
Hjortetakken
Hjortespring Gruppe
Hareskov Division Det Danske Spejderkorps

Program for Januar 2023 – Marts 2023

Og en stor tak for indsatsen ved juletræssalget til jer alle.



Gruppeleder nyt!

Kære alle forældre, spejdere, endnu et spejderår er gået og sikke et, i år skal vi ikke se
tilbage på Corona, men desværre på krig i europa, energikrise og inflation, de sidste
3-4 år har været spændende og være gruppeleder i, udover at skulle tage hensyn til
spejderarbejdet har der også været udefra kommende påvirkninger som, vi nok alle
havde været foruden.

Men det gode ved, netop spejderbevægelsen, er at vi er rigtig gode til at tilpasse os og
omstille os til de eksisterende situationer.

Hvad har 2022 så budt på, når vi ser på det isoleret set med spejder øjne.

Vi har været på SL 2022 i Hedeland

Vi har haft fokus på vores 2 store spejder grene, Trop og Klan. Og det har givet en
god effekt.

Vi har haft mange spændende spejdermøde og lejre.

Vi har næsten fået bygget, et nyt raftestativ

Vi har tjent godt på 3 loppemarkeder og et juletræessalg.

Vi er godt igang med at planlægge jubilæet i 2023.(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-
invitation kommer snart.SÆT X 3.juni

Hjortespring gruppe er ca. 101
medlemmer pr. 1/1-2023

Hjortespring gruppe holder
famillieweekend 24-26.Marts

Hjortespring gruppe kommer tættere og
tættere på en ny spejderhytte.

Hjortepring gruppe altid kan bruge din
hjælpe til et projekt stort som småt.

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.



Her er lidt af det vi laver.
Byggestyring-Økonomi
PR-Kontakt til kommunen-Fondssøgning
OG MEGET MERE! Kom og vær med i det spændende arbejde.

LIDT EKSTRA GOD VIDEN til.

Famillieweekend. 24-26.Marts 2023
Loppemarked 18.Marts
Loppemarked 29.April

Jubilæumsfest 3.Juni (50år)
Skt.hans bål 23.juni

Gruppesommerlejr uge 28.



Familiespejd (3 år - BH klasse)

Kære familiespejdere,

Året 2022 sluttede vi med træer, græskar, kastanjer, flagermus, mus og meget mere.

Vi har endnu ikke alle datoer klar for det kommende år. Se datoer for januar og
februar nedenfor, de resterende følger i begyndelsen af 2023.

Msph Familiespejd teamet

Program for Familiespejd
· Uge 4 - 29. januar

· Uge 8 - 26. februar

· Uge 12 - 26. marts Familieweekend 24-26/3

Datoer for 2023 opdateres her http://hjortespringspejder.dk/familiespejd

http://hjortespringspejder.dk/familiespejd


Mini (1.-3. klasse)

Kære alle dejlige Minier og tilhørende påhæng ;)
Halvdelen af spejderåret er nu gået og sikke et halvår.
Vi har det sidste halve år holdt møder på baggrund af spejderloven (Og egne regler),
hvilket siger:
De 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

Dette har vi valgt at gøre da vi stadig ser udfordringer med at overholde basale ting
som at være søde mod hinanden og lytte på andre medspejdere og ledere.
Vi har desuden været rundt og besøge nogle af vores medspejdere rundt i Herlev med
fællesmøde ved både Herlev babtistspejdere og Klausdal Spejdergruppe, hvilket vi
regner med gentage da det virkede rigtigt godt. Og så har vi jo selvfølgelig også været
på juleweekend, hvor vi også var så heldige at få hjælp af jer forældre, Hvis i var
nogle af dem der kom op og var med til at hjælpe vil vi meget gerne her sige TAK!!!
Vi er alle frivillige og vi sætter stor pris på alt man kan hjælpe om det så er 1 time
hver 3 måned eller har lyst til at komme som hjælper på vores spejdermøder. I den
forbindelse vil vi gerne byde ordentligt velkommen til Karen, der er mor til Sirius,
der har meldt sig til at komme og hjælpe på flere af møderne.Nærmere info om
sommerlejren følger, men vi vil gerne have at i er OBS på at det ikke er alle spejdere i
1-3 klasse der er klar til at være på lejr 1 uge, og man skal tænke sig grundigt om
jeres barn er i stand til at være ude 1 uge, da lejren også ligger et stykke væk (særligt
1 klasser)

De bedste spejderhilsner
Miniledelsen



Program

JANUAR
d.   4. Ingen spejder!!!

d. 11. Velkommen tilbage

d. 18. Bål

d. 25. Bål

FEBRUAR
d.   1. Kniv og Sav

d.   8. Kniv og Sav

d. 15. VINTERFERIE-INGEN SPEJDER

d. 22. Tænkedag (Husk 2 kr. pr. påbegyndt spejderår)

MARTS
(Vær obs på mulig tur til eksperimentarier)

d.   1. Nørd

d.   8. Nørd

d. 15. Troppen holder møde

d. 22. Nørd

d. 24.-26. Familie weekend

d. 29. Nørd



Junior (4.-5. klasse)

Vi er i juniorne nu 2 patruljer, ulvene og tyrene, og det kører efterhånden rigtigt godt.
Vi har i løbet af efteråret fået prøvet kræfter med flere forskellige måder at lave mad
på, samt øvet os i ildens kunst.

Det skal vi bruge i foråret til at lave endnu mere fedt spejd. Vi skal lege lidt med
navigation, prøve at bygge en sauna og meget meget mere.

Med spejderhilsen

Juniorledelsesteamet.

spændende at se resultatet af juniornes arbejde.



Program

JANUAR
d.   5. Turbospejd

d. 12. Saunabyg

d. 19. Saunabyg

d. 26. Saunabyg

FEBRUAR
d.   2. Navigation - Sjov med Kompas

d.   9. Navigation - Løb

d. 16. VINTERFERIE-INGEN SPEJDER

d. 23. Navigation - Under stjernerne

MARTS
(Vær obs på mulig tur til eksperimentarier)

d.   2. Lagkagedag

d.   9. Forårsvandretur

d. 16. Kreativ båltænding - Hitpåsomhed

d. 23. Kreativ båltænding - Planlægning og forberedelse

d. 24.-26. Familie weekend

d. 30. Kreativ båltænding

Husk altid at melde afbud!

Ravn: 31363156 eller Mads: 31319531



Trop (6.-9. klasse)

Kære Trop-spejdere, forældre og andet godtfolk som skulle havde smuttet en tur forbi
troppens side. ;)

Tropsspejderene ha ri løbet af det sidste halve år arbejdet meget på selv at skulle lave
og afholde møde. De har taget rigtig godt imod udfordringen og det ansvar der følger.
Der skal lyde en stor ros til spejderene for deres indsats, og for da vi var på
juleweekend, der var troppen rigtig god til at hjælpe de mindre spejdere på de
forskellige aktiviteter og rent generelt.

Grundet det store ansvar de har udvist :-) så kan vi med glæde også fortælle at
troppen igen skal prøve kræfter med en kolle-uge. En kolle-uge er en uge hvor
spejderene bor nede i hytterne, præcis ligesom når de bor derhjemme dog uden
forældre. Der er dog stadig besøg af forskellige ledere, og altid mulighed har at
komme i kontakt med lederne.

Vi ledere glæder os til endnu et fantastisk halvår :D

De vigtige datoer, sæt kryds i kalenderen
d.   12.-14. maj - Divisionsturnering
d.     9. juni     - Divi-bål
d.     8.-15. juli - Sommerlejr - Vi skal på gruppesommerlejr WUHU!!!!!

Bedste Spejderhilsner:
Camilla, Plys og  Skum :)



Program

JANUAR Ansvarlig
d.   9. Gå-tur(5 km) Eruptor og Aris

d. 16. Kovedhoved(Mærke) Grævling og Egern

d. 23. Kovedhoved(Mærke) Grævling og Egern

d. 30. Vi tager på tur Lederne

FEBRUAR Ansvarlig
d.   6. Oversaskelsesmøde Mango og Sahara

d. 13. VINTERFERIE-INGEN SPEJDER

d. 20. Forberedelse til Ragnarok Aris, Macha og  Lederne

d. 27. Kort og Kompas/Pakke til ragnarok Aris, Macha og  Lederne

MARTS Ansvarlig
d.   3-5. Ragnarok

d.   6. Kog en kage Aladdin og Eruptor

d. 13. Planlægge minimøde

d. 13-20. Kolle-uge

d. 15. Møde for minierne Planlægges på Kolle-uge

d. 20. 1. Hjælp Lederne

d. 24.-26. Familie weekend

d. 27. Ta’ mærker + afslutning af guld
knobmærke

Lederne



Klan (efter 9. klasse - 23 år)

Velkommen Til Klan Ko !!!

Velkommen til klanens indslag :)
Klanen er den ældste gren af
spejdere, og der hvor der virkelig
er plads til de helt store ting. Vi er
ikke så mange, og vores møder er
ikke faste en gang om ugen, da vi
alle har mange bolde i luften. Vi
sigter dog efter at holde møder en
gang hver anden uge, hvilket for nu
har passet meget godt. Desuden har
vi været med på Juleweekend, og
ligeledes har vi lige afholdt kolleuge, hvor klanen boede
nede i hytten i en uge. Ved klanen sker der mange ting,
ved siden af de øvrige møder vi afholder (Som ledere i
både Mini, Junior og Trop). Vi er i gang med at hjælpe
med at bygge gruppens Raftelade og så laver vi også
diverse andre projekter. Vi arbejder i klanen mod årets
sommerlejr, der går mod det internationale spejdercenter
Phadfinderdorf Zelhof  i Østrig. For at samle penge ind
til dette var klanen også ude og pille valgplakater ned i
hele Herlev Fredag d. 4  November, og kigger stadig på
hvilke muligheder vi har til at nedbringe vores
deltagerpris. Klanen er lille men frisk, og kender du
nogle der kunne have lyst til at være med ville de være så velkomne (16-23 år).

De bedste spejderhilsner klanen.



Alle spejdere som der har hjulpet, vil modtage et Juletræeshjælpermærke, spørg din

leder om du har gjort dig fortjent til dette.



Navn Telefonnr Mail-adresse

Familiespejder-leder Bo Wilhelmsen 60 55 86 80 ebwilhelmsen@hotmail.com
Ole Iversen 30 66 16 71 olesteen@iversen.mail.dk

Mini-leder Emil (Tudse) Rosendahl Jensen 51 50 15 19 emiljensen1@gmail.com
Laila (Urt) Edsberg 26 27 70 78 lailameis@yahoo.dk

Junior-leder Mads Kessel 31 31 95 31 kezzel@gmail.com
Nicklas (Ravn) Lauruhn 31 36 31 56 lauruhn13@gmail.com

Trops-leder Ida Marie (Skumfidus) Madsen 93 98 11 97 skumfidus71@gmail.com
Camila Winther Gislinge 53 99 07 10 camillagislinge@gmail.com
Nichlas (Plys) Kongsdal Kongsdorf 22 92 81 68 nichlaskongsdorf@gmail.com

Klan-leder Emil (Tudse) Rosendahl Jensen 51 50 15 19 emiljensen1@gmail.com
Thomas (Timon) Brene Jepsen 22 34 93 30 thomas@brene-jepsen.dk
Ida Marie (Skumfidus) Madsen 93 98 11 97 skumfidus71@gmail.com

Gruppeleder Frank Kofoed 40 59 31 31 frank@troldklov.eu
Bestyrelse Repræsentanter for Forældre, Ledere og Unge https://hjortespringspejder.dk/bestyrelse-og-grupperad

Formand: Søren Jepsen 22 16 32 36 sjepsens@yahoo.dk
Kasserer: Ole Iversen 30 66 16 71 olesteen@iversen.mail.dk

Spejderhytter Rudelen/Mosehytten
Info/adresse Mail videresendes til medlemsadministrator info@hjortespringspejder.dk
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