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Gruppelederens årsberetning.
Kære alle spejdere, forældre og andet godtfolk, år 2021 er godt overstået og I
skrivende stund, er vi på vej til en total genåbning og vores lille spejdergruppe er gået
igang med endnu et spejderår.
Vi har oplevet nedlukninger, restriktioner, mulige smittekæder og meget mere
igennem 2021, 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 har desværre mistet nogle spejdere især i vores trop,så det samlet medlemstal er
114 medlemmer på nuværende tidspunkt.Men vi er stadigvæk en stor spejdergruppe
med et sundt fundament som, man kan bygge videre på i fremtiden. Og forhåbentligt
udvider vi fundamentet.
Sætter man sig i helikopteren og kigger på 2021 som helhed, kan det sammenlignes
med en kraftig rutschebanetur, med både opture og nedlukninger, men jeg synes at
alle har været gode til at holde humøret oppe og hvor der heldigvis har været mange
gode oplevelser, vi fik som spejdergruppe, gennemført sommerlejre for alle spejdere
og vi har haft nogle gode måneder, hvor vi har fået afholdt nogle gode spejdermøder.
Vi har også et par gange måtte lukke ned, men er kommet godt igen og heldigvis har
der mest været tale om falsk alarm i forhold til covid 19. Vi har sagt farvel til nogle
ledere igennem 2021, grundet forskellige årsager, men har også fået nye kræfter ind.
Alle grene, har været på sommerlejre Mini/junior på Næsbycentret og Trop og Klan
har hver for sig været på Thurøbund spejdercenter.
Vi går her i 2022 forhåbentlig i luften med vores hytte projekt og vi forventer at
kunne fortælle mere, om dette og hvordan det vil påvirke vores spejdermøder.
Lederhvervningen vil køre løbende for med så mange spejdere vi efterhånden har fået
i gruppen, er det vigtigt at have en naturlig rekruttering eksternt fra, da vi ikke endnu
kan brødføde med egne spejderledere. Men vi er godt på vej.2022 bliver et
spændende spejderår, for får vi lov til at lave spejderarbejde hele året eller rammer
endnu en nedlukning, det kan ingen af os svare på. Det positive er,at nu er covid 19
ikke en samfundskritisk sygdom mere og det bør immervæk give mere frihed til
planlægning.
Msph Frank Kofoed-Gruppeleder
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Klanens Årsberetning
2021 er done!!!
2022 Here we come :)
Vi var i sommers på Thurøbund spejdercenter, hvor vi havde en rigtig god
sommerlejr :)
Her sejlede vi i diverse fartøjer.
Vi brugte desuden tiden på at tage i klatrepark og gå i lokalområdet.
Siden lejren er klanen som afdeling gået hen og blevet en smule passiv.
Vi er dog en flok aktive spejdere i de grene og har samtidig gang i forskellige
projekter.
Klanen er aktiv på andre aspekter, dette indbefatter bl. a. aktivt lederarbejde i
mini-, junior- og trop-grenen, fondssøgning og byggeprojekter.
Vi har et ønske i klanen om at blive aktive igen, dette bliver der arbejdet på. I
denne forbindelse er der tanker om at lave nogle møder og forløb med andre
grupper i divisionen.
Klanen har pt. mange projekter som vi er igang med.
Ansøgning om 10.000 kr. til Duf Lokalforenings Pulje til Mobil Opladningsstation.
Vi er igang med at udvikle og lave en rafte lade, da vores gamle raftetårn væltede
under et juniormøde. Dette består i første omgang af at udvikle et design som
holdbart, æstetisk og overskueligt. Den næste fase er at gå i gang med byggeriet. Vi
har fået bevilget 14000 kr. til dette projekt, vi håber på at kunne blive færdige med
projektet i denne sæson.

De bedste spejderhilsner klan ledelsen
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Årsberetning Familiespejd 2021
Familiespejdergrenen er for børn fra 3 år og til BH-klassen med deres forældre.
Vi har i 2021 været 20-25 indmeldte spejdere. Nogle gange har der været mange
spejdere til møderne, og med en eller flere forældre og ind i mellem også søskende,
der har deltaget sammen med spejderen, så har det givet et pænt fremmøde. Andre
gange har der ikke været så mange – det tilskriver vi C-ordet.
Ligesom 2020 gik heller ikke 2021 som forventet. Vi havde planlagt 10 møder og
deltagelse på familie- og juleweekend, men det blev kun til 7 møder. De gik til
gengæld fint. Alle har mødt frem med godt humør og vi har haft nogle dejlige søndag
formiddage.
Vi fortsatte temaet med inspiration fra Astrid Lindgrens verden, hvor vi nåede forbi
både Ronja Røverdatter og Nils Karlsson-Pusling, den sidste endda et par gange.
Efter sommer har vi været rundt i Smølfeland. Det var både småt, blåt og godt, og vi
nåede også at smølfe rundt omkring Halloween og jul, så det blev til et fint år.
På de månedlige møder starter vi med at hejse flaget, og der bliver med stor
entusiasme sunget familie spejdersangen og råbt mikroberåb. Derefter tænder vi bål,
hvor vi tilbereder spejder godbidder, og så er der selvfølgelig en kop kaffe til de
voksne. Vi har altid en aktivitet med bevægelse, løb eller leg og ofte en aktivitet, hvor
der produceres en ting til at tage med hjem.
Vi har været fire voksne hen over året, men der er altid plads til en til, som har lyst til
at bidrage en søndag formiddag ca. en gang om måneden.
Laila, Katrine, Ole og Bo

www.hjortespringspejder. dk- kig forbi!
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MINI ÅRSBERETNING.
Så er 2021 gået på hæld, og vi er så småt kommet godt ind i 2022.
Det har været lidt af et år, men minierne har været så seje til at tage imod alt det nye.
Der er i minierne sket lidt af et lederskifte, og vi er derfor lige nu ikke så mange
ledere som vi finder ideelt pr. spejder. Dette er noget vi i ledelsen er meget
opmærksomme på, og vil forhåbentligt ikke påvirke de ugentlige møder. I sommers
var minierne på sommerlejr på Næsbycentret sammen med Juniorerne. Det var en
rigtig god og hyggelig tur som vi satte stor pris på som ledere at få lov til at holde.
Til sommer går turen mod Hedeland, hvor minierne får muligheden for at opleve alle
fordelene ved en stor lejr.
Vi er som ledergruppe opmærksomme på de udfordringer minierne har i forhold til
en sådan lejr, hvilket er årsagen til at lejren er reduceret, og der primært lægges op til
deltagelse fra 2 og 3 klasserne.
Vi har vendt taburetten, og prøver det næste halvår at køre spejdermøderne på en ny
måde. Minierne består af 1 til 3 klasser, hvilket til tider kan virke som et stort spænd.
Erfaringerne siger at det hurtigt kan blive for svært for 1 klasserne, og for nemt for
vores 3 klasser. Derfor vil vi i den kommende tid lave forskellige tiltag med fokus på
at skabe en bred interesse, og bedst mulig fælles læring.
Det næste år er minierne strandet på en øde ø, hvor vi skal lære hvordan man
overlever. Hvordan laver vi ild? Hvad kan man spise? Ja, kommer vi nogensinde
hjem igen?
Dette bliver alt sammen noget vi undersøger det næste halvår, imens vi gennemgår
forskellige mærker.
De Bedste Spejderhilsner Mini Ledelsen
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Juniorberetning 2021
Året i juniorgrenen er gået som så mange andre grene, vi har været påvirkede af
nedlukninger og genåbninger, og selvom vi først startede op 1.marts har vi har fået
holdt en del gode og spændende spejdermøder. Og vi har omkring 20-23 glade
juniorer som møder op hver torsdag.
Vi har gennemført en sommerlejr på Næsby Spejdercenter sammen med minierne,
her opfandt vi en ny heik for spejdercentret-ISHEIKEN 20 km på 1 dag. Vi var mega
stolte af vores alle sammen juniorer som gennemførte. Vejret var generelt med os.
3 patruljer har vi, hos juniorerne Colaerne, Skumfiduserne(Opkaldt efter Skumfidus)
og Blåmejserne, vi har en patruljekonkurrence kørende i år og her er det vigtigt
forældrene også hjælper til med, at huske og melde afbud. Det er blevet bedre, men
stadigvæk svært for nogen.
Igennem hele efteråret og vinteren har vi afholdt næsten alle vores spejdermøder og
samtidigt har vi skulle implementere Mads, Benjamin og Jordbær i ledelsen, det er
gået godt med, at fordele rollerne.
Vi glæder os, til normale tilstande i 2022 så vidt muligt. Vi er også glade og stolte
over at alle vores juniorspejdere har hjulpet ekstra meget i forbindelse med
juletræssalg og et synligt bevis er det flotte juletræssælger mærke som de har på
uniformen.Vi glæder os, til at vi snart skal på familieweekend.18-20/3-2022 og
Divisionsweekend 5-7/5-2022 Det bliver de første lejrture siden juleweekenden. Og
det er også et lille tegn på, at vi nærmere os mere og mere en normal spejder
tilværelse.
Således skrevet.
Juniorledelsen
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Årsberetning Troppen
I det seneste år har vi lært hinanden bedre at kende. I starten af 2021, havde vi faktisk
en relativt stor trop, i forhold til de sidste mange år. Dette har kun vokset efter
sommeren.
I foråret var troppen på sheltertur, vi startede ved vores egen hytte. Derefter vandrede
vi til divisionens sheltere i fuglehaven, vi hyggede gevaldigt, lavede mad over bål.
Spejderne øvede at at tænde bål med de ting som naturen havde stillet til rådighed.
De fik også prøvet kræfter med dutch-oven som de prøvede at lave kage i. Vi var så
heldige at have selskab af Ravn, og Mie og panda, fra minierne (Fønix mor og
søster). Vi havde en rigtig hyggelig tur, hvor vi fik hygget en hel del.
I sommers var vi på TSC, Thurøbund SpejderCenter, et rigtigt sø-spejdercenter. Ugen
var fyldt med vandaktiviteter, et natløb en tur i Gorilla Park i Svendborg og ikke
mindst en sejl-hejk. På sejl-hejken sejlede de i centrets største både, nemlig
svendborg-jollerne, det er en bådtype med sejl, spejderne sejlede i grupper af fem og
så en eller to centermedarbejdere. De sejlede vest om øen, hvor de endte på øens
sydøstlige side, hvor de gik i land og overnattede alene uden ledere sammen med alle
de andre tropspejdere på lejren.
Alt i alt har vi haft en rigtig god tur, spejderne har virkelig nydt det, med masser af
sjov og nye venskaber.
Vi har dog desværre været nødsaget til at tage afsked med Karina.
Skumfidus har dog steppet op som leder og er i tæt samarbejde med Kløver, og
ledelsen i gang med at lave nogle fede ting sammen med tropspejderne.
I det kommende år regner vi med at tage nogle færdighedsmærker, deltage i divisions
arrangementer og på Spejdernes Lejr 2022 her til sommer, som bliver en kæmpe
oplevelse for vores spejdere.

Skrevet af Skumfidus
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Beretning fra Klausdal Loppemarked - Nu på en ny
måde
Genbrug er oppe i tiden - og "Corona" har være en hård samarbejdspartner, men vi
har snoet os igennem udfordringen med det som spejderne kan:
Learning By Doing.
Fra 1. juni til 1. september 2021 har en håndfuld repræsentanter fra spejderne og
idrætsforeningerne, minimum 2 for Hjortespring, afholdt det ugentlige loppemarked
og for Ole`s vedkommende ca 15 timer om ugen. Det har givet gruppen 20.000
kroner.
Men hvad lærte vi så, at beskytte os selv og alle vores kunder med et minimum af
regler, ensartet loppemarkeder, med salg ved udgangen, som højnede vores priser, set
loppemarkedet som en fælles sag, ved bl.a. god oprydning i løbet af salgsdagen, få
ens opfattelse af kildesortering, lidt udvikling af elektronik-hjørnet, oprydning i de
forskellige områder og nok allermest et fællesskab på tværs af spejdergrupperne.
Det er det vi bygger videre på nu, hvor spejderne står alene tilbage med Klausdal
Loppemarked, fordi håndbold og fodbold ikke længere vil deltage.
Derfor er der i 1. halvår 2022 kun loppemarked hver anden uge. Det betyder at vi har
vores sædvanlige 2 loppemarkeder som vi plejer og 3 fællessalg, hvor vi skal stille
med 4 personer, (det må man da kunne magte). Har du ideer og impulser fra lignende
ting så hold dig ikke tilbage,
Jens Ole, Termit og Ole Iver

Se WWW.hjortespringspejder.dk/Loppemarked for mere information
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Som forældre til Bestyrelsesarbejdet, for jo flere som løfter i flok
jo stærkere et resultat.

HUSK!
At du kan gøre en forskel ved, at stille op som forældre i
bestyrelsen eller hjælper i et af vores udvalg eller på
spejdermøderne.
Skriv til info@hjortespringspejder.dk
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Bestyrelsens årsberetning
I det forgangne år har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder, heraf to med fysisk
fremmøde. Heraf er det ene blevet anvendt til at diskutere samværspolitik, jf. korpsets
regler. På dette møde var samtlige ledere også inviteret.
På hytteprojekt siden er vi stadig ikke kommet særligt meget videre. Vi har været til
to møder med kommunen vedr. lån og kommunens råderet over en kommende hytte.
Råderetten er en betingelse for at vi evt. kan låne penge af Herlev kommune. Vi har
på et fællesmøde mellem ledere og bestyrelse diskuteret vores oplæg til en
råderetsaftale. Vores oplæg er i store dele blevet accepteret af kommunen. Aftalen
bygger på eksisterende forpagtningsaftale for grunden Gammelgårdsvej 62 med
kommunen, der giver kommunen ret til efter aftale at råde over grund og bygninger.
Vi har søgt Herlev kommune om mulighed for at låne i alt 1,943 mill kr. Der er tale
om et rentefrit 30 årigt lån, hvilket vil betyde at vi fremover årligt skal betale ca
65.000 kr i afdrag. Når vi får tilsagn fra kommunen. (skulle ske i januar) vil vi
begynde en fornyet søgning efter en entreprenør, der kan give et tilbud på opførelsen
af en ny hytte. Som tidligere besluttet vil vi når et endeligt tilbud foreligger indkalde
til en ekstraordinær generalforsamling, for at få godkendelse af projektet. (Herunder
at vi binder og til at skulle betale 65.000 kr. årligt. )
På indtægtssiden har vores kasserer Ole været den drivende kraft i vores deltagelse i
fælles loppemarkeder. Der er behov for at flere løfter i flok for, at vi kan fortsætte
med at være med i loppemarkedsforeningen. Gruppen har derudover afholdt 2
loppemarkeder. Loppemarkederne er tilsvarende sidste år blevet afholdt på en
covid19 optimeret måde, med håndsprit og betaling ved udgangen.
Som noget nyt har vi i år solgt juletræer fra juletræsplantagen i bunden af
Gammelgårdsvej, hvor vi som sædvanligt også solgte juleøl og som noget nyt
æbleskiver og julepynt. Kim havde lavet en super drone video, som flittigt blev delt i
diverse Facebook grupper, og vi havde fået sat ekstra skilte op. Juletræssalget er gået
forrygende, vi har solgt ca 50% flere træer! Salget af øl er også gået fint, men vi har
dog ikke solgt tilsvarende flere øl, hvilket vi havde forventet. Salget af æbleskiver har
været begrænset, men til stor glæde for de fremmødte hjælpere.
Der har i år været rigtig god opbakning til salget. Vi har introduceret et
juletræshjælpermærke, som i alt 47 spejdere har gjort sig fortjent til. For at få mærket
skulle man komme og sælge sammen med en af sine forældre. Dog kunne man som
tropsspejder få mærket ved selv at komme 2 gange og hjælpe. Heldigvis var der
mange tropsforældre, som også kom og solgte J
Alt i alt er juletræssalget forløbet tilfredsstillende, trods det ekstra arbejde med stade
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etablering.
Foruden Hytteudvalget, juletræsudvalget, loppemarkeds udvalget har også SoMe
udvalget holdt møder og arbejdet med at gøre gruppen mere synlig i mediebilledet.
I det kommende år forventer vi at skulle
1) Fortsætte fondssøgning.
2) Afslutte arbejdet med Politikker og retningslinjer (input til opdatering af
lederhåndbog)
3) Komme videre med det fysiske hytteprojekt.
4) Diskutere samværspolitik (årlig tilbagevendende aktivitet.)
5) Opnå bredere opbakning til vores aktiviteter fra forældre.
6) Holde flere fysiske møder igen.
For Bestyrelsen
Jens Ole Madsen/formand
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Udviklingsplan for Hjortespring spejdergruppe.
I spejderloven, som alle spejdere kender står der blandt andet, at man skal tage ansvar
for familie og samfund, det har Hjortespring spejdergruppe igennem de sidste 10 år
forsøgt i forhold til både opsparingen til en ny spejderhytte og udviklingen af unge
mennesker i Herlev kommune. Det har været forskellige ledelsers og bestyrelsers
holdning, at spejdergruppen selv igennem loppemarked og de sidste 6 år juletræssalg
skulle være medfinansierende på et nyt spejderhytte projekt.

Det kalder vi

ANSVARLIGHED.
Visionen for Hjortespring spejdergruppe, er at der skal være plads til alle som har lyst
til at gå til spejder, i fremtiden vil Hjortespring spejdergruppe gerne skabe et
spejdercenter på grunden Gammelgårdsvej 60a for endnu flere børn og unge i Herlev,
men denne drøm kan først lade sig gøre, når en ny spejderhytte med bedre sanitære
og mødefaciliteter står klar. I dag råder Hjortespring spejdergruppe over 1 toilet og
med gennemsnitligt 25 spejdere til hvert møde, kan det være både logistisk svært og
hygiejnisk at overholde blot en normal standard af renlighed. Visionen er at
Hjortespring spejdergruppe skal have en sund og stabil økonomi og en stabil
medlemstilgang løbende, Hjortespring spejdergruppe drømmer om at runde 250
spejdere inden 2025 og samtidigt være en social stærk forankret spejdergruppe i
Herlev.
Hjortespring spejdergruppe favner bredt og har i dag spejdere fra alle skoler i Herlev
både kommunale og private skoler, hvilket er godt for gruppen, at så mange
forskellige børn mødes med samme formål og det er også godt for Herlev som by, da
børn uanset social status kan mødes til spejder i Hjortespring Gruppe, og opleve en
hel spejder tid i Hjortespring.
Hjortespring spejdergruppe skal være en meget aktiv spejdergruppe i lokalområdet,
og deltager i kommunale arrangementer såsom Skattejagt arrangeret af SSP,
Skumringsaften, Loppemarked på Klausdal og meget mere. vi uddanner løbende
mennesker i ledelse, gennem deres engagement som frivillige spejderledere, så man
kan sige, at vi som spejdergruppe uddanner gode samfundsborgere for Herlev, både
nu og i fremtiden.

DET SKAL VÆRE SJOVT, LÆRERIGT OG UDVIKLENDE AT VÆRE
SPEJDER, FORÆLDRE OG LEDER I HJORTESPRING GRUPPE.
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REGNSKAB 2021
Der vil på selve Grupperådsmødet komme en mundtlig beretning fra Ole Iversen og
selve regnskabet vil blive offentliggjort 7.dage før mødets afholdelse via gruppens
hjemmeside og udsendt elektronisk.
Så endnu en grund til at komme til vores Grupperådsmøde.
Vel mødt
Kasserer Ole Iversen.

KIG FORBI: www.hjortespringspejder.dk
og tilmeld dig Grupperådsmødet allerede nu.
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