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Deadlines

Udkommer

Dækker periode

Midt december
Midt april
Midt juli

Start januar
Start maj
Midt august

Januar,Februar, marts, april
Maj, juni, juli (august start)
August, september, oktober, november,
december, start januar

AKTIVITETSKALENDER FOR BRØDESKOV GRUPPE

TID

AKTIVITET

DELTAGERE

26-27 september
7 november
21-22 november
21 nov-5 dec

Efterårstur
novemberdag
juletur
kollektiv

Junior
Mini
Mikro, mini, junior
trop
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Nyt fra gruppelederen…
Sommerferien er ovre og vi er i alle grenene kommet godt i gang med et nyt
spejderår. Der er startet en del nye spejdere, velkommen til jer!
Vi kan jo kun sige at Corona har vendt op og ned på foråret og sommeren,
men vi er heldigvis tæt på at kunne være spejdere som vi plejer. Der er ved
at blive arbejdet på retningslinjer for hvordan vi skal forholde os i
efteråret hvis vi skal være indendørs og på tur, men forhåbentlig kommer
virussen endnu mere under kontrol så vi kan gennemføre vores ture.
Sommeren og efteråret er også påvirket af Corona allerede, da vi normalt
skal på Sct. Georgs løb i starten af oktober, men det er aflyst.
Kulturnatten i Hillerød er også aflyst hvilket kommer til direkte at kunne
ses i gruppens regnskab, da vi tjener en del penge til spejderarbejdet der.
I stedet for Sct. Georgs løbet har vi aftalt med de andre blå spejdere i
Hillerød at vi vil lave en fælles Novemberdag d. 7. november – det glæder vi
os til.
I 2020 skulle vi have været på gruppesommerlejr alle sammen, hvilket vi
ikke kom. Vi har ledergruppen aftalt at vi planlægger med en
gruppesommerlejr i sommeren 2021, mere om det når vi er kommer til
efteråret.
Vi har meldt os til ”Ren Natur”, som er et projekt for foreninger i Danmark
hvor vi bliver sponsoreret for at samle affald ind. Vi har i år fået ruten i
Ny Hammersholt og får 3000 kr. for det. Vi har aftalt at vi deler ruten op
og bruger spejdermøderne i uge 37 til at gå ruten.
Nyd efteråret!
Med spejderhilsen
Niels Lieberkind
Gruppelederen

3

Familiespejderne
Mikrobe

Myrene

Kære alle familie spejdere
Nu begynder den nye sæson for spejder og vi glæder os til at møde alle nye
forældre og børn til opstart her den 23. august fra kl. 10- 12 ved hytten.
I løbet af efteråret skal vi være ved hytten på Hulvejen, men også et par
gange i skoven. Her vil vi komme til at lave bål, lege og mon vi får fasaner
som vi kan kigge på igen i år? Husk at det altid er en god ide at have en
drikkedunk og madpakke med til mødet. Vi er altid udenfor – så husk at tage
fornuftigt tøj på til dagen. Skal vi lige ind og låne toilet eller andet er der
sprit og papirhåndklæder klar til os, og lederne spritter kontaktflader af
inden mødet. Vi er trygge ved at vi sammen kan skabe nogle gode møder og
passe godt på hinanden.
Vi mødes hver anden søndag - dog springer vi efterårsferien over. I
efterårsprogrammet vil I kunne se, at vi skal i gang med mærket: Spor
følger. Så vi skal lære vores grund at kende, finde spor i skoven og kigge på
kort + kompas.
Vi informerer ofte og løbende via vores facebook profil: familie spejd i
Brødeskov gruppe. Så husk at anmode om at blive medlem her.
Vel mødt og vi ses snart.
Mange spejder hilsener
Trine, Mette og Anne Dorthe
Mikrobe sangen:
Melodi: Vi er børn af sol og sommer
Vi er alle sammen samlet
Til familie spejd igen
Vi som myre små; er stærke
Og vi løfter godt i flok
Vi kan bygge, vi kan lege
Vi har nok af godt humør
I det blå vi alle synger
Og bli´r glad som aldrig før
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HUSK – mikrobe spejderne er for
dig som er mellem 3-6 år samt
forældre eller bedsteforældre.

Program efterår Familiespejderne
23. August
Tema:

Hytten
Opstart

6. september
Tema:

Hytten
Lær vores grund at kende

20. september
Tema:

Selskov – mødested se facebook
Geocache

4. oktober
Tema:

Hytten
Lagkageløb

18. oktober

Intet møde efterårsferie

1. november
Tema:

Hytten
Sporløb på grunden

15. november
Tema:

Hytten
Fasanmøde

29. november
Tema:

Raagaardshus
Jul og nisser
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Hej alle mikroer/mariehøns
Velkommen tilbage og velkommen til alle de nye spejdere og
forældre.
Vi håber at I alle har haft en dejlig sommer, og er klar til et nyt
spejderår. Dette år har klart båret præg af en Corona-vius som har gjort nogle
ting mere besværlige. Men vi oplever faktisk at vi sagtens kan lave
spejderarbejde som vi kender det, langt hen af vejen med masser af håndsprit
og afstand. Vi kan dog blive udfordret i forbindelse med overnatningsture men
det tager vi som det kommer, I vil høre nærmere når det bliver aktuelt.
I kan på modsatte side se hvad vi skal lave på hvert møde, vi tager forbehold
for vejret, vi laver selvfølgelig ikke bål i stormvejr.
● Husk at tjekke hvor vi skal være, da vi nogle gange skal mødes et andet

sted.
● I skal altid have tøj med/på til at kunne være ude, da alle møder som

udgangspunkt foregår udenfor. Det er ikke sjovt at blive kold og våd.
● Udover praktisk tøj, skal alle spejder have tørklæde på til hvert møde, hvis

I har en uniform må I meget gerne have denne på også. Der skal navn i
både uniform og tørklæde (på bagsiden under træet)

Vi glæder os til at holde en masse spændende og sjove møder her i
sensommeren og efteråret
Spejder hilsner fra
Pernille, Niels og Lone
Vi mødes hver mandag kl 17.30 -18.45
ved afbud eller spørgsmål kan I skrive til Lone på sms 25329403 eller på messenger.
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Kalender august- november 2020:
September:
7: Affaldsindsamling
14: tur i skoven (mødes ved hytten)
21: huletur i skoven (mødes på slettebjergets p plads)
tur: 26. sep: tisvilde tur med forældre
28 stenmaling og klemmer
Oktober:
5: knob
12: efterårsferie
19: patrulje samarbejdsøvelser
26: patrulje løb
November:
2: førstehjælp
9: turbo overnatning -medbring sovepose + liggeunderlag (det er IKKE en rigtig
overnatning)
16: smør din egen madpakke (en del af klar dig selv) -medbring madkasse
(jule) tur: 21-22 november - vi vender tilbage om det er med overnatning eller
ej
23: syltetøjs lygter.
30: julehygge
December:
julepause frem til 4. januar
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Bjørneungerne

Hej alle Bjørneunger og forældre.
Velkommen tilbage efter sommerferien, vi nåede jo heldigvis lige at
mødes lidt inden sommerferien efter Coronaen. Det er dejligt vi endelig
kan mødes på mere normal vis og vi er rigtig glade for at have fået så
mange spejdere her i august. Det først vi starter med er at tage kniv- og
savbevis, så alle kan bruge begge dele uden der sker de store ulykker.
Ud over at lære lidt om dolken og saven, skal vi også lære lidt andre
gode spejderfærdigheder som vi kan bruge på div. spejderløb.
Sct. Georgs løbet er desværre blevet aflyst pga. Corona så vi må vente
til næste år med at vinde trofæet som vi ”plejer” 
Lørdag den 7. november vil der være en fælles tur til Frydenborg for alle
spejdere i hele Hillerød, der kommer nærmere herom senere.
Weekenden lørdag den 21. november til søndag den 22. november, skal
vi på vores årlige juleweekend, med hygge og julegaver i vores egen
hytte. Mere herom senere på en tilmeldingsseddel.
Vores sidste møde før juleferien er onsdag den 25. november 2020, så vi i
december har tid til at se julekalender.
Første møde i det nye år er onsdag den 6. januar 2021.
Husk at minimøderne er om onsdagen fra kl. 19:00 til 20:30. Ha’ altid
tøj/sko på efter vejret så vi både kan være ude og inde.
Mini hilsner fra
Valdemar, Martha, Stine og Anita
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Bjørneungerne
2020
September

Oktober

November

Januar 2021

Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Onsdag
Lør-Søndag
Onsdag

2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
7
11
18
21-22
25

Flokmøde
Flokmøde
Flokmøde
Flokmøde
Flokmøde
Flokmøde
Efterårsferie
Flokmøde
Flokmøde
Flokmøde
Novemberdag
Flokmøde
Flokmøde
Juleweekend
Flokmøde

Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

6
13
20
27

Flokmøde
Flokmøde
Flokmøde
Flokmøde
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GNAVERNE
Hej Juniorer
Så er vi kommet igang med et nyt spejderår. Og pyha det var
et lidt mærkeligt sidste halvår vi havde til junior. Vi måtte jo
lukke ned og det almindelige spejd blev erstattet af hjemme
spejd. Her kunne juniorerne få et mærke hvis de lavede nogle opgaver
undervejs. Køb af mærkerne var så med til at samle sammen til læger uden
grænser og der blev på den måde samlet 17.000kr sammen til dem fra spejdere
i Danmark der har fået mærket. Senere fik vi startet møderne op igen digitalt og
endelig til sidst kunne vi mødes igen og fik heldigvis mulighed for at holde en
dejlig sommerlejr i Maribo.
Efteråret står på efterårstur og Juletur. Efterårsturen har temaet Cirkus og
foregår som en lille hike fra Frederiksværk st. til Asserbo slotsruin.
I kan se programmet for det næste stykke tid på næste side. Generelt forsøger
vi at være ude, da det giver patruljerne bedre mulighed for at arbejde
selvstændigt, så husk tøj der passer til vejret.
Info og tilmeldinger til ture kommer løbende. I kan se de datoer vi kender på
årshjulet.
Vi vil endnu engang gerne reklamere for vores
facebookgruppe hvor vi lægger billeder og information
op fra møderne (den er naturligvis lukket). I er meget
velkomne til at være med.
(https://www.facebook.com/groups/985045394851346/).
Prøv evt. QR kode

Med spejderhilsen
Martin, Louise, Hjalte, og Nicolaj
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GNAVERNE

Dato
7/9
14/9
21/9
26- 27/9
28/9
5/10
12/10
19/10
26/10
2/11
9/11
16/11
21-22/11
23/11
30/11
4/1
11/1
18/1

Aktivitet
Når nøden er størst er skraldespanden nærmest
Bålmøde
Sneboldskamp
Efterårstur
Orientering 1
Madlavningsmøde vi mødes kl 17.
EFTERÅRSFERIE - ingen spejder
Orientering 2
Orientering 3
1. Hjælp
2. hjælp
Orienteringsløber 4
Juletur
Pebbernødder på bål
Nutella
Vippefyr
Kuldemøde
3. Hjælp
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Efterår 2020

Velkommen til 16 nye Tropsspejdere.
Spejder året starter lidt anderledes end
sidste år. Vi har måttet undvære vores
traditionelle weekendoprykning, men vi er
nu kommet godt i gang alligevel.
Vi er begyndt at arbejde i patruljer, og
planen er at patruljerne holder resten af
året.
Kalenderen her er vejledende, og vi kan
bytte rundt på møderne (hvis der skulle
blive åbnet op for arrangementer og større samlinger igen)
Pga. COVID-19 kan vi desværre se at alle de større spejder arrangementer,
som Nathejk og Solaris alle bliver aflyst. Dog ser det ud til at PLan stadig er i
kalenderen, og vi håber de får lov at gennemfører.
Hvis du ikke kommer til spejder, skal man huske at melde afbud, skriv en SMS
til en leder OG din patruljeleder, og husk at skrive dit navn.
Har du eller din forældre fundet os på Facebook!
Fedt, desværre er det ikke altid vi ”holder os opdateret” der så afbud til de
ugentlige møder ser vi ikke der.
Husk at give os dit mobilnummer. Som vi allerede har snakket om på
møderne, kan vi godt finde på at lave om i tingene i sidste øjeblik, så derfor
er det rart at kunne sende en sms, hvis du nu skal huske en blå kælk eller en
lilla skovl til sandkassen
Efteråret byder sig til med masser af vind og vejr, så husk vi er ALTID ude, om
det regner eller der ligger 10 cm sne, så på med tøjet og de lange
underbukser.
Spejder Hilsen
Caroline, Kathrine og Jesper
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Kalender

August
20.
27.

Tropsmøde
Tropsmøde

03.
10.
17.
24.

Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde

01.
08.
15.
22.
29.

Tropsmøde
Patruljemøde
Ingen møde
(Plan/efterårsferie)
Tropsmøde
Tropsmøde

05.
12.
19.
26.
29./11 – 5./12

Patruljemøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Tropsmøde
Kollektiv

10. – 17. – 24. – 31.

Ingen møde

07.
14.
21.
28.

Tropsmøde
Tropsmøde
Patruljemøde
Patruljemøde

September

Oktober

November

December
Januar
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HJÆLP – HJÆLP - HJÆLP
Vi har rigtig meget glemt tøj
liggende i gangen, i spejderhytten.
Noget er fra ture og andet er fra de
ugentlige møder.
Er I forældre søde at se om noget
skulle tilhøre jeres børn, inden den
25. november 2020. Herefter vil der
blive ryddet op og det, der er
tilbage giver vi væk.

HUSK HENT JERES TING INDEN
25. november 20.
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HOS BRØDESKOV SPEJDERNE
Igen i år vil det være muligt at købe familiens juletræ hos
Brødeskov Gruppen.
Overskuet fra salget går til indkøb af nyt materiel til
spejderne.

Vi findes ved hytten Hulvejen 29D følgende
weekender i november/december:
Lørdag d. 28. november
Søndag d. 29. november

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

Lørdag d. 5. december
Søndag d. 6. december

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

Lørdag d. 12. december
Søndag d. 13. december

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

Lørdag d. 19. december
Søndag d. 20. december

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

Hilsen Brødeskov Gruppe
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Telefonliste

Mikroberne (Familiespejd)
leder
assistent
assistent

Trine Mandrup Jensen
Mette Sørensen
Anne Dorthe Holgersen

40359182
29919609

mette@brodeskov.dk

Mariehønsene (Mikro)
leder

Lone Neve

25329403

lone@brodeskov.dk

assistent
assistent

Niels Lieberkind
Pernille

20150604

niels@brodeskov.dk

28227670
27446802

anita@brodeskov.dk

Bjørneungerne (Mini)
leder
assistent
assistent
assistent

Anita Kauffmann
Stine Nielsen
Martha
Valdemar

Gnaverne (Junior)
leder
assistent
assistent
assistent

Nicolaj Neve
Hjalte Sandvang
Martin
Sofie

22547781
28863266

Jesper Løwe
Kathrine Nørrelund
Caroline

21677361
61331450

Falkene. (Trop)
leder
assistent
assistent

jesper@brodeskov.dk

Klan N°n@m3 (Klan).
leder

Gruppeleder

Signe,Marie,Maria,
Maiken
Niels Lieberkind

Gruppestyrelses Bettina Alsing
-formand
Gruppekasserer Susanne Beeck
Hytteudlån
Gerda Hauerslev

61696673
20150604

niels@brodeskov.dk

20627816

48265342
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