Klan program
Tirsdag 19:00 – 21:00

Februar
19. Kampsport
26. Yogamøde
Marts
12. Tre-Retters-Trangia – Menu
22–24. Familieweekend
26. Planlægge klanweekend
29-31. Klanweekend
April
9. Tigers mærkelige ideer
23. Læseferie- Vi overvejer om vi holder møde
Maj
7 og 21. Læseferie
11. Loppemarked
Sommerlejr d. 8.-14. juli 2019

Kontaktliste for DDS Hjortespring gruppe

Familiespejder

Minispejder

Navn

Telefonnr

Mail-adresse

Bo Wilhelmsen
Ole Iversen
Benjamin Rasmussen
Trine Klinge Wulff (Ninka)
Benjamin Rasmussen
Emil (Tudse) Rosendahl Jensen

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

Rasmus Lindevall Borch
Helena-Celine Stevelt (Sommerfugl) (Orlov)
Anders P Wätjen (Pingo)
Mathias Bach
Nicklas (Ravn) Lauruhn
Thomas Kragh-Sander (Termit)
Pernille Rosenfeldt (Orlov)
Frank Kofoed
Jacob Skads Jeppson

6055 8680
3066 1671
2346 2926
4151 7153
2346 2926
5150 1519
3131 9531
2270 9644
2157 5880
4116 2019
2579 2325
3136 3156
5240 7252
2480 8478
4059 3131
2925 2509

Niklas Kongsdal Kongsdorf

2292 8168

Eva (Spurv) Voetmann Christiansen
Frank Kofoed
Jacob Skads Jeppson
Repræsentanter for Forældre, Ledere og Unge
Formand: Jens Ole Madsen
Kasserer: Ole Iversen
Frank Kofoed
Rudelen/Mosehytten
Mail videresendes til gruppeleder

3049 6513
4059 3131
2925 2509

Mads Kessel

Juniorspejder

Tropsspejder

Klanspejder
Gruppeleder
Bestyrelse

Forældreklan
Spejderhus/Hytte
Info/adresse

http://hjortespringspejder.dk/

4498 1177
3066 1671
4059 3131

trine@wulff1.dk
emiljensen1@gmail.com

kezzel@gmail.com
rborch@ymail.com
h_c_stevelt@yahoo.dk
anders_anderledes@hotmail.com
mathias.bach@hotmail.com
lauruhn13@gmail.com
thomas@krag-sander.com

pernille.rosenfeldt@gmail.com
frank@troldklov.eu

jacob@jjaps.dk
evavoetmann@gmail.com
frank@troldklov.eu

jacob@jjaps.dk
https://hjortespringspejder.dk/bestyrelse-og-grupperad
jens2ole@hotmail.com
olesteen@iversen.mail.dk
frank@troldklov.eu
info@hjortespringspejder.dk

