Hjortetakken
Hjortespring Gruppe
Hareskov Division
Det Danske Spejderkorps
Program for
Januar 2021 – Marts 2021

Gruppeleder nyt!
Kære alle spejdere, forældre og andet godtfolk, år 2020 er ved at slutte og I skrivende
stund, er de første vacciner på vej ud i samfundet og vores lille spejdergruppe skal
igang med endnu et nyt år.Men først et lille tilbageblik.
Vi har oplevet nedlukninger, restriktioner, mulige smittekæder og meget mere
igennem 2020, for alt har været styret af Covid-19 igennem hele året.Men vi er
kommet stærkt igennem selve året, selvom det har været frustrerende og et meget
mærkeligt år.Her er lidt af det vi har opnået.
Vi fik gennemført alle vores sommerlejre. dog i lidt anderledes udgaver end
planlagt.
Vi har fået afholdt ugentlige spejdermøder og alle grene er fyldt godt op med
spejdere. Troppen har fået 3 patruljer.
Vi har aldrig været tættere på en ny spejderhytte.
Vi fik udsolgt af juletræerne. Og har næsten tjent 20.000kr på de få
loppemarkeder vi har afholdt.
Vi har haft en god forældreopbakning, igennem hele året. Tak for det.

GRUPPELEDEREN SIGER!
Det skal være sjovt, udfordrende, lærerigt og udviklende at være Spejder,
Klan,Leder og Forældre i Hjortespring Gruppe.
Hvad vil 2021 så byde på, af spændende spejderaktiviteter, hvis vi altså får lov.
Vi har planlagt sommerlejre i uge 30 for troppen til Thurøbund
Vi har planlagt sommerlejr uge 31 for mini/junior på et spejdercenter et sted
Danmark.
Vi har planlagt familieweekend, divisionsturnering og Grupperådsmøde. Alt dette
kan i se på den nye årskalender som alle spejdere modtager på første møde i 2021.

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:
Hjortespring gruppe bliver 50 år i 2023
Hjortespring gruppe er ca. 130 medlemmer pr. 1/1-2021
Hjortespring gruppe Klan har været aktive i fonde søgningen og ved juletræssalg.
Hjortespring gruppe har fået sin egen GALT= Gruppeassistent for ledertræning han
hedder Jacob Elmue også kaldet Tiger.

Han er også en del af vores Klan.

NYT FRA FORÆLDREKLANEN
Vi har planlagt en masse, nået blev ikke til noget pga. nedlukningen sidst på året, men
vi er her stadigvæk og der er åbnet for nye forældre som gerne vil gøre lidt ekstra for
fællesskabet og samtidigt lære nogle nye mennesker at kende.
Vores første møde i det nye år er 13/1-2021 klokken 18-19.30
Vel mødt!

Husk at følge, like
og dele vores Facebook opslag, når du ser noget
spændende. Det giver god opmærksomhed om spejdergruppen.
Sæt X i kalenderen. GRUPPERÅDSMØDE D.24.Februar KL.18.00

Vi glæder os til at se jer alle
til.GRUPPERÅDSMØDE
D.24.Februar KL.18.00
Genbrugsspejd – LOPPEMARKED
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.
Vi har i år tjent 20.000kr på 2 loppemarkeder og I skrivende stund
prøver vi noget nyt af. Vi har oprettet en bod hos KIRPPU for at se
om vi indtil, Klausdal loppemarked åbner igen kan få solgt en lille

smule via KIRPPU.

Husk at tilføje de næste datoer til kalenderen.
●

Uge ?? - lørdag.?? 2021 8.30-14.30 Nærmere besked tilgår.

●

Meld jer til med vagter af 2 timers interval via hjemmesiden

KOM OG VÆR MED OG HJÆLP HJORTESPRING SPEJDERNE
Se mere og herunder udviklingen i omsætning på
https://hjortespringspejder.dk/loppemarked.

Familiespejd (3 år – BH klasse)
Kære familiespejdere,
Det har været et efterår i Astrid Lindgrens verden, og vi har haft
aktiviteter omkring Emil fra Lønneberg og Pippi. Der er nu næste 30
spejdere, så når der er en voksen med, kan vi blive rigtig mange. Vi er
derfor blevet nødt til at have tilmelding til møderne for at sikre, at
ikke overskrider de gældende retningslinjerne, og vi har lukket for
tilgang af nye.
Alle er kommet til møderne med højt humør, og sammen med
håndsprit og sund fornuft har det givet basis nogle fantastiske
formiddage.

Msph Familiespejd teamet

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

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

Program for Familiespejd
Møde bestemte søndage kl. 10.00-12.00

Mødedatoer for 1. halvår 2021:
· Uge 4 - 31. januar 2021


· Uge 8 - 28. februar 2021


· Uge 11 - 20. marts 2021(Lørdag, Familieweekend)


· Uge 14 - 11. april 2021


· Uge 18 - 09. maj 2021


· Uge 22 - 06. juni 2021


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

MINI NYT.
Kære minier og forældre.
Så er vi kommet til den anden side af jul, og regner i skrivende stund med
stadig at starte igen i start januar. Men ting kan jo ændre sig, så nu må vi
se.
Vi har fået besøg af Tropsspejder Kløver, som er kommet ned til os for at
blive miniassistent. vi er rigtig glade for at have hende med, og det håber
vi også i er!
Vi kommer til at tage vores” selvstændig” mærke, hvor vi skal ud og se,
om vi kan klare os selv i en masse forskellige situationer! ellers står den på
“normale” spejderaktiviteter for resten, hvor vi håber og se jer alle.
Vi kommer dog også til at skulle sige farvel til Ninka, da hun tager på en
stor udlandstur til Japan i forbindelse med hendes uddannelse. I skal derfor
fra marts måned, tage kontakt til Tudse(5150 1519) når det gælder afbud
og spørgsmål.
Vi glæder os rigtig meget til at lave spejderarbejde sammen med jer igen i
det nye år!
HUSK! At melde afbud til Ninka/Tudse hvis i ikke kan komme til spejder!
Mvh.Ninka (41 51 71 53), Tudse (5150 1519), Mads, Benjamin, Rasmus, Kløver og
Fønix

www.hjortespringspejder.dk

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

JANUAR
6.. - Juleferie
13. - Vi siger velkommen tilbage! Patruljedyst
20. - Vi tager på skiferie.
27. - Vi klarer os selv

FEBRUAR
3. - Vi klarer os selv
10. - Vi klarer os selv
21. - VINTERFERIE-INGEN SPEJDER.
28. - Vi laver KNOB!KNOB! KNOB!(Imens mor/far er til Grupperådsmøde).

MARTS
3. - Vi laver besnøringer og flere KNOB!
10. - Vi holder sammen.
17. - Vi ser om foråret er kommet.
24. - Vi holder tænkedag-HUSK 2 kr pr påbegyndt spejderår
31. - Vi finder rundt i området.
http://hjortespringspejder.dk/

Juniorsiden
NYT FRA JUNIORGRENEN.
I skrivende stund er, julen overstået(Næsten) vi håber i alle har fået nogle gode
gaver.

Vi skal igang med en masse spændende aktiviteter i de næste måneder, men
inden vi skal igang har vi et ønske til alle jer juniorer.
Venligst tie stille, når i skal modtage en besked til møderne. Da vi desværre
oplever en 3-4 spejdere som ikke kan opføre sig ordentligt til møderne vil vi
bede alle forældre til juniorspejderne om at snakke med deres respektive
spejdere. Og bede dem om, at tie stille når der bliver givet en information.
Tak !
Kænguruerne, Termitterne og Ravnene
Hedder vores 3 junior patruljer, vi har arbejdet meget med patruljesystemet
dels fordi, at det gør det meget nemmere for spejderne når de rykker op i
troppen, men også når vi er på lejr.

Vi satser på, at vi kan komme på tur til Olivers Hule, Klatreland så alle vores
juniorer kan få lov til at prøve kræfter med klatringen. Men ellers vil vores
spejdermøder være fyldt op med gode spejderaktiviteter.
For vi har savnet jer utroligt meget og som de eneste starter vi op allerede 7/1
HUSK ALTID AT MELDE AFBUD TIL OS!
DET BEDSTE ER AT SENDE EN SMS TIL RAVN: 31363156
FRANK: 40593131

DE er nu søde i uniform!

JUNIOR PROGRAM FOR JANUAR til
MARTS
JANUAR:
7. Velkommen tilbage
14. Patruljeløb
21. Kniv,Økse og sav
28. kniv,Økse og sav
FEBRUAR.
4. Ud I kilen
11. FASTELAVN- Vi slår katten af tønden.
(HUSK UDKLÆDNING)
18. VINTERFERIE INGEN SPEJDER
25. Højt og flyve.
MARTS.
4. Gæt og Grimasser
11. vi arbejder sammen
18. vi arbejder sammen
19-21 Familieweekend.
25. forårsfest.

Med spejderhilsen
Ravn, Oliver og Frank

Troppens side Hver mandag 18.30-20.30
Kære alle tropsspejdere og forældre.
I skrivende stund, er der ikke modtaget noget program fra trops ledelsen, derfor vil
der under program kun stå de datoer som der er møder.
Troppen har ligesom resten af gruppen, været ramt af covid-19 nedlukninger, men har
også gennemført nogle gode spejdermøder hvor tropsspejderne selv har stået for
møde planlægningen. Godt arbejde spejdere.

Troppens program
Møde mandag 18.30-20.30
JANUAR
11.
18.
25.
FEBRUAR
1.
8.
15.VINTERFERIE
22.
MARTS
1.
8.
15.
19-21 Familieweekend.
22.
29.

Med Spejderhilsen Plys og Röskva.

NYT FRA KLANEN.
Hjortespring gruppe Klan hedder Klan Ko og er aktive i gruppen på forskellige
niveau, herunder fonde søgning og juletræssalg. Vi har ligesom alle andre også været
ramt af covid 19 nedlukninger dog ikke på samme måde som andre grene, da vi
næsten aldrig er mere end 8 til et møde.
Vi planlægger selv alt, både møder og ture.
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.
De bedste klan hilsner

PROGRAM FOR KLANEN
JANUAR.
5. Velkommen tilbage
12. Vi planlægger program
19. Klanmøde
26. Klanmøde

FEBRUAR.
2. Klanmøde
9. Klanmøde
16. VINTERFERIE(UGE 7)
23. Klanmøde
MARTS.
9.Klanmøde
16.Klanmøde
19-21 Familieweekend.
23.Klanmøde
30. Klanmøde

Kontaktliste for DDS Hjortespring gruppe

Navn

Telefonnr

Mail-adr

Bo Wilhelmsen
Ole Iversen
Benjamin Rasmussen
Trine Klinge Wulff (Ninka)
Benjamin Rasmussen
Emil (Tudse) Rosendahl Jensen
Mads Kessel
Rasmus Lindevall Borch

6055 8680
3066 1671
2346 2926
4151 7153
2346 2926
5150 1519
3131 9531
2270 9644

ebwilhelm
olesteen@

Frank Kofoed
Nicklas (Ravn) Lauruhn
Oliver

4059 3131
3136 3156
5070 1745

frank@tro
lauruhn13
rallava@l

Gruppeleder

Nichlas Kongsdal Kongsdorf
Karina Wilhelm
Emil (Tudse) Rosendahl Jensen
Thomas Brene Jepsen
Frank Kofoed

2292 8168
4017 9280
5150 1519
2234 9330
4059 3131

GALT

Jacob Elmue (Tiger)

6065 2515

nichlasko
stump_wi
emiljense
thomas@
frank@tro
hoppende

Bestyrelse

Repræsentanter for Forældre, Ledere og Unge
Formand: Jens Ole Madsen
Kasserer: Ole Iversen
Frank Kofoed
Rudelen/Mosehytten
Mail videresendes til medlemsadministrator

Familiespejder

Minispejder

Juniorspejder

trine@wu

emiljense
kezzel@g
rborch@y

Tropsspejder

Klanspejder

Forældreklan
Spejderhus/Hytte
Info/adresse

http://hjortespringspejder.dk/

4498 1177
3066 1671
4059 3131

https://hjo
jens2ole@
olesteen@
frank@tro

info@hjo

