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Gruppeleder nyt! 
 

 

Kære alle spejdere, forældre og andet godt folk, som der har tilknytning til 

Hjortespring gruppe.  

Sommerlejren er veloverstået, og det var en fornøjelse for en gammel 

spejder, som nu er gruppeleder i en ny gruppe, at være på sommerlejr igen. 

Stor tak til alle vores ledere og spejdere for at gøre vores 

gruppesommerlejr til Assenbæk til en god lejr. 

 GRUPPELEDEREN SIGER! 

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

Spejder, Leder, Forældre og Klan i Hjortespring Gruppe. 

 

Jeg håber, at alle har taget godt imod den elektroniske udgave af 

Hjortetakken, og hvis du ikke viste det, er den også tilgængelig i 

mobilformat via Issue.com søg på Hjortetakken, så mangler du aldrig 

læsestof. 

Traditionen tro har vi startet et nyt spejderår op med Blå uge, og i år rejste 

vi jorden rundt som spejder. Vi kom både til New Zealand, Italien, USA. 

Vi har også haft oprykning og sagt goddag til en del nye spejdere, dog må 

vi desværre stadigvæk sige nej til nogen, på grund af manglende faciliteter 

og ledere. Men helt galt går det nu ikke, vi har nemlig sagt goddag til 3 

nye spejderledere i de første 8 måneder af 2019. 

Velkommen til Nicklas (Trop), Karina (Trop) og Gran (Junior)  

Og vi har vedtaget, at vi vil lave en lidt anderledes og ny lederkampagne 

henover efteråret. Så mon ikke at alle i vores lokalområde vil ligge mærke 

til Hjortespringspejderne. 

I skrivende stund, er efteråret lige startet, og vi har netop afholdt vores 

Genbrugsspejderløb nr. 2 og med flere deltagere end på det første løb. Nu 

er der snart nogle spejdere, som har gjort sig fortjent til Genbrugsmærket. 

Men tiden nærmere sig, hvor vi igen i år skal sælge juletræer og som noget 



nyt skal vi også i år sælge Spejdernes udvalgte julebryg   

Og vi håber på STOR OPBAKNING til dette, for husk at alle pengene går 

til vores kommende nye spejderhytte. Vi skal igen i år sælge både fra 

Gammelgård den 1. weekend i advent og fra vores egen grund alle 

weekender i december. Så sæt x så du og din familie kan hjælpe. 

 

Forsidebillede: Gruppen inden afgang til sommerlejr på Assenbæk spejdercenter 

 

 

365 tørklædemærket 

 

 

For 1. år siden startede alle juniorspejdere på 365 tørklædemærket. I denne 

uge har 8 bestået, og i mellemtiden er der sket meget. 

3 af dem er blevet til Tropsspejdere, nogle er blevet andet års juniorer, men 

fælles for dem alle er, at de har været super seje og gennemført! 

For når man siger ja til at tage et 365 tørkædemærke, skal man nemlig gå 

med et spejdertørklæde i et helt år. Man må kun tage sit tørklæde af i 

særlige tilfælde, og hvis ens mor eller far har givet lov. 

Så det har været et år, med tørklæde på i skole, på indkøbsture, ferie, til 

familiefødselsdage og spejdermøder for disse 8 super seje spejdere. 

 

Så hold øje med deres uniform. 



VISTE DU AT: 

 

Alle ledere har mulighed for gratis lederuddannelse. 

Alle vores arrangementer har en tilmeldingsfrist, og det er vigtigt for os, at 

den bliver overholdt. 

 

 

 

Pilou er blevet far STORT TILLYKKE 

Hjortespring gruppe tjener ca. 25-30.000 kr. på juletræer om året. 

Ukrudt er flyttet tilbage til Herlev. 

Hjortespring gruppe tjener mere end 40.000 kr. på loppemarkeder om året. 

Vores Klan har fået 3 nye medlemmer. 

Alle byggetilladelser er kommet på plads. 

Familiespejderne havde næsten 20 små spejdere til det første møde. 

Vores forældreklan mødes 1. onsdag i hver måned 18-19.30. 

Hjortespring gruppe har 2 gruppeledere – Jacob og Frank. 

 

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

spændende. Det giver god opmærksomhed om spejdergruppen. 

 



NYT FRA FORÆLDREKLANEN 

 

Dette er historien, om nogle få men gæve mænd, som tilbage i 2015 tog 

initiativ til at oprette en forældrepatrulje, som kunne hjælpe og aflaste 

lederne i Hjortespring spejdergruppe. 

Vi synes selv, vi har og er en succes, men vi er også kommet dertil, hvor vi 

som patrulje har brug for noget nyt blod. Dels fordi en del af os er 

involveret i hytteprojektet og et par stykker i selve spejderarbejdet i 

gruppen.  

For at det ikke skal blive en skyggebestyrelse, har vi derfor brug for både 

handlekraftige mænd og kvinder, som synes, at de har tid og lyst til at byde 

ind med den viden, som du/I måtte have.  

 

 

 

For mere information kontakt Frank på 4059 3131 

 

Vel mødt onsdag den 2/10 klokken 18.00 

 

Med spejder hilsen 

Frank 

 

 

 

 

https://hjortespringspejder.dk/foraeldreklan 

https://hjortespringspejder.dk/foraeldreklan
https://hjortespringspejder.dk/foraeldreklan


Genbrugsspejd – endnu et fint år – tak for hjælpen 

 

Lørdag 28/9 havde vi sidste Genbrugsspejd/Loppemarkedsarrangement for 

i år og hvilken afslutning.  

Det blev til 13.405 kr., og det er det næstbedste resultat, vi har opnået, 

siden vi startede med vores statistik. Det bedste resultat nogensinde havde 

vi i maj i år, så det har været et fantastisk år omsætningsmæssigt.  

 

De seneste tre gange har vi inviteret til Genbrugsspejd, hvor vi har haft 

aktiviteter relateret til genbrug for spejderne. Det ligger i vores DNA som 

spejdere, at vi ikke misbruger ressourcerne, og så er det jo også meget 

oppe i tiden. Forældrene har så kunne fokusere på de mere praktiske ting 

omkring loppemarkedet. 

Vi takker for i år og håber (og forventer), at endnu flere vil hjælpe til næste 

år.  

  



 

Familiespejd (3 år – BH klasse) 
 

 

Kære familiespejdere, 

Vi er nu næsten 25 familiespejdere og med god opbakning og 1-2 forældre 

for hver spejder til møderne, så kan vi blive rigtig mange. Det er dejligt, og 

når alle hjælper til med at få det hele til at glide, så er det en fornøjelse. Vi 

bliver sjældent klar til kl. 12, men det er primært, fordi vi hygger os ☺. 

Vi glæder os til resten af sæsonen. 

Msph Benjamin, Ole og Bo 

 

  

 
 

Program for Familiespejd 
Møde bestemte søndage kl. 10.00-12.00 

 

Mødedatoer for 2. halvår 2019:  

• Uge 39 - 29/9 

• Uge 43 - 27/10 

• Uge 46 - 15-17/11 

Juleweekend 

• Uge 47 - 24/11 

• December – Juletræssalg 

 

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

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

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


 

 

 

Minisiden 
 

 

Kære minier og forældre, 

Så er vi kommet i gang igen efter sommerferien med en god blå uge og 

september måned. Vi har fået sagt goddag til alle de nye spejdere, som vi 

glæder os til at lære bedre at kende! 

I det her spejderår skal vi ud og rejse. Men i år rejser vi i tiden. I 

september lavede vi vores tidsmaskine og rejste med den til fortiden, 

hvorefter den på tragisk vis gik i stykker. 

Vi havde også en fest på vores weekend i september, hvor vi fik prøvet at 

slå telte op, lavet mad over bål og sovet i teltene. Sikke en hyggelig tur, og 

godt fremmøde! 

Husk, at hvis minierne ikke kan komme med os på rejse i tiden en onsdag, 

så MELD AFBUD på sms eller mail til Ninka, så vi ved I ikke kommer! 

Vi glæder os til at tilbringe et nyt, godt år med jer! 

Msh 

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

 



 

 

 

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

 

 

Oktober 

2. Vi laver knob og knuder 

9. Vi starter på besnøringer  

16. EFTERÅRSFERIE INGEN SPEJDER 

23. Vi bygger med rafter 

30. Halloweenmøde (KOM UDKLÆDT!) 

 

November 

6. Vi starter på kniv- og savbevis 

13. Mere kniv og sav 

15-17. FAMILIEWEEKEND 

20. Vi snitter figurer 

27. Juleafslutning 

 

December - INGEN SPEJDER 

 

Januar 

15. Vi lærer om mad over bål 

22. Vi laver mad 

29. Vi laver mad, fortsat 

 

Februar 

5. Vi lærer om skader 

12. VINTERFERIE INGEN SPEJDER 

19. Vi lærer om handling ved skader 

26. Vi hjælper hinanden 



 

 

 

Juniorsiden 
 

 

Kære junior og juniorforældre, 

I skrivende stund er det blå himmel og solskin næsten som en sommerdag 

sidst i juli, hvor juniorene var på sommerlejr. Vi var 10 juniorspejdere og 3 

ledere, som tog til Assenbæk spejdercenter.  

Vi byggede vandrutschebane, sauna og pool. Vi tog på natsmuglerløb 

sammen med nabogruppen Thorolf og igennem hele lejren, skulle 

juniorspejderne på mange forskellige aktiviteter så som tømmerflåde-

bygning, søslag og essedøgn, hvor juniorerne skulle sove i gamle 

fiskerhytter og lave rygeost. Vikingemad, hvor Grævling viste sig som en 

ren bøddel overfor en stakkels høne, som skulle være spejdernes 

aftensmad. 

Vi tog også en hel dag på klatrevæg 25m høj var den og fandt ud ad at 

Kobi er 50% edderkop 

Tak for en god sommerlejr fra Ole, Ravn og Frank 

 

Efter sommerferien er det en tradition, at vi starter op med Blå Uge i uge 

34 og i år, skulle alle hjortespringspejdere rejse jorden rundt og besøge 

forskellige lande. Vi kom til Italien, USA og New Zealand. 

Men inden da fik vi uddelt årsstjerner og ordnet oprykningen. 

Velkommen til alle nye juniorspejdere. 

 

Gran, Ravn og Frank 

 

 

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



 

 

 

Junior program 
Torsdag 18:00 – 20:00 

 

 

Oktober: 

3. Vi leger med ILD (Båltænding) 

10. Vi leger med ILD - fortsat 

17. Efterårsferie 

24. Patruljedyst 

25-27. Weekendlejr. Program 

tilgår 

31. Brobygning 

 

November: 

7. Brobygning 

14. Brobygning 

15-17. Juleweekend på 

Birkemosen 

21. Juletræssedler 

28. Surprisemøde 

 

 

December: 

Alle weekender 

sælger vi juletræer. 

Kom når du kan! 

5. Vi er kulturelle 

12. Vi vender det hele på hovedet 

19. Juleafslutning husk en gave, 

værdi 30 kr. 

 

 

 

 

Januar 2020 

9. Velkommen i det nye år 

16. Primimad 

23. Vi tager på udflugt. 

30. Det blæser i køkkenet

   



 

 

 

Troppens side 
 

 

Hej alle forældre og spejdere, 

 

Så er vi for alvor kommet i gang med spejd efter sommerferien, og troppen 

er jo vokset sig lidt større. Vi har taget imod 5 nye spejdere fra juniorerne 

og har fået opdelt os i patruljer. Patruljerne er som følger: 

 

Wapiti: 

Skumfidus (patruljeleder) 

Snebold (patruljeassistent) 

Stork 

Balou 

Bolt 

 

Muntjak: 

Klokke (patruljeleder) 

Kløver (patruljeassistent) 

Eruptor 

Aris 

T-rex 

 

Vi glæder os til et fantastisk år med masser af spændende udfordringer og 

sjove tider. 

 

Med spejder hilsen  

Jakob og Nichlas 

 

 



 

 

Troppens program 
Møde mandag kl. 18.30-20.30 

 

September 

Man. 16/9 - knob og besnøringer 

Man. 23/9 - knob og besnøringer i 

praksis  

Man. 30/9 - tropstid til 

planlægning af møder, herefter leg 

 

September 

Man. 7/10 - patruljemøde 

Man. 14/10 – patruljemøde 

18-20/10 - Weekendtur 

Man. 21/10 - patruljemøde 

Man. 28/10 – Tropsmøde 

 

Oktober 

Man. 4/11 - patruljemøde 

Man. 11/11 – patruljemøde 

15-17/11 - Juleweekend 

Man. 18/11 - patruljemøde 

Man. 25/11 – tropsmøde 

 

December 

Man. 2/12 - patruljemøde 

Man. 9/12 - patruljemøde 

Man. 16/12 - juleafslutning 

 

Januar 

Man. 6/1 - patruljemøde 

Man. 13/1 - patruljemøde 

Man. 20/1 - patruljemøde 

Man. 27/1 – tropsmøde 

 

Februar 

Man. 3/2 -patruljemøde 

Man. 10/2 - vinterferie ingen spejd 

Man. 17/2 - patruljemøde 

Man. 24/2 - Tropsmøde 

 

 

 



 

 

 

Klanens side 
 

Så er det blevet tid til at høre en beretning fra de ældste spejdere her i gruppen, 

nemlig klanen ☺  

Klanen er for unge spejdere i alderen 16 til omkring de 23 og består af 14 

medlemmer. 

Klanen holder møde hver tirsdag 19 til 21, og hvis du er interesseret i at prøve 

kræfter, er du mere end velkommen til at komme forbi eller skrive en besked til vores 

nye klanledelse, der består af Tudse og Albus. 

Vi er en ung og voksende klan med 4 nye medlemmer med fokus på at styrke vores 

spejderrelationer internt i gruppen og divisionen samt have det sjovt. 

Klanen er yderst aktiv og har siden opstart ved Blå Uge afholdt en kolleuge, hvilket 

er en uge, hvor man lever og bor sammen som et kollektiv i spejderhytten. Efter 

denne kolleuge tog klanen på weekend i en af vores klanmedlemmers sommerhus. 

Her har stået på alt fra madlavning, badning i havet til generel hygge. 

Her i klanen har vi en interesse og ønske i at deltage aktivt og engageret i gruppen, og 

vi har derfor også allerede afholdt et møde for troppen, hvor den stod på en masse 

spændende aktiviteter. 

Derudover har vi selvfølgelig afholdt vores egne møder, der indtil videre har bestået 

af en tur på stranden og til København.  

 

De bedste klanhilsner  

Klanen 

 

 

 



 

 

 

Klan program 
Tirsdag 19:00 – 21:00 

 

Oktober 

1.  Terningegåtur (Daffy & Løve) 

8. Mad over bål (Dino & Tudse) 

15. Efterårsferie 

22. Omvendt møde (Phil & Timon) 

29. S-togs fangeleg (Abu & Daffy)  

 

November 

5. Gysermøde (Albus & Phil)  

12. Musikmøde (Dino & Løve) 

15-17. Juleweekend med gruppen 

19. Vi brygger i kedlerne (Daffy) 

26. Batik og hvidløgsbrød (HB Klan)   

 

December 

3. Julegave (Phil & Spurv) 

10. Bytte bog møde (Spurv) 

17. Julehygge (Tudse og Daffy)  

24. Intet møde grundet Jul 

 

Januar 

7. Just Dance (Albus & Dino) 

14. Vi planlægger halvårsprogram 

19. Loppemarked 

21. Vi finder på noget møde (Alle)  

28. Ski / Snowboard møde (Tudse + ?)



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 Frank Kofoed 4059 3131 frank@troldklov.eu 

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

 Bertram (Gran) Ring Friis 4093 5123 bertram@ringfriis.dk 

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

Tropsspejder Jacob Skads Jeppson 2925 2509 jacob@jjaps.dk 

 Nichlas Kongsdal Kongsdorf 2292 8168  

 Karina   

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

 Karl (Albus) Holde 2117 4557 karlkh99@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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