Program for Januar - November

6.-8. december
Uge 51
Uge 2

Juleweekend for Hellerup Gruppe
Sidste møde inden jul og nytår
Første møde efter jul og nytår

En lille update...
Lørdag d. 12 oktober drog en god portion ledere mod Bæverbo
for at bygge shelters, rydde krat, nedfaldsgrene og gamle
installationer, stable brænde m.m. for at gøre grunden og hytten
mere tilgængelig og brugbar.
Forinden var en del træer blevet fældet, og flere måtte lade livet
under oprydningen, så der var rig mulighed for at få fyldt
brændeskuret både i Bæverbo og ved Ungdomshuset samt
etableret nogle gode brændestabler rundt omkring på grunden
så træet kunne beholde sin brændværdi.
Som det kan anes af det ene billede, blev der etableret nogle
mægtige bål, som brændte til sent ud på nattetimerne. Her blev
brombærkrat, pinde og gammelt træ omdannet til store flammer
og hygge.
Da arbejdslejren sluttede om søndagen var den første af to
shelters godt på vej, bevoksningen omkring bålpladsen og hytten
var blevet godt tyndet ud i, og der var fri passage rundt om huset
og om til toilettet, som var blevet rengjort og gen-indviet.
Der er stadig masser af lave oppe ved Bæverbo, men vi er
kommet et godt stykke ifht. at kunne gøre grunden klar til
potentielle weekendture i foråret :)

JULEWEEKEND INVITATION

Vi afholder igen i år den traditionsrige juleweekend, og håber du også har lyst og mulighed for at deltage! Hele
Hellerup Gruppe skal med.
Hvornår: 6.-8. december 2019
Hvor: Jomsborgvej 32, 3630 Jægerspris
Mødested::Vi mødes fredag aften kl. 18.15 på pladsen foran spejderhytten i Hellerup, hvor en bus venter og
kører os til hytten i samlet flok. Bussen kører 18.30.
Hvad skal vi lave: Vi skal hygge os og på en masse sjove aktiviteter udenfor. Vi skal lave bål og måske en
konkurrence eller to. Og så skal vi selvfølgelig sove i soveposer. Vi sover indenfor.
Søndag afsluttes som altid med familieaktiviteter kl. 10.30, hvor vi håber forældre, søskende og bedsteforældre
vil være med. Der afsluttes med en let frokost for alle((koster 40 kr. pr. besøgende ikke-spejdere, husk
tilmelding).
Afhentning: Spejderne skal afhentes på Jomsborg. Vi slutter weekenden fælles kl. 13.00, med en sang og
nedtagning af flag.
Pris: Det er gratis at deltage i juleweekenden, hvis man har betalt kontingent. Er jeres barn startet til spejder
sent i sæsonen, så I ikke har indbetalt kontingent for 2. halvår 2019, er prisen for juleweekend 150 kr. Snak
med jeres enhedsleder, hvis I er i tvivl.
Pakkeliste: Lagen, sovepose, hovedpude, sovedyr, lommelygte, nattøj, toiletgrej, regntøj, gummistøvler, varmt
tøj, hue og vanter, skiftetøj, hjemmesko, nissehue. Medbringer barnet medicin, skal dette afleveres til
enhedslederen med en skriftlig vejledning.
Tilmeldingsfrist: 30. november 2019 - Invitationer bliver udleveret i enhederne i uge 45.

Musene - familiespejder
Kære Mus og forældre
Sikke en dejlig opstart vi har haft med jer! Vi har været til
Musemøde ved åen, i skoven, ved Blokhuset og på
Frilandsmuseet. I arbejdet med mærket Sporfølger har vi
været på fotoløb, fundet vej ved hjælp af et kort, været på
tur i skoven og lede efter sten, fundet reflekser i gamle,
mørke huse og fundet vej på en "mørkebane".
Vi fortsætter arbejdet med Sporfølger, hvor vi bl.a. skal på
tur i skoven i mørke, tage på orienteringsløb hos Allerød
Orienteringsklub, finde dyrespor og lave spor til en anden
Mus. Der vil selvfølgelig også være bål, sanglege og hyggelig
tid med familien og de andre Mus i naturen, ligesom vi
plejer!
Den 7. december (lørdag) er I alle inviteret til at komme og
være med til juleweekend for hele Hellerup Gruppe. Vi
starter op kl. 9.00 for Musene, hvor der både vil være et
program specifikt for Musene, men også mulighed for at gå
og være lidt med til det, som resten af gruppen laver på
turen. Om aftenen holder vi julemiddag for alle, hvor I er
velkomne til at spise med, det koster 30 kr. per voksen og
kræver tilmelding. Det kan blive en lang dag for nogle af
børnene, så I deltager i det omfang, der giver mening for
jer :)
I januar har vi første møde den 12/1, hvor vi starter op på
et nyt mærke: Skovens Dyr.
Spejderhilsner fra Mai og Krit

Program for Musene

November

3. kl. 15-17:30 Finde vej i
mørke
17. kl. 10-14
Orienteringsløb

December

1. kl. 11-14 Lave og finde
spor
7. kl. 11-20 Juleweekend
(obs! LØRDAG))
15. kl. 11-14 Juleafslutning

Januar

12. Første møde efter
ferien: Skovens Dyr
26. Skovens Dyr

Hej alle bævere
Vi har haft en god start, hvor vi begyndte med et eventyrforløb.
Her lærte I at mime eventyr, I lavede og opførte jeres egne
eventyr, som blev rigtig gode, og vi sluttede af med, at I fik et
eventyrmærke! Vi har også prøvet at bruge et kompas og lavet
bål.
D. 26.-27. oktober var vi på en hyggelig weekendtur i Blokhuset.
Her blev I seje pirater med jeres eget skib, og I skulle kæmpe
mod nogle onde pirater, som gav jer et skattekort. I skulle følge
skattekortet, som førte jer til verdens største mindste skat med
guldmønter!
I de næste måneder skal vi lære at lave knob, blive seje til at
binde tørklæder, lave mad over bål, og så skal vi på
juleweekend med hele gruppen.
Husk at have tøj med efter vejret og husk også det varme tøj,
da der er begyndt at blive koldt udenfor.
Klask med halerne
Jeres bæverledere

Mandage fra 17.30-18.45
Program for bæverne
November

4. Knob
11. Tørklædemøde
18. Mørkemøde i skoven ved
Akvariet
25. Bæversuppe

December

2. Julemøde
6.-8. JULEWEEKEND
9. Julemøde
16. Julequiz

Januar

6. Bævermøde
13. Bævermøde
20. Bævermøde
27. Bævermøde

Hej alle I skræmmende ulve…
Ja skræmmende må det have været, når I næsten alle sammen var ude og
skræmme ved forskellige Halloween-arrangementer, så vi desværre måtte
aflyse fuldmånemødet i torsdags.
Derfor kan der i den grad være grund til at følge den opfordring, som
lederen af forkyndelsen i korpset er kommet med: nemlig at sætte lys i
vinduet Alle Helgens Aften((som Halloween hedder på dansk). Det skal
dels modvirke al den mørke og gru, som jeres drabelige kostumer og
udskårne græskar frembringer, og dels symbolisere, at vi kristne med Alle
Helgen faktisk fejrer det, der er på den ANDEN side af døden - nemlig
opstandelsen og det evige liv. Og at vi mindes alle dem, der er kommet op
i lyset.
Vi mangler stadig at bygge vores fuglehuse og foderbrætter færdige og
også at få besøg af en hund, der beskytter mennesker, før vi er færdige
med vores Dyrenes Beskytter-mærke.
Derefter går vi i gang med at lære, hvordan vi bruger vores kendskab til
besnøringer til at bygge sjove ting i reb og rafter, og vi skal da også have
lidt gang i juleforberedelserne.
Så måske kommer julemanden i år til at flyve rundt i en kane bygget af
reb og rafter…?
Eller måske kan I spare juletræet derhjemme og bare bygge det i reb og
rafter…?
Vi håber, at I alle sammen kommer med på gruppens juleweekend den
6.-8. december. Den er jo gratis, når I har betalt kontingentet og den bliver
som sædvanlig RIGTIG sjov. (Se mere herom andetsteds i Kragekaldet))
Vi går også ind i den kolde tid, hvor vi ofte er ude, så husk varmt tøj. Med
hylende ulvehilsen
Kaa, Bagheera, Raksha, Akela, Phao og Baloo

Torsdage fra 18.30-20.00
Program for Ulvene
November

7. Besøg af menneskets
beskytter - en førerhund og
dens blinde makker
14. Foder-/fuglehuse og
opfriskning af knob og
besnøringer
21. Planlægge en
julekonstruktion i pionering
28. Fuldmånemøde i skoven

December

5. Julepionering
6.-8. Juleweekend med hele
Kragefolket
12. bygge spisebord /
julehygge
19. Juleafslutningsmøde - i
lokalet, selv om det er sidste
torsdag i måneden.

Januar

9. En frisk start på det nye år
16. Vi bygger i højden
23. Naturen i januar - er der
overhovedet liv?
30. Fuldmånemøde i skoven

Halløj I seje juniorspejdere
Så er den første del af spejdersæsonen for alvor i gang, og hvor
har det været fedt!
Syv af jer var med på juniortroptur, hvor I selv havde valgt, hvad I
skulle sove i. Den ene patrulje havde besluttet sig for fjeldtelt, den
anden en bivuak. Aftensmaden havde I også selv valgt, og
spaghetti med kødsovs blev et hit! I stod selv for at lave den, og
det var så godt gået!
De seneste par måneder har stået på en masse forskellige
aktiviteter, så vi ledere og de gamle juniorer kunne lære de nye
juniorer at kende. Vi har senest været en tur i skoven, hvor I skulle
lære mørket at kende. Det lød til at have været et kæmpe hit!
I de næste par måneder vil vi præsentere patruljelivet for jer. I får
hver en patrulje, hvor I skal finde på et særpræg og vælge et
mærke, som I skal tage i det nye år. Og så bliver juleweekenden
fantastisk sjov den 6.-8- december. Vi glæder os!
Med løftet tveje
Lederne

Onsdage 19.00 - 20.30
Program for JuniorTrop

November

6. Førstehjælp
13. Spejderprøven
20. Det sorte kageshow 27.
Patruljer laves -særpræg

December

4. At tage på tur
6.-8. Juleweekend med
gruppen
11. Patruljeteambuilding 18.
Sidste møde inden jul

Januar

8. Patruljerne samarbejder
15. Patruljemærke tages
22. Patruljemærke tages
29. Patruljemærke tages

TROP TROP TROP
Trop Trop Trop!
Troppen har fået vokseværk, nu hvor 10 super seje spejdere er
rykket op fra juniortoppen, og her efter første tropsweekend er
der ingen tvivl! De er allerede blevet rigtige storspejdere.
På møderne er vi midt i en kongeriget-rundt kavalkade, hvor vi
besøger landets forskellige landsdele med alt, hvad der hører sig
til. Dette betyder selvfølgelig alt fra ringridning i Sønderjylland,
iglobygning på Grønland til malkning af køer og finde en nål i en
høstak i Nordjylland - samt meget andet sjovt.
Den for nyligt overståede weekendtur gik til Furesø, hvor 15 af
tropspejderne deltog. Fredag aften bød på hygge med fælles spil,
snakken og pjatten til sent ud på natten, mens de trætte ledere
faldt snorkende i søvn. Lørdag var kombineret hejk og posteløb
rundt i skoven med ukendt slutsted. Efter opgaver som;
skovskider-træning, kodeløsning med kikkert,
landskabsmodelbygning i kartoffelmos og meditation med
søudsigt, endte vi om eftermiddagen på slutdestinationen. Efter at
have spist sig mæt i blomkålcurry lavet over bål, var der
selvfølgelig det traditionelle lejrbål med sang og sketch. Trætte
faldt alle om i shelteren til en ekstra lang nats søvn til glæde for en
hver præteenager, teenager og træt leder. Tak til sommervintertid for dette :)
Flere af de ældre spejdere har desuden deltaget i Nathejk og
Fenrisløbet, hvilket er aktiviteter, vi meget gerne vil støtte mere
op om. Hvis flere spejdere går med tanker og ønsker om at deltage
i nogle af de større spejderløb, hjælper vi gerne.
De kærligste spejder- og snøffel hilsner
Troplederne!

Tirsdage 19.00 - 21.00
Program for troppen:
November
5. Patruljekonkurrence
12. Landsdelsmøde:
Midtjylland
19. Løb til juleweekend planlægning
26. Landsdelsmøde:
Sønderjylland

December
3. Løb til juleweekend planlægning
6.-8. Juleweekend med
gruppen
10. Landsdelsmøde: Bornholm
17. Sidste møde inden jul

Januar
7. Tropsmøde
14. Tropsmøde
21. Tropsmøde
28. Tropsmøde

Gruppeledelse:

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

Grupperåd:
Formand: Lisbeth Rosendal-Olsen,
6052 3022
Vibeke Würtz Jürgensen , Conny
Wagner, Charlotte Rønhof Kass.:
Marie Nouard, 2623 8580,

Lederne:

Familiespejder
Mai: 26710879
Krit: 26192226
Bæverne:
Jesper, Jørn, Elisabeth, Anne Sofie
Ulvene:
Kamilla: 21911683
Evan, Steffen, Anders, Mai
JuniorTrop:
Kasper: 26648007
Rasmus, Mark, Frederikke, Gunnvá,
Margrethe
Troppen:
Mikael: 61650158
Malene, Lars, Jørgin, Søren,
Pernille, Thomas
www.kragefolket.dk
Ungdomshuset
Margrethevej 9, 2900
Hellerup
Blokhuset
Frederiksborgvej 107,
3500 Værløse

Fødselsdage

NOVEMBER 2019
03
Ragna Frederikke Würtz Marcussen
04
Kasper Riising Bentsen
09
Sara Maria Cordtz
13
Anders Thing
15
Rúni Trygvason Árting
15
Seraphine Emicia Reinhold Bjørkøe
16
Elvira Munch Kjøller
16
Oliver Nygaard
22
Louis Østerby
24
Dia Medovic
27
Arthur Wagner Christophersen
28
Alex Birkegård Lillelund
28
Jonas Burup Dahl
30
Thorbjørn Lau Christensen

10 *
27
37
24
5
8
12
13
7
7
17
7
30 *
57

Juniortrop
Rover/Leder
I øvrigt
Leder
Familiespejder
Ulve
Trop
Trop
Bæver
Bæver
Trop/Efterskole
Bæver
Rover
Leder

DECEMBER 2019
01
Frederik Clemmensen
01
Maria Burup Dahl
03
Johanna Lærke Hørsted
06
Daniel Kaas Pedersen
06
Tristan Medovic
14
Asbjørn Würtz Marcussen
24
Marie Weber Frost
26
Isobel Sofia Rasmussen
27
Thomas Brun Lau Christensen
31
Sofie Martha Eltong Gade

22
30 *
10 *
12
9
14
9
9
19
12

Leder
Rover
Juniortrop
Juniortrop
Ulve
Trop
Ulve
Ulve
Leder
Juniortrop

JANUAR 2020
03
Casper Rasmussen
04
Alba Stryhn Hørby
06
Marie Weiss
07
Livia Elisabeth Jensen
09
Isabella Berning
12
Philip Gjeraa Liborius
15
Evan Charlton
20
Ellen Krogager Eeg
29
Mikael Madsen

40 *
9
11
11
13
6
33
9
29

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

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/

