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Gruppeleder nyt! 
 

 

Kære alle spejdere, forældre og andet godtfolk med tilknytning til 

Hjortespring gruppe.  

De første 4 måneder er vel overstået, og vi nærmere os årets højdepunkt 

sommerlejren – mere om det senere – først lidt om andre tiltag i gruppen. 

På seneste bestyrelsesmøde, hvor mange ting blev vendt, besluttede vi, at 

vores gruppeblad Hjortetakken fremover kun vil udkomme elektronisk. 

Dels er der noget miljømæssigt men også den helt praktiske årsag, at vores 

trykker igennem mange år har valgt at stoppe.  

Så vi håber i alle vil tage godt imod, dette tiltag. For vores mål er 

fortsat det samme. 

Det skal være sjovt, udfordrende, lærerigt og udviklende at være 

Leder, Forældre og Klan i Hjortespring Gruppe. 

En anden ting, som vi vedtog på bestyrelsesmødet, er at udarbejde en 

velkomstfolder til Hjortespring gruppe. Den vil sammen med lidt anden 

praktisk information blive delt ud til alle nye medlemmer af vores 

spejdergruppe. Der vil også komme et lille skriv til alle nuværende 

medlemmer. 

Den 11. maj havde vi debut for vores nye tiltag Genbrugsspejderløb/Lop-

pemarked. Det blev en stor succes – se mere senere – og vi håber, at vi kan 

fastholde forældreopbakningen til det. Loppemarkederne giver vores 

spejdergruppe 10-12.000 kr. pr. gang eller mere end 40.000 kr. i overskud 

hvert år. 

Skulle vi finansiere disse over kontingentet vil det 

koste ca. 500 kr mere pr. år – måske det er fremtiden. 

 

I 2019 tager hele spejdergruppen på sommerlejr sammen i uge 31. Vi 

drager mod vest, nærmere betegnet ASSENBÆK SPEJDERCENTER, 

som ligger imellem Varde og Esbjerg, og vi har lige afholdt forældremøde 

om det og produktaften i samarbejde med Spejder Sport Rødovre. 

Vi opfatter selv dette som en succes og vil forsøge fremadrettet at lave 

flere tiltag i den retning.  



Det er populært at være spejder i Hjortespring gruppe, og det betyder 

desværre, at vi ikke har plads til alle, som søger ind hos os. Derfor kan vi 

godt bruge 1-2 flere ledere/assistenter til vores afdelinger. Vi har valgt at 

prioritere hvor mange spejdere pr. voksen, vi mener, der kan være i de 

enkelte afdelinger. Det skal primært være sådan, at de spejdere, vi har 

meldt ind, oplever kvalitetsspejderarbejde og samtidig, at der er et 

fornuftigt sikkerhedsniveau på alle møder og lejre. 

SÅ HAR DU TID OG LYST, eller kender du en, som kunne tænke sig at 

prøve kræfter med spejderbevægelsen, kan man altid kontakte 

gruppelederen for mere information. 

Ring til Frank eller Jacob 

 

 

VISTE DU AT: 

 

• 15-29 årige er de mest aktive i det frivillige foreningsliv og at 

Erhvervslivet værdsætter spejdere pga. at de er omstillingsparate, 

løsningsorienteret og kan arbejde under pres. 

• Alle ledere har mulighed for gratis lederuddannelse. 

• Pilou skal være far! TILLYKKE 

Og derfor skal han efter sommerferien kun være 

hjælper i Juniorafdelingen. Nye leder bliver 

Termit sammen med Ravn og Abu.  

• Hjortespring gruppe, tjener ca.40.000kr på Loppemarked om året. 

• Alle ledere og forældre er frivillige og ulønnet. 

• Jacob er primusmotor på Stafet for Livet i Hjortespring gruppe. 

• At vi i år har fået nye spejdere i både trop og junior. 

 

 

 

 

Forsidebillede: Minierne var med på Divisionsturneringen  



INVITATION TIL SKT. HANS BA L 
 

Hos Hjortespring gruppe  
Gammelga rdsvej 60a 2730 Herlev                            

Kære Herlevborger, spejder og forældre 

Sankt hansaften er en af de ældste traditioner, som vi har, og igennem 

rigtigt mange år har Hjortespring spejdergruppe DDS inviteret vores 

spejdere, forældre og naboer til bålhygge og lidt grill PÅ HERLEVS 

SMUKKESTE SPEJDERGRUND. 

Vi tænder op i grillen og alle, som kommer, er velkommen til at medbringe 

mad til eget forbrug på grillen. Der vil være mulighed for at købe lidt øl og 

sodavand til fornuftige spejderpriser, hvis man ikke selv har taget med. 

Der vil være fællesspisning fra klokken 18.00 og bålet tændes kl.20.00 

I år har vi for første gang i flere år en båltaler. Det er vores lokale 

folketingskandidat Hanne Bjørn Klausen fra det konservative folkeparti 

(Måske er hun allerede valgt ind). 

Det vil glæde os at se så mange som muligt søndag den 23/6. 

Vel mødt 

Hjortespring Spejdergruppe DDS 

 
 

 

 

Husk at følge, like  og dele vores Facebook opslag, når du ser noget 

spændende. Det giver god opmærksomhed om spejdergruppen. 



Forældreklanen – mens dit barn er til spejder 

 

Når dit barn er til spejder onsdag, så overvej at slå et slag forbi forældre-

klanen. Der er møde den første onsdag i hver måned samtidig med, at der 

er møde for minierne. 

Her er der både tid til hygge, socialt samvær og mulighed for at støtte op 

omkring dit barns fritidsinteresse. 

https://hjortespringspejder.dk/foraeldreklan 

 

Græsslåningslauget søger flere hjælpere 

 

Så er det igen tid til at starte græsslåningslauget. Igen i år søger vi friske 

frivillige, der vil komme og slå græsplænen en gang imellem. Skriv en 

mail til Jens2Ole@hotmail.com med dato for den eller de dage, hvor du 

frem til efteråret kunne tænke dig at hjælpe med at slå græs, så skriver jeg 

dig på listen og fortæller hvordan du kan få fat i græsslåmaskinen.  

Du kan skrive dig på til at slå et el-

ler flere af de tre stykker, som vi 

opdeler grunden i: 

1. Den vestlige del mod skoven 

2. Området mellem Rudelen og 

Mosehytten 

3. Området mod hjortefarmen, 

hvor vi holder Sct. Hans (slås 

kun frem til Sct. Hans). 

 

 

Der er brug for at plænen bliver slået hver eller 

hver anden uge afhængig af nedbørsmængden ☺. 

Scan QR koden og se, hvornår der mangler hjæl-

pere. 

 

Formanden v/Jens Ole 

https://hjortespringspejder.dk/graesslaningslauget 

https://hjortespringspejder.dk/foraeldreklan
mailto:Jens2Ole@hotmail.com
https://hjortespringspejder.dk/graesslaningslauget


Genbrugsspejd – hvilken start 

 

Hvilken start på Genbrugsspejd – aldrig tidligere har vi omsat for så meget 

til et loppemarked. Det blev til 14.558 kr. på en dejlig solbeskinnet 

forårsdag på Klausdal. For hver eneste time, der er brugt i ugen op til og 

på loppemarkedsdagen, har vi tjent ca. 140 kr. til gruppen. 

Mens der var gang i loppemarkedsdelen, havde spejderne travlt med 

genbrugstrolde under kyndig instruktion af tropsspejderne Klokke og 

Skumfidus – det var også en succes. 

Der var Genbrugsdiplom til de deltagende spejdere, og der ligger et diplom 

i hytten og venter på Lux, Skorpion og Stjerne, der ikke fik det med hjem. 

Vi håber, at der er endnu flere, der er klar, næste gang vi holder 

Genbrugsspejd. Både omsætning og den gode oplevelse stiger jo flere, der 

deltager, og så er her en fantastisk mulighed for at støtte op omkring dit 

barns fritidsinteresse 😊. 

Sammen med juletræssalget er Genbrugsspejd (loppemarkederne) den 

indtægtsgivende del af vores arbejde i gruppen og forudsætningen for 

vores aktiviteter og drift. 

Se mere og herunder udviklingen i omsætning på hjemmesiden. Reserver 

allerede nu de næste datoer: 

• Uge 35 - lørdag 31. august 2019 

• Uge 39 - lørdag 28. september 2019 

Følg med her http://hjortespringspejder.dk/Loppemarked  

og se billeder på https://www.facebook.com/hjortespring. 

  

http://hjortespring.spejder.dk/Loppemarked
https://www.facebook.com/hjortespring


 

Familiespejd (3 år – BH klasse) 
 

 

Siden sidst har vi haft klatretema og tidlig og sen påske. Der er blevet 

klatret på slackline mellem træer, balanceret på rebstige, lavet insekthotel 

og grenmænd, og vi har hygget og haft gang i bålet.  

Se billeder på https://www.facebook.com/hjortespring/ 

 

  

 
 

Program for Familiespejd 
Møde bestemte søndage kl. 10.00-12.00 

 

Mødedatoer for 2019:  

• Uge 22 - 2/6 

• 23/6 Sankt Hansaften 

(Separat invitation) 

• Datoer for efteråret følger 

først på sommeren 

• 31/8 Loppemarked 

• 28/9 Loppemarked 

• tbd/9 Vedligeholdelsesdag 

(særskilt invitation)

 

Følg også med på http://hjortespringspejder.dk/familiespejd 

https://www.facebook.com/hjortespring/
http://hjortespringspejder.dk/familiespejd


 

Minisiden 
 

 

Kære minier og forældre, 

 

Så skal vi i gang med den sidste del af denne sæson, hvor vi har lavet en 

masse spændende aktiviteter. Vi har været strandet på en øde ø og vi har 

fundet vej med kort og kompas. Vi kommer snart til at sige farvel til alle 

vores 3. klasser, der rykker op og bliver juniorspejdere, men vi skal også 

sige hej til en masse nye efter sommeren.  

Her i slutningen af maj kom Sommer tilbage fra sin udveksling til USA, og 

hende havde vi glædet os til at sige hej til igen.  

D. 4 juni er der Divisionsbål, som holdes hos Ballerup gruppe en tirsdag. 

Der kommer derfor ikke til at være noget minimøde grundlovsdag, men 

tirsdagen inden. Mere info kommer på mail. Vi er også ved at gøre klar til 

at tage med på vores gruppesommerlejr, hvor vi skal have 5 minier med. 

Vi glæder os alle super meget! 

Vi starter igen ugen efter skolestart med Blå Uge, hvor der er spejder både 

mandag, onsdag og torsdag. Ugen efter starter vi så igen med vores 

normale ugentlige møder hver onsdag.  

Vi glæder os til resten af denne sæson og hele den nye, der kommer! 

God sommer,  

Ninka (41 51 71 53), Sommer, Tudse, Mads, Benjamin og Rasmus 

 

  

 



 

Mini program (1.-3. klasse) 
Møde onsdag kl. 18.00-19:30 

 

 

Juni 

4. Divibål hos Ballerup Gruppe 

(TIRSDAG) 

5. Grundlovsdag – ingen spejder 

12. Træbanksløb 

19. Spejderhygge og afslutning 

23. Sankt Hans-aften (invitation 

andet sted i bladet) 

 

Juli 

27/7 – 3/8 Gruppesommerlejr 

 

August 

19. + 21. + 22. Blå Uge 

28. Opstart og velkommen 

31. Loppemarked 

 

September 

4. Lys i mørket 

tbd. Vedligeholdelsesdag (særskilt 

invitation) 

11. Lad der være ild 

18. Tag over hoved 

25. Ly mod vind og vejr 

28. Loppemarked

  

 

Se også Hjortetakken og periodens program på hjemmesiden. 
 

 



 

 

 

Juniorsiden 
 

 

Kære Kære junior og juniorforældre, 

Vi er kommet godt ind i det nye år, og der er ikke så mange møder tilbage i 

denne sæson. 

Efter sommerferien ser ledersituationen i juniorgrenen lidt anderledes ud. 

Pongo går på barselsorlov, og derfor består ledergruppen så af Termit, 

Ravn og Abu, der kommer tilbage fra sin orlov. Derudover har vi en 

hjælper i form af vores gruppeleder Frank, der har tilbudt at assistere os 

ledere, der er tilbage. Det er vi meget glade for. 

Vi skal til at planlægge program for næste år, og der vil vi selvfølgelig 

have ledersituationen for øje. 

Vi har afholdt en vellykket Italienskweekend. Vi var flere end først 

forventet, idet vi holdt det ugen efter familieweekenden og dermed ikke 

havde turde håbe på et så stort fremmøde. 

Her er et billede fra turen fra efter vi blev nødt til at rykke hytte. 

 

 

 

Spejderhilsner  

Termit, Ravn, Abu 

 

Hvis I ikke kan komme til spejder så husk at melde afbud ☺ 

(efter sommer til Termit eller Ravn) 



 

 

 

Junior program 
Torsdag 18:00 – 20:00 

 

 

Juni 

4/6 Divibål  

13/6 Sommerafslutning – god 

sommerferie 

23/6 Sankt Hansaften (invitation 

andet sted i bladet) 

 

Juli 

27/7 til 3/8 Gruppesommerlejr 

 

August 

19+21+22/8 Blå Uge  

22/8 Møde 

29/8 Møde 

31/8 Loppemarked 

 

September 

5/9 Møde 

12/9 Møde 

tbd. Vedligeholdelsesdag (særskilt 

invitation) 

19/9 Møde 

26/9 Møde 

28/9 Loppemarked 

 

Møderne i august og september vil omhandle: Velkommen til 

juniorgrenen, bål, primimad og surprise. 

 

Se også Hjortetakken og periodens program på hjemmesiden. 

 



 

 

 

Troppens side 
 

 

I troppen har vi arbejdet med Pioneer i maj måned, og så er vi ved at gøre 

klar til Sommerlejren, Siden sidst har vi fået en ny tropsspejder, han 

hedder Adrian og har fået spejdernavnet Hobit. 

Juni, juli og august er normalt sommerlejrmåneder, og det er heller ikke så 

meget anderledes i troppen. Vi skal nemlig sammen med resten af gruppen 

til Assenbæk, og vi deltager med 5 ud ad 8 tropsspejdere og 3 ledere. 

Vi glæder os til at komme på heik og klatre. 

Måske tager vi næste år til udlandet. Selvom Jylland er lidt fremmed for 

mange af os. 

 

Når vi kommer hjem fra sommerlejren og alle vores små spejdere har 

været med mor og far på sommerferie, er det tid til at sige velkommen til 

nogle nye tropsspejdere. Rygtet siger at det er 6 raske drenge som kommer 

op til troppen. 

HUSK AT FØRSTE MØDE I AUGUST  

ER BLÅ UGE (uge 34) 

 

God sommer til alle! 

Vel mødt  

Jacob, Nichlas og Frank 

 

 



 

 

Troppens program 
Møde mandag kl. 18.30-20.30 

 

Juni 

3.Telt og bivuak.  

10. 2. pinsedag – vi holder fri. 

17. Materiale pakning til 

sommerlejren. 

23. Sankt Hansaften (Se invitation 

andet sted) 

 

Juli 

27/7-3/8 Sommerlejr 

 

August 

19. Blå uge 

21. Blå uge 

22. Blå uge 

26. Vi byder velkommen til de nye 

tropsspejdere. 

31. Loppemarked 

 

September 

2. Tropsmøde 

9. Tropsmøde 

tbd. Vedligeholdelsesdag (særskilt 

invitation) 

16. Tropsmøde 

23. Tropsmøde 

28. Loppemarked 

30. Tropsmøde 

 

 

 

 

 

 

 

Se også Hjortetakken og periodens program på hjemmesiden.  



 

 

 

Klanens side 
 

 

Her er en beretning fra klanen ☺  

Her i klanen er der fokus på at have det sjovt og styrke vores spejder 

relationer. Vi holder møder på tværs af divisionen hvor opbygning af 

relationer til de andre klanspejdere i divisionen er i fokus.  

I løbet af den seneste periode har vi også lavet en masse sjove, 

spændende og læringsfyldte møder. Vi har lavet en reapair cafe, hvor vi 

kunne reparere vores ødelagte ting. Vi har været på besøg ved en dojo i 

brasiliansk jiu-jitsu og oplevet hvad andre i området har at byde på. 

Sidst men ikke mindst har vi lavet en tre retters middag på trangia og 

spillet mundharmonika. 

I denne periode har klanen også været på tur, hvilket kan ses på 

billederne. 

De bedste klanhilsner  

Klanen 

 

 

 



 

 

 

Klan program 
Tirsdag 19:00 – 21:00 

 

Juni & juli 

23. Sankt Hansaften (invitation 

andet sted i bladet) 

Vi læser til eksamener og holder 

sommerferie  

 

August 

19+21+22/8 Blå Uge  

27. Opstartsmøde og indslusning 

af nye klanspejdere 

31. Loppemarked 

September 

3. Klanen på løb 

tbd. Vedligeholdelsesdag (særskilt 

invitation) 

10. Klanen i svømmehallen 

17. Klan projekt 

24. Klan projekt 

28. Loppemarked 

 

 

 

 

 

 

 



Kontaktliste for DDS Hjortespring gruppe 

http://hjortespringspejder.dk/ 

 

 
Navn Telefonnr Mail-adresse 

Familiespejder Bo Wilhelmsen 6055 8680 ebwilhelmsen@hotmail.com 

 Ole Iversen 3066 1671 olesteen@iversen.mail.dk   

 Benjamin Rasmussen 2346 2926  

Minispejder Trine Klinge Wulff (Ninka) 4151 7153 trine@wulff1.dk  

 Benjamin Rasmussen 2346 2926  

 Emil (Tudse) Rosendahl Jensen 5150 1519 emiljensen1@gmail.com 

 Mads Kessel 3131 9531 kezzel@gmail.com 

 Rasmus Lindevall Borch 2270 9644 rborch@ymail.com 

 Helena-Celine Stevelt (Sommerfugl)  2157 5880 h_c_stevelt@yahoo.dk 

Juniorspejder Thomas Kragh-Sander (Termit) 5240 7252 thomas@krag-sander.com  

 Nicklas (Ravn) Lauruhn 3136 3156 lauruhn13@gmail.com 

 Pernille Rosenfeldt (Orlov) 2480 8478 pernille.rosenfeldt@gmail.com 

 Anders P Wätjen (Pingo) 4116 2019 anders_anderledes@hotmail.com 

Tropsspejder Frank Kofoed 4059 3131 frank@troldklov.eu 

 Jacob Skads Jeppson 2925 2509 jacob@jjaps.dk 

 Nichlas Kongsdal Kongsdorf 2292 8168  

Klanspejder Kira Trier Wang 3048 8074 kiratwang@gmail.com 

 Eva (Spurv) Voetmann Christiansen 3049 6513 evavoetmann@gmail.com 

Gruppeleder Frank Kofoed 4059 3131 frank@troldklov.eu 

 Jacob Skads Jeppson 2925 2509 jacob@jjaps.dk 

Bestyrelse Repræsentanter for Forældre, Ledere og Unge  https://hjortespringspejder.dk/bestyrelse-og-grupperad 

 Formand: Jens Ole Madsen 4498 1177 jens2ole@hotmail.com 

 Kasserer: Ole Iversen 3066 1671 olesteen@iversen.mail.dk   

Forældreklan Frank Kofoed 4059 3131 frank@troldklov.eu 

Spejderhus/Hytte Rudelen/Mosehytten   

Info/adresse Mail videresendes til gruppeleder  info@hjortespringspejder.dk 
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