Hjortetakken
Hjortespring Gruppe
Hareskov Division
Det Danske Spejderkorps
Program for
Januar 2022 – Marts 2022

Og tak for indsatsen ved juletræssalget.

Gruppeleder nyt!
Kære alle forældre, spejdere, endnu et spejderår er gået og sikke et. 2020 var
året hvor vi lærte Corona at kende og vi lærte en masse om restriktioner,
håndsprit og nedlukninger, og som alle ved fortsatte det i 2021 med alle disse
udfordringer.
Men hopper vi op i helikopteren og kigger ned på vores spejdergruppe, har det
ikke været helt skidt. Vi har fået afholdt en masse gode spejdermøder med en
masse glade spejdere, vi har afholdt sommerlejre for alle grene, med stor
tilslutning.Vi har afholdt 3 loppemarkeder og vores juletræssalg med succes.
Vi har fået flere nye spejdere i de 3 mindste grene, familie,mini og junior,
desværre har vi mistet en del spejder i troppen og vores klan er ikke helt oppe i
gear, dem som er aktive er til gengæld meget aktive i både gruppen og korps.
derfor vil troppen især og klanen også være fokus afdelinger i 2022 fra gruppens
side. Hvor vi fra Gruppeledelsen side vil støtte op bedst muligt.
Men vi er stadigvæk Herlev kommunens største spejdergruppe(115) og vores
mål om en ny spejderhytte kommer tættere og tættere på.
Vi skal her i 2022 på Spejdernes lejr og den første tilmelding ligger allerede på
hjemmesiden og skal udfyldes inden 1.februar 2022.
Vi skal til HEDELAND denne gang og her vil man i uge 29, skabe en kæmpe
spejderlejr på minimum 40.000 spejdere.
Til alle forældre, som skulle sidde der hjemme med spørgsmål til denne lejr,
skriv en mail til info@hjortespringspejder.dk eller spørg jeres afdelingsleder,
der vil komme et forældremøde i foråret.
Hvad vil 2022 så byde på udover en kæmpe spejderlejr i uge 29?
2022 vil byde på spændende spejdermøder, hver uge.
2022 vil byde på familieweekend, divisionsturnering, sankt hans,PLAN og meget
mere…..
2022 vil også byde på Grupperådsmøde og muligvis 2 af slagsen, hvis hytte
projektet kommer på plads.
2022 er også året hvor vi gør klar til, vores jubilæum i 2023 her bliver
Hjortespring Gruppe 50 år.

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

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. 115 medlemmer pr. 1/1-2022
Hjortespring gruppe juletræssalg i år var anderledes, da vi solgt fæld selv træer for
første gang.
Hjortespring gruppe siger goddag, til en ny spejderleder Kenneth Prehn, han starter i
juniorgrenen.
Hjortespring gruppe er blevet PR og Borgmester Ansvarlig på Spejdernes lejr, for
Herlev lejren.
Hjortespring gruppe er meget aktive i planlægningen af SL 2022
Hjortespring gruppe holder loppemarked 26.Februar og 7.Maj og her har vi brug for
din/jeres hjælp.

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

GRUPPERÅDSMØDE Datoen kommer snart i din indbakke.

Kære forældre. Der er mere end
nogensinde før, behov for at mange
forældre stepper op og melder sig til
bestyrelsesarbejdet i Hjortespring. Så
når datoen kommer ud, så skynd jer og
SÆT X i kalenderen.

Hvad er opgaverne:
ByggestyringØkonomi
PR
Kontakt til kommunen.
Fondssøgning
Jubilæum planlægning

og meget mere……. KOM OG VÆR MED.
LOPPEMARKED DATOER 2022(GENBRUG ER GULD)
26.februar ( UGE 8)
7.Maj

( uge 18)

KOM OG HJÆLP! Der er brug for dig som forældre.

Familiespejd (3 år – BH klasse)
Kære familiespejdere,
I seneste periode var vi i Smølfeland, hvor vi så på, hvordan det er at være lille,
hvordan store stykker affald og forurening påvirker små individer, og hvordan
vi kan genbruge noget af det, som bliver smidt væk. Vi støbte og lavede
luftballoner og ikke mindst hyggede og nød også noget til maven.
I den kommende sæson bliver det lidt det samme men på en ny måde sådan er
det jo altid.
Når vi har passeret julen og fået nye indtryk og ideer, sender vi info til jer alle
om 2022.
Msph Familiespejd teamet

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

Program for Familiespejd
Vi fortsætter næste år med møder ca. en gang om måneden samt deltagelse i gruppens
arrangementer – Familieweekend og Juleweekend.

Mødedatoer for 2022 udsendes medio januar på mail og opdateres på hjemmesiden.

Vi glæder os til at se jer alle.

Mini spejd i Hjortespring
Så er halvdelen af spejderåret gået, og vi går en ny aktivitetsperiode i møde.
Vi har det første halvår arbejdet meget med at lære hinanden at kende og har
blandt andet lavet batik, øvet kniv og sav, førstehjælp og lavet patruljer mm.
I det nye år, står programmet på mange nye aktiviteter under emnet “øde ø”.
Her skal vi igennem det næste halve år være strandet på en øde ø, hvor vi lærer
en masse vigtige egenskaber, vi skal bruge på øen. Kan vi finde ly? Tørster vi
ihjel? Og vil spejderne være i stand til at klare sig selvstændigt er blandt andet
nogle af de spørgsmål vi vil prøve at se på i det næste halve år.
Vi glæder os til at tage jer og jeres børn med, når vi skal lære at begå os udenfor
civilisationen. Og vi kan allerede nu fortælle, at størstedelen af spejderne til
sommer vil være godt klædt på, til at kunne tænde et bål og lave mindre former
for kokkerier.
De Bedste Spejderhilsner
Mini Ledelsen
HUSK OG MELD AFBUD TIL TUDSE:5150 1519

LOPPEMARKED DATOER 2022(GENBRUG ER GULD)
26.februar ( UGE 8)
7.Maj

( uge 18)

KOM OG HJÆLP! Der er brug for dig som forældre.

Mini program (1.-3. klasse)
Møde onsdag kl. 18.00-19:30
Januar
12. Kniv og sav
19. Vi skal i Læ
26. Når Tørsten Rammer
Februar
2. ILD
9. Når Sulten Rammer
16. INGEN SPEJDER (Vinterferie)
23. Tænkedag (HUSK 2 kr. pr. påbegyndt spejderår)
Marts
2. Fastelavn
9. Brande daskere og pandekager
16. Bål, bål, bål
23. Brande daskere og pandekager
30. Flammegrillen

JUNIORGRENEN
møde hver torsdag 18.00-20.00
NYT FRA JUNIORGRENEN.
I skrivende stund er, jul og nytår overstået og vi håber alle har fået en masse
gode gaver og at alle er kommet godt og sikkert ind i 2022.
Vi skal igang med en masse spændende aktiviteter i de næste måneder, og vi kan
ikke vente, med at komme igang så derfor starter vi allerede Torsdag den 6/1

Blåmejserne,Colaerne, og Skumfiduserne
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. Og alt spejderarbejde bunder i patrulje
tanken.
Vi er halvvejs i patruljekonkurrencen og vi har set rigtigt mange af jer, som har
hjulpet med at sælge juletræer, det er stærkt spejderarbejde.
Vi har fundet på en masse spændende ting og vi vil også prøve, at finde på nogle
lidt anderledes møder, så hold øje og har du ikke været til et møde så spørg din
patrulje ven om der er sket noget nyt og spændende.
HUSK ALTID AT MELDE AFBUD TIL OS!
DET BEDSTE ER AT SENDE EN SMS TIL RAVN: 31363156
FRANK: 40593131

LOPPEMARKED DATOER 2022(GENBRUG ER GULD)
26.februar ( UGE 8)
7.Maj

( uge 18)

KOM OG HJÆLP! Der er brug for dig som forældre.

JUNIOR PROGRAM FOR JANUAR til MARTS
JANUAR:
6. Velkommen tilbage og velkommen til
Kenneth - vi starter kreativ båltændning op.
13. Kreativ båltænding del 2
20. Kreativ båltænding del 3
27. Patrulje løb i Kilen
FEBRUAR.
3. Kort og godt
10.kan du finde vej
17. VINTERFERIE INGEN SPEJDER
24.Fastelavn vi slår katten af tønden.( Husk
udklædning).
MARTS.
3. Gæt og Grimasser
10. Kniv økse og sav
17. Kniv økse og sav
24.Vi tager i skoven på løb.
31. Vi hjælper hinanden.

Med spejderhilsen
Ravn, Mads, Benjamin og Frank
HUSK ALTID AT MELDE AFBUD TIL OS!
DET BEDSTE ER AT SENDE EN SMS TIL
RAVN: 31363156
FRANK: 40593131

Troppens side Hver mandag 18.00-20.00
Kære Trop-spejdere, og de forældre som skulle havde sneget sig en tur forbi troppens
side.
Vi er i troppen ved at være rystet godt sammen og have fundet hinanden. I december
måned har tropspejderne været med til at sælge juletræer som et led i at indtjene
penge til vores fremtidige hytte.
Vi har desværre været nødt til at tage afsked med vores tropsleder Røskva(Karina),
kort før jul. Men frygt ej! Skumfidus, som leder, og til dels Kløver er klar til at lave
nogle super fede aktiviteter med Tropspejderne. Vi vil desuden i den næste periode få
besøg af en kombination af leder/bestyrelse, der vil hjælpe med at give gode møder.
Vi vil i det næste halvår sætte fokus på spejdernes færdigheder, mærker og hygge os
sammen, tage på divisionsturnering, sammen med de andre grupper i Hareskov
division, og forberede os på at tage på en super fed sommerlejr.

De vigtige datoer, sæt kryds i kalenderen
d. 2. marts

Sommerlejr forældremøde

d. 18/19/20. marts Familieweekend.
d. 6.-8. maj - Divisionsturnering
d. 3. juni

- Divi-bål

d. 23.-31. juli - Sommerlejr - Spejdernes Lejr 2022

Bedste Spejderhilsner:
Kløver og Skumfidus

PROGRAM FOR TROPPEN
LOPPEMARKED DATOER 2022(GENBRUG ER GULD)
26.februar ( UGE 8)
7.Maj

( uge 18)

KOM OG HJÆLP! Der er brug for dig som forældre.

JANUAR
d. 10. - Tropsmøde - Vi snakker om forventninger, og hvad de unge mennesker
godt kunne tænke sig at lave det næste halve år.
d. 17. - Tropsmøde - Vi sætter fokus på Kniven, og muligheden for at få knivbevis.
d. 24. - Tropsmøde - Vi sætter fokus på Saven, og muligheden for at få sav-bevis.
d. 31. - Tropsmøde - Vi sætter fokus på Øksen, og muligheden for at få øksebevis.

FEBRUAR
d. 7. - Tropsmøde - Vi samler op på de foregående beviser og hygger inden at vi går
på ferie.
d. 14. - VINTERFERIE-INGEN SPEJDER
d. 21. - Tropsmøde

d. 28. - Tropsmøde

MARTS
d. 7. - Tropsmøde
d. 14. - Tropsmøde
d. 21. -Tropsmøde
d. 28. - Tropsmøde

Klanen
Klanen er siden sommeren gået hen og blevet mere passiv og har ikke længere
faste møder. Dette er dog noget vi arbejder på at få rettet i det nye år.
Men bare rolig!!
Mange af vores medlemmer er stadig aktive på forskellig vis.
Vi er både ledere i mini, junior og trop, og vi er desuden en mindre gruppe der
arbejder på forskellige projekter. Som det er lige nu er vi i gang med at designe
en ny raftelade ( som erstatning af det gamle raftetårn) og er desuden i gang
med at søge noget udstyr til gruppen. Man kan desuden som klanspejder lave
forskellige typer af spejderarbejde og vi er lige nu både nogle der laver plat
kurser, er centerfolk(på spejdercentrene) og er med til at forberede Spejdernes
Lejr 2022.
De Bedste Spejderhilsner
Klanen

STOR TAK TIL ALLE SOM DELTOG I
JULETRÆSSALGET.

Alle spejdere som der har hjulpet, vil modtage et Juletræeshjælpermærke, spørg din
leder om du har gjort dig fortjent til dette.

VIGTIGT VIGTIGT
Sommerlejr forældremøde onsdag 2.Marts klokken
18.00-20.00
Famillieweekend 18/19/20.Marts

Navn

Telefonnr

Mail-adresse

Familiespejder

Bo Wilhelmsen
Ole Iversen

6055 8680
3066 1671

ebwilhelmsen@hotmail.com
olesteen@iversen.mail.dk

Minispejder

Emil (Tudse) Rosendahl Jensen
Benjamin Rasmussen
Mads Kessel
Rasmus Lindevall Borch

5150 1519
2346 2926
3131 9531
2270 9644

emiljensen1@gmail.com

Juniorspejder

Frank Kofoed
Nicklas (Ravn) Lauruhn
Mads Kessel
Benjamin Rasmussen

4059 3131
3136 3156
3131 9531
2346 2926

frank@troldklov.eu
lauruhn13@gmail.com

Tropsspejder

Nichlas Kongsdal Kongsdorf
Ida Marie Madsen (Skumfidus)

2292 8168
93981197

nichlaskongsdorf@gmail.com
skumfidus71@gmail.com

Klanspejder

Emil (Tudse) Rosendahl Jensen
Thomas Brene Jepsen
Frank Kofoed
Jacob Elmue (Tiger)
Repræsentanter for Forældre, Ledere og Unge
Formand: Jens Ole Madsen
Kasserer: Ole Iversen
Frank Kofoed
Rudelen/Mosehytten
Mail videresendes til medlemsadministrator

5150 1519
2234 9330
4059 3131
6065 2515

emiljensen1@gmail.com
thomas@brene-jepsen.dk
frank@troldklov.eu
hoppendetiger@gmail.com
https://hjortespringspejder.dk/bestyrelse-og-grupperad
jens2ole@hotmail.com
olesteen@iversen.mail.dk
frank@troldklov.eu

Gruppeleder
GALT
Bestyrelse

Forældreklan
Spejderhus / Hytte
Info/adresse

4498 1177
3066 1671
4059 3131

kezzel@gmail.com
rborch@ymail.com

info@hjortespringspejder.dk

