NY SPEJDERSÆSON HOS KRAGEFOLKET

Efter en fantastisk sommer er vi nu klar til en spritny spejdersæson. I denne
udgave af Kragekaldet kan du læse mere om distriktsommerlejren i
Ermelunden, og hvad spejderne kan se frem til i de forskellige enheder. Læs
om Ecco Walkathon og se et overblik over hvem, der er i de forskellige
enheder efter opstartsmødet!

VIGTIGE DATOER

20. august
8. september

Første møde efter sommerferien
ECCO Walkathon 2019

Vil du hjælpe til Ecco Walkathon?

Giv en hånd til ECCO Walkathon den 8. september!
Vi søger forældrehjælpere til uddeling af materialer og tasker og let oprydning
søndag d. 8. september
på Kastellet. Det gælder ca. en halv dag og plejer at være mega hyggeligt. Og det
giver mulighed for at tjene en del penge hjem til gruppen.
Vi håber at kunne stille med mange hjælpere i år. Hjælperne skal helst være over 18
år af hensyn til ECCO's forsikringer.
Jo flere vi er – jo sjovere og hyggeligere bliver det for os alle – og jo flere penge
tjener vi.
Har du lyst til give en hånd med?
Så sæt X i kalenderen ved søndag den 8. september.
Og hvis du allerede nu ved, at du kan hjælpe os den dag, må du meget gerne allerede
nu sende en mail til nedenstående adresse og angive hvor mange I kan komme.
Vi sender flere informationer direkte til hjælperne.
De enkelte enheder deltager igen i år som gruppe og går ruterne med nogle af
spejderlederne.
Det er en fin og hyggelig oplevelse.
Mail til kragefolkethellerup@gmail.com

Overblik: Disse spejdere er i de forskellige enheder
Familiespejder

Emma Sachse Jessen
Kieran Arthur Bech
Charlton

Bævere

Alex Birkegård
Lillelund
Amos Macoveanu
Asger Weber Frost
Christina Lassen
Dia Medovic
Elise Christiane
Jervelund
Frederik Arnskjold
Lea Jashari
Lea Krogager Eeg
Louis Østerby
Polina Hofmann

Trop

Alexander Videbæk
Anna Dulong
Asbjørn Christian Würtz
Marcussen
Elisabeth Pri Kovsted
Ellen Rud Plagborg
Elvira Munch Kjøller
Emilie Marie Nouard
Eva Emily Rose Holm
Frederik Rønnow Pabijan
Ida Byrdal Kloch Larsen
Isabella Berning
Konrad Vaabensted
Marie Weiss
Marie Dam Wiedemann

Ulve

Alberto Emil Magnelli-Hasbak
Alexander Torgaard Andersen
Alfred Kabl Meyer Brøndsted
Anna Christiansen
Betty Langbjerg Sørensen
Ellen Krogager Eeg
Frederik Skovgård
Isobel Sofia Rasmussen
Lea Birkegård Lillelund
Noah Kaas Pedersen
Seraphine Emicia Reinhold
Bjørkøe
Sofie Nikoline Skouby
Tristan Medovic

Trop, fortsat

Martha Nørholm Petersen
Mathias Rosendal
Matilde Shawe Sørensen
Mattias Krusell Haugvik
Oliver Nygaard
Osvald Elkjær Krasilnokoff
Sigurd Vaabensted
Sigurd Elkjær Krasilnikoff
Sofie Mejer
Solbjørk Strøm Rohde
Thomas Yun Carstensen
Tristan Topsøe-Jensen
Valdemar Tholstrup
Wilhelm Ditlev Christian
Thomsen

Juniortrop

Alba Selina Powers Bates
Alfred Kjær Lauridsen
Andreas Cordua
Arthur Thuri Schmelling
Bjørn Dyreborg Grevstad
Daniel Kaas Pedersen
Emma Jashari
Herman (Gera) Zharinov
Johanna Lærke Hørsted
Julius Schloss-Pedersen
Livia Elisabeth Jensen
Ludvig Bisgaard Madslund
Nikolaj Dons
Ragna Frederikke Würtz
Marcussen
Sara Dons
Sofie Martha Eltong Gade
Vera Langbjerg Sutherland
William Hofman-Bang

Musene - familiespejder
Er du mellem 2,5 og 6 år gammel? Og kunne du tænke dig at
starte til spejder i Hellerup?
Så er Musene lige noget for dig! Vi starter familiespejder op igen
efter et års pause, og vi glæder os meget til at lave
spejderaktiviteter sammen med dig og din familie.
Fra august og halvåret frem tager vi spejdermærket Sporfølger,
og der skal vi bl.a. lede efter dyrespor, orientere os og finde vej i
lokalområdet, finde vej i mørke og tage på udflugter i naturen
med vores Muse-venner.
Vi har som udgangspunkt to slags møder: Det ene er
formiddagsmøderne hvor vi mødes i 2-3 timer i tidsrummet 10 til
15, det andet er eftermiddagsmøder med fællesspisning som
starter kl. 15 og slutter ca. kl. 18:30, når vi har spist og ryddet op.
Tid og sted varierer for møderne, alt efter hvad vi skal lave, så det
vil I få nærmere besked om på mail og i vores Facebook-gruppe
for enheden, der hedder Familiespejderne i Hellerup.
I uge 32 var vi med på Distriktssommerlejr, hvor der var
Familiespejder med flere af de andre grupper fra distriktet. Om
formiddagen havde vi en dejlig dag med krible-krable aktiviteter,
hvor vi fandt en masse smådyr og insekter. Senere var der
ridderturnering og markedsplads med bæverne og ulvene fra
hele distriktet.

Program:

August
20. Opstartsmøde med
gruppen
September:
8. Første møde, kl. 15 i
Ungdomshuset
22. kl. 15-18:30 (med
fælles aftensmad)
Oktober:
6. formiddagsmøde
(nærmere tid følger)
20. AFLYST grundet
efterårsferie

Kære bævere,
Nu skal vi endelig i gang med bæver igen! HURRAAA
I sommerferien har vi været på en fantastisk sommerlejr
i Kongeriget Ermelunden, hvor vi var med til at skabe et
samfund og blive riddere.
Vi glæder os til et nyt spejderår med jer og en masse sjov
og leg. Vores første møde er mandag d. 26. august fra
17:30-18:45, som vi plejer.
Vi skal begynde med at tage et eventyrmærke, hvor vi
skal lave en masse sjov med eventyr, og I skal også selv
lave jeres eget eventyr. Senere skal vi blive seje til at
navigere.
Vi ses til opstartsmødet d. 20. august.
Klask med halerne
Jeres bæverledere

Mandage fra 17.30-18.45
Program for bæverne
August
20.august: opstartsmøde
26.august: Eventyrforløb

September

2.september: Eventyrforløb
9.september: Eventyrforløb
16.september: Eventyrforløb
23.september: Hulemøde
30.september: Navigation

Oktober

7.oktober: Navigation
14.oktober: Efterårsferie
21.oktober: bål
26.-27.oktober: weekendtur
28.oktober: bål

Flok, flok, flok!
Nu er sommeren for alvor ved at være forbi, og selvom det
kan synes lidt trist, at de varme feriedage må vige til fordel
for efteråret, så fat mod, vakse ulve, spejderåret starter
atter op med et fællesmøde den 20. august klokken
18:00-20:00. Her skal vi sige farvel til vore mange trofaste
ulvevenner, der nu er gamle nok til at fortsætte deres videre
færd i spejderlivet hos Juniortroppen. Heldigvis skal vi også
byde velkommen til et nyt kuld ulve, hvis de altså kan klare
oprykningsprøven.
Vi håber, I morede jer på sommerlejren og ikke helt har
fralagt jer jeres høviske manerer og storslåede riddersind,
som I tilegnede jer igennem de mange prøvelser i
Kongeriget Ermelunden. De forestående måneder vil nemlig
byde på mange nye spejderaktiviteter, der vil kræve ikke så
lidt af jer, når vi skal tage ulvemærket Dyrenes beskytter.
Den danske natur er rig på liv i alskens farver, former og
størrelser, fra det mindste insekt til ulve og krondyr. Denne
herlige dyreverden skal vi ud og udforske og det i
særdeleshed ved at hjælpe dyrene med foder, husly og
andre fornødenheder. Som et led i dette forløb vil vi
desuden tage på en weekendtur til et naturcenter den
28-29. september.
Vi glæder os til at se jer!
Med hylende ulvehilsen
Baloo, Kaa, Phao, Raksha og Bagheera

Torsdage fra 18.30-20.00
Program for Ulvene
August
20. Opstartsmøde
29. Fuldmånemøde i
Spejderhuset.

September

5. Plante biplanter i haven hvorfor beskytte bier?
8. ECCO Walkathon
12. Bygge insekthotel
19. Lortemøde
26. Fuldmånemøde i skoven.
Om dyr og fuglefløjt.
28.-29. Naturaktivitetsdag –
overnatning i spejderhuset høstgudstjeneste

Oktober

3. Bygge fodersteder
10. Lave foder
17. Efterårsferie – intet møde
24. Bygge videre på fodersteder
31. Fuldmånemøde i skoven hvad har vi lært?

Kære juniorer!
Sikke et par måneder, der er gået. Udover vores fejring
af gruppens 100 års dag, så har vi også lige været på
sommerlejr på Arresø Centret, hvor vi oplevede
Kongeriget Ermelundens storhed og fald.
Det var en fantastisk uge, hvor vi virkelig fik prøvet nogle
nice ting, for eksempel da I tog en hike med overnatning
- uden os ledere. Eller vores hyggelige sejltur i Lily Zingel.
Nu skal vi sige farvel til nogle af juniorerne, som nu skal
videre til Troppen - men heldigvis kan vi sige HEJ! til en
masse nye juniorer fra Ulveflokken, der nu skal prøve
noget nyt og spændende. Vi glæ-æ-æ-æder os!
Den 13.-15. september tager vi på juniortroptur, hvor I i
patruljer selv skal vælge, hvad I skal spise og sove i. Det
ser vi rigtig meget frem til.
Spejderhilsner
Jeres juniorledere!

August

20. Opstartsmøde med gruppen
28. Teambuilding

September

4. Intro til telt
11. Intro til trangia
13.-15. Juniortroptur
18. Kodeløb
25. Bombeløb

Oktober

2. Kimslege
9. Kirkemøde
16. Efterårsferie
23. Pionering og knob
30. Ud i skoven!

TROP TROP TROP
Troppen afholdte minisommerlejr i sommerens spæde start, inden de
største spejdere endnu havde kastet karamellerne og delt buksevand
ud. Vi havde en fantastisk tur, hvor det vandrende menneske virkelig fik
gået. Vi holdt os i nærområdet og besøgte en række af vores egne
hytter, som de ældste spejdere også har mulighed for at benytte til
patruljeture. Turen startede med sit-on-top kajakker i havet ud fra
Charlottenlund Fort, hvor vi legede i bølgerne med bolde og fik os et
godt regnskyl.
Herfra gik turen til Bæverbo, hvor der ikke findes strøm og vand (hvilket
betød øvelse i skovskidning). Efter Bæverbo gik turen mod Blokhuset
med et stop i Bagsværd Svømmehal, som ikke var for svær, hvor vi fik
skyllet saltvandet af kroppen og blev gammelrynkede i det varme
bassin. Som det hører sig til skal man selvfølgelig have fastfood efter en
svømmehalstur, og her er Hawaii-pizza helt klart Troppens signatur:
pizza! Måske det skal være et optagelsesritual i troppen, at man skal
kunne spise en halv Hawaii-pizza…
I Blokhuset tog vi det super seje, sjove og selvopfundne mærke ”Et
døgn i klapstol”, hvor man blev bundet til en festivalstol, hvor alt man
kunne lave siddende fra stolen skulle laves fra stolen – og så skulle
stolen selvfølgelig med over alt (også i soveposen og på toilettet).
Til sidst har vi sagt på gensyn til tre af vores ældste trop-spejdere, som
skal på efterskole. For ikke at de glemme os har de fået en lille minderamme med, som de kan have på efterskoleværelset. Vi håber på at
kunne lave to seniorture det kommende halvår for de ældste
tropspejdere, som fortsat er her, samt dem som er på efterskole. Vi
glæder os MEGET til at se en masse fra juniortroppen rykke op til os (de
kan godt begynde at øve sig på Hawaii-pizza-spisning).
P.S. I troppen spiser vi også mørk pålægs chokolade…

Tirsdage 19.00 - 21.00

Program for troppen:
August

20. Opstartsmøde med gruppen
27. Speed(date)opgave

September

3. Kæmpespil
8. Ecco Walkaton
10. Landsdelsmøde: Færøerne
17. Patruljeopgaver
24. Landsdelsmøde: København

Oktober

1. Patruljekonkurrence
8. Landsdelsmøde: Nordenfjords
15. Efterårsferie
22. Polerne smelter
25.-27. Troptur
29. Patruljekonkurrence

Gruppeledelse:

Bjørn Jessen (gruppeleder): 4074
1779
Ole Ring, Steffen Brysting, Martin
Kristensen, Thorbjørn Lau
Christensen, Bjarne Jessen, Jesper
Balle

Grupperåd:
Formand: Lisbeth Rosendal-Olsen,
2923 4062
Vibeke Würtz Jürgensen , Conny
Wagner, Charlotte Rønhof
Kass.: Marie Nouard, 2623 8580,

Lederne:
Familiespejder:
Mai: 26170879
Krit: 26192226

Bæverne:
Jesper, Jørn, Elisabeth J, Anne Sofie

Ulvene:
Kamilla: 2191 1683
Mai: 2617 0879
Evan, Steﬀen, Anders

JuniorTrop:
Kasper: 2664 8007
Rasmus, Fr ederikke,
Gunnvá, Margrethe

Troppen:

Mikael: 6165 0158

Malene, Lars, Jørgín,
Søren, Pernille

Fødselsdage
August 2019
05
07
10
11
11
15
17
21
25
25
25
31

Birgitte Koch Jørgensen
Malene Grysbæk
Jesper Balle
Herman (Gera) Zharinov
Trygvi Bech Árting
Jakob Frost
Alfred Kjær Lauridsen
Ellen Rud Plagborg
Elisabeth Larsen
Sigurd Vaabensted
Søren Bang-Achton
Lea Krogager Eeg

September 2019
02
04
08
15
15
17
23
25
26
27
27

Nanna Rosing-Schow
Anna Christiansen
Mattias Krusell Haugvik
Bjørn Jessen
Frederik Rønnow Pabijan
Betty Langbjerg Sørensen
Gunnleyg Dam
Bjørn Dyreborg Grevstad
Marie Dam Wiedemann
Nicklas Ambrosius Frank
Tristan Topsøe-Jensen

Oktober 2019
03
13
21
24
26
29

Emilie Marie Nouard
Wilhelm Ditlev Christian Thomsen
Julius Schloss-Pedersen
Konrad Vaabensted
Gunnvá Fossaberg Ellingsgaard
Lea Jashari

36
28
36
11
31
39
10 *
12
63
12
32
7

I øvrigt
Rover/Leder
Leder
Juniortrop
Rover
Leder
Juniortrop
Trop
Leder
Trop
Rover/Leder
Bæver

29
9
14
64
14
9
32
11
15
31
12

Rover
Ulve
Trop
Leder
Trop
Ulve
Rover/Leder
Juniortrop
Trop
Rover
Trop

12
15
10 *
15
27
7

Trop
Trop
Juniortrop
Trop
Rover/Leder
Bæver

www.kragefolket.dk
Ungdomshuset
Margrethevej 9, 2900
Hellerup
Blokhuset
Frederiksborgvej 107,
3500 Værløse
Kragebo Bromosevej
10, 3450 Allerød
Bæverbo
Gl. Frederiksborgvej 92
3450 Allerød

Til info
Spejderne er godkendt til at modtage skattefrie gaver, du kan se mere
på https://spejdernet.dk/vaerktoejer/oekonomi/skattefri-gave/

