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Gruppeleder   nyt!  
 

 

Kære   alle   spejdere,   forældre   og   andet   godtfolk,   da   jeg   sad   i   slutningen   af  
december/januar   og   skrev   mit   indlæg   til   Hjortetakken   februar-maj   viste   jeg   ikke   at  
2020   skulle   blive   et   meget   anderledes   spejderår,   men   sikke   et.  

Vi   er   nu   kommet   godt   igennem   Corona   del   1   og   jeg   håber   at   alle   familier,   ledere   og  
spejdere   vil   gøre   alt   for   at   passe   på   sig   selv   og   hinanden,   her   i   indgangen   til   efteråret,  
og   at   alle   har   det   godt.  

Men   jeg   skrev   også   at   vi   om   5   år   nok   var   150   spejdere   pt.   er   vi   tæt   på   130   og   måske  
havde   vi   en   ny   spejderhytte,   men   mon   ikke   det   hele   er   gået   i   opfyldelse   inden   da,   vi  
er   i   hvert   fald   meget   tæt   på,   at   kunne   opfylde   vores   hytte   projekt.  

Som   den   eneste   spejdergruppe   i   Herlev   gennemførte   vores   spejdergrene   alle   deres  
sommerlejr   i   et   eller   andet   format.   Klanen   tog   ud   og   sejle,   Junior   og   Trop   tog   til  
eksotiske   Helsinge   og   Minierne   overnattet   på   grunden   og   tog   på   ture.   En   stor   ros   skal  
lyde,   til   alle   ledere   for   deres   hurtige   reaktion.  

Vi   har   også   lavet   et   Corona   Sommerlejr   mærke   til   alle   som   har   deltaget.   
 

   GRUPPELEDEREN   SIGER!  

Det   skal   være   sjovt,   udfordrende,   lærerigt   og   udviklende   at   være   Spejder,  
Leder,   Forældre   og   Klan   i   Hjortespring   Gruppe.  
 

Vi   har   igennem   vores   leder   rekrutteringskampagne   sagt   velkommen   til   endnu   en   ny  
spejderleder,   Han   hedder   Oliver   og   er   21   år   gammel   og   dyrker   Klatring   og   elsker  
naturen.   Oliver   kommer   til   at   være   tilknyttet   juniorgrenen,   og   muligvis   kommer   der  
endnu   en   ny   leder   inden   ret   længe.  

  

 

HUSK   DET   NU:  

Hjortetakken   er   blevet   elektronisk!   og   hvis   du   ikke   vidste   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  
 

VIDSTE   DU   AT:  

Alle   ledere   har   mulighed   for   gratis   lederuddannelse.  

Alle   vores   arrangementer,   har   en   tilmeldingsfrist   som   er   vigtigt   for   os   bliver  
overholdt.  

Genbrugsspejd   er   en   kæmpe   succes   som   andre   spejdergrupper   gerne   vil   deltage   i.  

Næste   Genbrugsspejd   er   17.   oktober   -   kom   og   vær   med.  

 

NYT   FRA   FORÆLDREKLANEN   

Onsdag   den   2/9-2020   klokken   18.00   genstartede   Forældreklanen.  

3   modige   mødre   mødte   op   til   mødet   og   her   fortalte   Mie   og   Frank   om   ideen   bag  
forældre   klanen   og   hvilke   opgaver   de   havde   løst.   Den   første   opgave,   som   forældre  
klanen   vil   tage   fat   på   er   Genbrugsspejd   i   oktober   og   familieweekenden   i   2021  

Kom   og   vær   med.   Næste   møde   er   onsdag   den   7/10   klokken   18.00  

Med   spejderhilsen  

Forældreklanen.  

 
 

Husk   at   følge,   like     og   dele   vores   Facebook   opslag,   når   du   ser   noget  
spændende.   Det   giver   god   opmærksomhed   om   spejdergruppen.  
 



Julen   står   for   døren   og   dermed   også   årets   juletræssalg  

  

Genbrugsspejd   –   skriv   datoen   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   og  
juletræssalg).  
Sidste   gang   til   Genbrugsspejd   i   januar   tjente   gruppen    11.188   kr. .  

    



 
 
Husk   at   tilføje   de   næste   datoer   til   kalenderen.  

● Uge   42   -   lørdag   17.   oktober   2020   8.30-14.30  
● Meld   jer   til   med   vagter   af   2   timers   interval   via   hjemmesiden   

 
Se   mere   og   herunder   udviklingen   i   omsætning   på  
https://hjortespringspejder.dk/loppemarked .  
 

 
 

https://hjortespringspejder.dk/loppemarked


Billeder   fra   Blå   uge   og   sommerlejre  
  

 

 

 

 

  



 
Familiespejd   (3   år   –   BH   klasse)  

 

 
Kære   familiespejdere  
Vi   har   i   uge   34   (Blå   uge)   sagt   farvel   til   4   seje   familiespejdere   som   er  
rykket   op   til   Mini,   og   søndag   den   30.august   sagde   vi   goddag   til   en   del   nye  
og   mange   er   allerede   blevet   meldt   ind.   Velkommen!!  
Igennem   det   meste   af   efteråret   og   vinteren   skal   vi   opleve   Astrid   Lindgrens  
univers,   på   vores   spejdermøder.   Husk   vi   altid   er   udenfor   og   derfor   skal  
man   altid   huske   tøj   efter   årstiden   og   vejrudsigten.  
Msph   Team   Familiespejd   
 

 

 
 

Program   for   Familiespejd  
Møde   bestemte   søndage   kl.   10.00-12.00  

 

 
Mødedatoer   for   2.   halvår   2020:   

 

● Uge   39   -   27.   september  
● Uge   43   -   25.   oktober  

 

● Uge   45   -   lørdag   7.   november  
(juleweekend)  

● Uge   47   -   22.   november  
(sidste   møde   i   2020)  



  
Se   billeder   på    https://www.facebook.com/hjortespring/  
Følg   også   med   på    http://hjortespringspejder.dk/familiespejd  
 
 

    Spejderloven  

Den,   der   er   med   i   spejdernes   fællesskab,   gør   sit   bedste   for  

● at   finde   sin   egen   tro   og   have   respekt   for   andres  
● at   værne   om   naturen  
● at   være   en   god   kammerat  
● at   være   hensynsfuld   og   hjælpe   andre  
● at   være   til   at   stole   på  
● at   høre   andres   meninger   og   danne   sine   egne  
● at   tage   medansvar   i   familie   og   samfund  

 
 
Følg   os   på:    www.hjortespringspejder.dk  
  

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


 

 
 
 

Minisiden  
 

 

Kære   minier   og   forældre  

Så   er   vi   igang   igen   efter   sommerferien,   og   vores   ikke-planlagte   corona-pause.   Vi   er  
rigtig   glade   for   at   sige   goddag   til   alle   de   nye   minier,   både   oprykkere   fra  
familiespejderne   og   fra   ventelisten!  

Vi   har   sagt   farvel   til   Sommer   her   efter   ferien,   som   skal   ud   og   lave   spændende  
divisionsarbejde.   Vi   har   til   gengæld   sagt   goddag   til   tropspejder   Fønix,   som   godt  
kunne   tænke   sig   at   komme   ned   og   lege   med   os!  

Her   til   efteråret   har   vi   planer   om   at   tage   kniv   og   sav-bevis,   og   arbejde   på   vores  
spejderfærdigheder.   Vi   har   også   vores   juleweekend   til   november,   hvor   vi   håber   at   se  
så   mange   er   jer   som   muligt!  

Vi   glæder   os   rigtig   meget   til   at   lave   spejder   sammen   med   jer!  

HUSK!   At   melde   afbud   til   Ninka   hvis   i   ikke   kan   komme   til   spejder!  

Mvh. Ninka   (41   51   71   53) ,   Tudse,   Mads,   Benjamin,   Rasmus   og   Fønix  

 
 

  

 



 

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

 

 

September  

9.   -   Vi   kigger   på   naturen  

16.   -   Vi   arbejder   med   naturen  

23.   -   Vi   går   i   området  

30.   -   Vi   laver   mad   over   bål   (OBS.   Mødet   slutter   kl   20!)  

  

Oktober  

7.   -   Vi   begynder   på   kniv   og   sav  

14.   -   Vi   øver   mere   kniv   og   sav  

21.   -   Vi   tager   vores   beviser  

28.   -   Vi   laver   en   patruljedyst  

  

November  

4.   -   Vi   tager   på   skiferie  

JULEWEEKEND   6.-8.   NOVEMBER  

11.   -   Vi   arbejder   med   mørke  

18.   -   Vi   øver   os   i   at   morse  

21.   -   Vi   holder   juleafslutning  

  

December  

INGEN   SPEJDER!   Men   vi   sælger   juletræer  

 

 

 



 
 

Juniorsiden  
 

NYT   FRA   JUNIORGRENEN.  

  I   skrivende   stund   er,   det   august   måned,   Vi   har   taget   imod   en   masse   nye  
juniorspejdere,   en   del   er   rykket   op   fra   mini,   nogle   stykker   er   kommet   fra   andre  
spejdergrupper   eller   udefra.   Alt   i   alt   er   vi   igen   20   spejdere   og   vi   deler   dem   op   i   3  
patruljer   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   fra   hvis   man   ikke   kan   komme   til   mødet.  

DET   BEDSTE   ER   AT   SENDE   EN   SMS   TIL   RAVN:   31363156  

            FRANK:   40593131  

 

Vi   vil   bruge   de   fleste   af   møderne   på   at   arbejde   i   patruljer   og   med   patrulje  
tanken,   så   vores   spejdere   føler   sig   trygge   i   selve   patruljen   på   mødet.   Et   nøgleord  
igennem   hele   spejderåret,   vil   derfor   være   SAMARBEJDE.  

Spejderne   er   de   sidste   2   gange,   blevet   taget   med   på   råd   når   vi   har   planlagt  
program   og   denne   ide   har   vi   fået   fra   troppen,   tak   for   det.  

 



 

  Sådan   bygger   du   en   shelter  

  HUSK!!  

Juletræssalg   starter   28-29   november   og   4   weekender   frem.  

Og   det   er   super   hyggeligt.  

 



 

Programmet   fra   OKTOBER   TIL   DECEMBER  

OKTOBER:  

1.       Besnøring   og   Bivuak  

8.    Den   store   spejderbagedyst  

UGE   42    EFTERÅRSFERIE  

22.   Kreativ   Båltænding   1  

29.   Kreativ   Båltænding   2  

        NOVEMBER:  

5.   Kreativ   Båltænding   3  

6-7-8.   JULEWEEKENDLEJR  

12.   Vi   deler   ud  

19.   O-løb   eller   noget  

26.   1.hjælp  

28.   Juletræessalg   med   forældre  

29.   Juletræessalg   med   forældre  

          DECEMBER:  

3.   Julefrokost  

10.   Gaveræs   og   god   jul.  

  Med   spejder   hilsen  

Ravn,   Oliver   og   Frank  

  

 

  

 



 

 

Troppens   side   Hver   mandag   18.30-20.30  
 

Sommer,   oprykning,   og   opstart   efter   Covid-19   Sommer  

Kære   forældre   til   Tropsspejdere   i   Hjortespring.  

Vi   havde   jo   en   ”corona”   sommerlejr,   der   blev   banket   sammen   i   sidste   øjeblik,   men  
som   alligevel   endte   i   en   succes   takket   være   jeres   unger!   Høbjerg   hegn   var   et   skønt  
område   og   i   lidt   uortodox   stil,   fik   jeres   børn   selv   rigtig   meget   at   skulle   have   sagt   til  
indholdet   i   deres   ferie.  

Vi   håber   at   de   har   nydt   det   lige   så   meget   som   vi   har,   

Så   kom   den   store   dag,   hvor   troppen   blev   udvidet   og   hold   nu   op   en   god   flok   børn   vi  
fik!   Nu   består   troppen   af   ca.   20   mand   stærk   og   så   bliver   det   sjovt.   Vi   vil   gerne   sige   en  
stor   tak   til   jer   forældre   for   at   have   overholdt   evt.   regler   på   dagen,   og   en   stor   tak   for   at  
lære   jeres   børn   at   holde   ved   og   stå   fast   her   i   Spejder   livet.  

Vi   er   også   kommet   godt   i   gang   med   vores   møder!   Vi   har   indtil   nu,   afholdt  
planlægning   af   møder,   fordeling   af   patruljer,   pakning   af   patrulje   kasser   og   et  
lagkageløb   med   ÆKLE   lagkager   som   alle   jeres   unger   kastede   sig   over,   nogen   med  
mere   fornøjelse   end   andre,   men   aldeles   uden   brok!  

I   troppen,   står   jeres   børn   selv   for   at   afholde   deres   møder,   indtil   videre   har   patruljerne  
Sika   og   Muntjak   afholdt.  

Har   du   et   barn   i   en   af   disse   patruljer   kan   I   snildt   rose   dem   for   velovervejede   møder  
med   struktur   (sådan   da,   lidt   ballade   skal   der   jo   være),   og   vi   er   sikre   på   at   vores   sidste  
patrulje   Wapiti   vil   leve   op   til   selv   samme   standard!   Alt   i   alt   fantastiske   børn   med   ben  
i   næsen,   krudt   i   røven,   og   nogle   gange   lidt   for   meget   skidt   i   ørene   (men   det   da   heller  
ikke   sjovt   at   høre   efter   hele   tiden).  

Vi   vil   gerne   opfordre   alle   forældre   til   at   læse   årets   program,   snakke   med   jeres   børn  
om   hvilke   de   er   en   del   af   og   bakke   aktivt   op   omkring   disse,   på   den   måde   gør   vi   alle  
året   bedre   i   fællesskab!Vi   glæder   os   meget   til   at   se   hvad   spejder   året   bringer !   

Troppens   program  
Møde   mandag   kl.   18.30-20.30  

 

5/10:   Kog   en   kage   (Sika)  

19/10:   Knob   (Wapiti)  

26/10:   Besnøringer   (Wapiti)  

 



 

2/11:   Vandremøde   (Wapiti)  

9/11:   Spejderløb/udsty   (Sika/Leder)  

16/11:   Hyggemøde   (Alle)  

23/11:   Svømmehal   (Leder)  

30/11:   Patrulje   maskot   (Muntjak)  

7/12:   Turbo   spejd   (Sika)  

14/12:   Smuglerløb   (Klan/leder)  

21/12:   Juleafslutning   (Leder)  

Kolle   uge   8/11-14/11,   vi   kan   forstå   der   her   vil   være   noget   problem   med   juleweekend,  
det   løser   vi!   

    

Tillykke   til   Snebold   og   Skumfidus   som  
blev   konfirmeret   i   uniform.  

Med   Spejder   hilsen   Plys   og   Röskva.  
 

 
 
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  spejderrelationer                 
internt   i   gruppen   og   divisionen.   

Klanen  var  i  år,  ude  og  sejle  med  spejderkorpsets  skib  KLITTA  i  det  sydfynske  øhav,                
og  det  var  en  rigtig  god  tur.  Det  er  nok  en  af  de  smukkeste  steder  i  danmark,  når  man                    
kommer   fra   Søsiden.  

Klanen  har  også  fået  en  spejder,  nemlig  Frank  som  er  importeret  fra  GESTEN  i               
jylland.   Hun   virker   allerede   til   at   være   faldet   godt   til   i   klanen.  

De   bedste   klanhilsner   

Klanen  

 

 
 

 



 
 

Klan   program  
Tirsdag   19:00   –   21:00  

 

OKTOBER:  
6.   Omvendtmøde   -   Montin  
UGE   42   EFTERÅRSFERIE  
20.   Netflix   vs   Chili   -   Eva   og   Frank  
27.   BB   møde   -   Tiger  
 
NOVEMBER:  
3.   Brætspil-   Phil   og   Eva  
10.   Fest   førstehjælp-   Eva   og   Tiger  
17.   Klatremøde   i   hal-   Tiger  
24.   Hjul-Daffy   og   Tiger  
 
DECEMBER:  
1.   Bolsjer   og   andet   godt-   Tudse   og   Phil  
8.   Bedstemormøde   -   Daffy  
15.   Juleafslutning/Bingo-   Alle  
WEEKENDTURE:  
2/3/4-10   Klantur   til   sommerhus  
6/7/8-11   JULEWEEKEND   med   gruppen  
 
 

 



Kontaktliste   for   DDS   Hjortespring   gruppe  

 
 

 
 Navn  Telefonnr  Mail-adr

Familiespejder  Bo   Wilhelmsen  6055   8680  ebwilhelm
 Ole   Iversen  3066   1671  olesteen@
 Benjamin   Rasmussen  2346   2926   
Minispejder  Trine   Klinge   Wulff   (Ninka)  4151   7153  trine@wu
 Benjamin   Rasmussen  2346   2926   
 Emil   (Tudse)   Rosendahl   Jensen  5150   1519  emiljense
 Mads   Kessel  3131   9531  kezzel@g
 Rasmus   Lindevall   Borch  2270   9644  rborch@y
    
Juniorspejder  Frank   Kofoed  4059   3131  frank@tro
 Nicklas   (Ravn)   Lauruhn  3136   3156  lauruhn13
    
Tropsspejder     
 Nichlas   Kongsdal   Kongsdorf  2292   8168   nichlasko
 Karina   Wilhelm  4017   9280  stump_wi
Klanspejder  Emil   (Tudse)   Rosendahl   Jensen  5150   1519  emiljense
 Karl   (Albus)   Holde  2117   4557  karlkh99@
Gruppeleder  Frank   Kofoed  4059   3131  frank@tro
    
Bestyrelse  Repræsentanter   for   Forældre,   Ledere   og   Unge   https://hjo
 Formand:   Jens   Ole   Madsen  4498   1177  jens2ole@
 Kasserer:   Ole   Iversen  3066   1671  olesteen@
Forældreklan  Frank   Kofoed  4059   3131  frank@tro
Spejderhus/Hytte  Rudelen/Mosehytten    
Info/adresse  Mail   videresendes   til   medlemsadministrator   info@hjo

 
 

http://hjortespringspejder.dk/  
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