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Gruppeleder nyt! 
 

 

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

Hjortespring gruppe. Jul og nytår er veloverstået, og i skrivende stund er 

alle spejdergrene kommet i gang igen. Ved optællingen her i januar 2020 er 

vi 114 spejdere, hvilket er en vækst på 24 i forhold til januar 2019, og med 

så mange spejdere kommer der nok mange til GRUPPERÅDSMØDET.  

Om 5 år er vi måske 150 spejdere med en ny spejderhytte. Vi har et stabilt 

fremmøde i alle vores grene, og alle afdelingsledere har lagt op på 

gruppens hjemmeside hvornår, der er planlagt sommerlejr. Spørg endelig 

såfremt der skulle være spørgsmål, som opstår.  

 GRUPPELEDEREN SIGER! 

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

Spejder, Leder, Forældre og Klan i Hjortespring Gruppe. 

 

Det er stadigvæk mørkt udenfor om morgen, men heldigvis er vi på vej 

mod foråret og dermed også en masse spændende spejderaktiviteter.  

GRUPPERÅDSMØDE 26/2-2020 

FAMILIEWEEKEND  20/3-22/3-2020                                

DIVISIONSTURNERING 1/5-3/5-2020 

 

Forældrebestyrelsen arbejder i det fri. 

Især grupperådsmødet er vigtigt for dig som forældre, så når du læser dette 

skal du fluks sætte X i kalenderen og samtidigt læse indkaldelsen med 

diverse ændringsforslag, der fremsendes separat. 



De andre aktiviteter er primært for spejderne, men på familieweekenden er 

alle forældre velkommen om lørdagen. Kom forbi og få lidt frisk luft 

sammen med din spejder. 

HUSK DET NU: Hjortetakken er blevet elektronisk! og hvis du ikke viste 

det, er den også tilgængelig i mobilformat via Issue.com søg på 

Hjortetakken, så mangler du aldrig læsestof. 

KIG FORBI VORES HJEMMESIDE: www.hjortespringspejder.dk 

KIG FORBI VORES FACEBOOKSIDE: www.facebook.com/hjortespring 

 

Forsidebillede: Juleweekend 2019 på Birkemoselejeren i Slangerup 

 

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. 

Hjortespring gruppe solgte ca. 540 Julebryg i 2019. 

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

Genbrugsspejd er en kæmpe succes, som andre spejdergrupper gerne vil 

deltage i. 

 

 

HUSK GRUPPERÅDSMØDE 26. FEBRUAR 2020. Klokken 18.00 

https://issuu.com/search?q=hjortetakken
www.hjortespringspejder.dk
http://www.facebook.com/hjortespring


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. 

KOM TIL NÆSTE MØDE 26/2-2020 

Med spejder hilsen 

Frank 

 

https://hjortespringspejder.dk/foraeldreklan 

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

spændende. Det giver god opmærksomhed om spejdergruppen. 

 

Billeder fra Facebook 

  

https://hjortespringspejder.dk/foraeldreklan


Genbrugsspejd – skriv datoer i kalenderen 

 

Genbrugsspejd er den største indtægtskilde, vi har ved siden af kontingent 

og offentlige tilskud, og er en forudsætning for det driftsbudget, der er lagt 

for gruppen for den næste lange periode ifm. vores kommende 

hyttebyggeri.  

Støt derfor op om denne aktivitet såvel som vores andre aktiviteter, 

hvor der er behov for hjælp fra forældrene (genbrugsspejd, 

juletræssalg og hyttevedligehold). 

Lørdag den 25. januar blev det til en omsætning på 11.188 kr..  Det er flot 

og den bedste indtjening i en vintermåned til dato. Vi tjente alle ca. 103 kr. 

til gruppen for hver time, der var lagt i løbet af ugen.  

Mens der var gang i loppemarkedsdelen, var der genbrugsaktivitet for 

spejderne. 

Der var godt vejr, god stemning, fin omsætning og en afslutningsøl eller 

vand, så hvad kan man næsten ønske sig mere – tak for indsatsen. Billedet 

viser lukkeholdet lige før, vi siger, tak for i dag. 

 

 

Husk at tilføje de næste datoer til kalenderen. 

• Uge 24 - lørdag 13. juni 2020 

• Uge 48 - lørdag 28. november 2020 



 

Se mere og herunder udviklingen i omsætning på 

https://hjortespringspejder.dk/loppemarked. 

 

 

 

Billeder fra Facebook 

  

  

https://hjortespringspejder.dk/loppemarked


 

Familiespejd (3 år – BH klasse) 
 

 

Kære familiespejdere, 

Ca. 25 familiespejdere og med god opbakning og 1-2 forældre for hver 

spejder til møderne, så er der basis for mange gode aktiviteter. 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 ☺. 

2020 – vi er klar! 

Msph Benjamin, Ole og Bo 

 

  

 
 

Program for Familiespejd 
Møde bestemte søndage kl. 10.00-12.00 

 

Mødedatoer for 1. halvår 2020:  

• Uge 4 - 26. januar 2020 

• Uge 8 - 23. februar 2020 

• Uge 12 - lørdag 21. marts 

2020 (Familieweekend) 

• Uge 13 - 29. marts 2020 

• Uge 17 - 26. april 2020 

• Uge 23 - 7. juni 2020 

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

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

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


 

 

 

Minisiden 
 

 

Kære minier og forældre 

Vi er endelig kommet over på den anden side af julen, og januar er vel i 

gang. Vi rejser stadig i tiden og oplever en masse forskellige ting. I det her 

halvår skal vi blandt andet finde ud af, hvordan vi hjælper hinanden, hvis 

man kommer til skade, og hvordan vikingerne kunne finde vej uden 

telefoner! Vi får desuden også besøg af spejderne fra KFUM Klausdal, 

som kommer og fejre Skt. Georgsdag med os til april, så det ser vi meget 

frem til.  

Vi skal desuden også på vores hyggelige familieweekend, hvor alle er 

inviteret, og så skal vi på vores divisionsturnering sammen med de andre 

minispejdere i vores division. Så alt i alt går vi et herligt halvår i møde! 

Husk allerede nu at tage stilling til, om I vil med på vores sommerlejr i uge 

32! Det bliver super hyggeligt, og så er det en stor oplevelse! 

Som altid, husk at melde afbud til Ninka, hvis I ikke kan komme, og så 

glæder vi os til at se jer i endnu et halvår! 

Mvh.  

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

 

 



 

 

 

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

 

 

Februar - Jernalderen 

5. - Vi lærer om skader 

12. - VINTERFERIE INGEN SPEJDER 

19. - Vi lærer, hvad man skal gøre ved skader 

26. - Tænkedag (HUSK 2 kroner pr. påbegyndte spejderår) 

 

Marts - Vikingetiden 

4. - Vi lærer om rutevalg og terræn 

11. - Vi kigger på koder og kompas 

18. - Vi kigger på koder og kompas, fortsat 

FAMILIEWEEKEND 20.-22. marts 

25. - Vi laver udvidet orientering 

 

April - Middelalderen  

1. - Vi lærer om spejder 

8. - PÅSKEFERIE INGEN SPEJDER  

15. - Vi klarer os selv 

22. - Sct. Georgdag med Klausdal gruppe 

29. - Vi arbejder sammen 

 

Maj - Renæssancen  

6. - Vi tænker på andre 

13. - Vi lærer om at hjælpe 

20. - Vi gør en god gerning 

27. - Vi hjælper hinanden og andre  

 



 

 

 

Juniorsiden 
 

 

 

I skrivende stund er det januar måned, koldt og vådt. Vi har desværre sagt 

farvel til Gran, som efter et halvt år fandt ud af, at spejderarbejdet ikke er 

ham på nuværende tidspunkt.  

På årets første møde inddelte vi spejderne i nye patruljer, da de andre var 

blevet for store, så nu er der 3 patruljer i juniorgrenen med 6-7 spejdere. 

Kænguruerne, Termitterne og Ravnene 

Vi har et stort fremmøde på alle vores møder, og det er vi glade for, men 

skal vi ønske os noget, er det, at spejderne kommer til tiden klokken 18.00 

og husker at melde afbud, hvis man ikke kan komme til mødet. 

I 2020 vil vi bruge mere tid på patruljearbejde, for at styrke dette inden 

divisionsturneringen og vores sommerlejr til Sverige. 

hvor ligger Sverige? FEDT jeg skal på SOMMERLEJR 

 

TUREN GÅR TIL SVERIGE – GILLASTUGAN SPEJDERCENTER

25. juli til 1. august 
 

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



 

 

 

Junior program 
Torsdag 18:00 – 20:00 

 

 

Februar: 

6.   Apollo 13    

13. Vinterferie 

20. Junior melodi grandprix 1 

26. GRUPPERÅDSMØDE. 

27. Junior melodi grandprix finale 

Marts: 

5. Handicapløb 

12. Minishelter 1 

19. Minishelter 2 

20-22. Familieweekend 

26. Patruljemascot/ stander 

 

April: 

2. Stjerneløb i Hareskoven  

9. Påskeferie 

16. Vi gør klar til lejr og fejrer 

Dronning Margrethes fødselsdag 

23. Spurv kommer forbi 

30. Vi gør klar til lejr 

Maj:  

1-3. Divisionsturnering 

5. Forældremøde sommerlejr. 

7. Patruljen bygger ovn 

14. Patrulje bagedyst 

21. Kr. Himmelfartsdag 

28. Stafet 

 

KVINDELIG LEDER SØGES TIL SOMMERLEJR I UGE 31!!!!! 

 

Vi forventer: 

At du har godt humør og gå-på-

mod. 

Alt andet hjælper vi med. 

Vi kan tilbyde: 

Gratis ferie. 

Svensk natur. 

Glade børn. 

Søde med ledere. 

Overnatning i dyrepark. 

  

Kontakt Frank for mere 

information. 4059 3131



 

 

 

Troppens side 
 

 

Hej alle forældre og spejdere, 

 

Troppens program nåede desværre ikke frem. Det vil blive uddelt på et 

møde snarest. 

 

Med spejder hilsen  

Redaktøren og Karina, Jakob og Nichlas 

 

 



 

 

 

Troppens program 
Møde mandag kl. 18.30-20.30 

 

Kommer snarest .. 

 

 

 



 

 

 

Klanens side 
 

 

Så mangler vi blot 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 13 

medlemmer. 

Klanen holder møde hver tirsdag kl. 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 klanledelse, der består af Tudse og Albus som kan findes på 

bagsiden af hjortetakken. 

Vi er en ung og voksende klan og har stort fokus på at styrke vores spejder-

relationer internt i gruppen og divisionen.  

Dette ses f.eks. ved at klanen deltager til divisionens julefrokost og aktivi-

teter som f.eks. PLAT, der er et Patruljeleder assistent kursus for tropsspej-

dere i Hareskov Division planlagt af divisionens seniorer.  

Vi har det seneste kvartal både danset og lavet biokemi til møderne. 

Vi prøvet kræfter med en s togs fangeleg hvor vi har været rundt på forskel-

lige togruter. 

Vi har også haft et musikmøde hvor vi skulle lave vores eget nummer og 

bygger vores egne instrumenter af f.eks. gulerødder. 

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

gruppen, og vi skal derfor i den næste periode afholde et møde for Junio-

rerne, hvor den vil stå på en masse spændende aktiviteter. 

De bedste klanhilsner  

Klanen 

 



 

 

 

Klan program 

Tirsdag 19:00 – 21:00 
 

 

Januar 

14. Just Dance møde (Timon) 

21. Sauna projekt (Abu) 

28. Projekt klanlokale (ALLE) 

 

Februar 

4. Collage (Spurv, Tudse) 

11. Vinterferie  

18. ÆDE (Albus) 

25. Fastelavn (Albus, Timon) 

 

Marts 

3. SNE (Tudse) 

10. Karaoke (Daffy) 

17. Vi taler uddannelse og fremtid (Albus) 

20-22. Familieweekend 

24. Skillz (Spurv) 

31. Skillz (Tiger) 

 

April 

7. Skillz (Daffy) 

14. Ekstremsport (Tiger) 

21. Planlæg juniormøde ((Spurv) 

28. Ko-bold (Ravn, Albus) 

 

Maj 

5. OL (Phil) 

12. Orienteringsløb (Spurv) 

19. Miniaturebådskapløb (Spurv, Phil) 

26. Flydende mad



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 

 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 Wilhelm   

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 medlemsadministrator  info@hjortespringspejder.dk 
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