Vi ser frem til at mødes igen!

Fastelavn er desværre aflyst i år
Grundet vi-ved-hvad, aflyser vi vores årlige fastelavn.
MEN vi har store planer om at lave en forsinket
fastelavn, når vi kan mødes igen. Om det bliver blandt
enhederne eller fælles, det afventer vi lidt :)

Besked fra gruppen
Det er tid til at betale det halvårlige kontingent, og det ser selvfølgelig lidt mærkeligt ud i en tid,
hvor vi desværre ikke kan afholde vores normale spejdermøder som følge af
pandemirestriktioner. Det vil vi gerne benytte lejligheden til at fortælle lidt mere om.
Først og fremmest er alle spejderledere frivillige og får således ingen løn (heller ikke
kørselsgodtgørelse, telefonpenge el.lign. som visse foreninger bruger). Størstedelen af
kontingentet går faktisk til opretholdelse af ”spejderbevægelsen” som helhed, både
verdensorganisationen WOSM, KFUM-Spejderne i Danmark og vores distrikt/region. Det er
væsentligt for os – også selvom der ikke er en direkte sammenhæng til de enkelte medlemmer –
det er her, der bliver lavet arrangementer og kurser for både ledere og unge spejdere, blade og i
det hele taget initiativer for, at vi forbliver et attraktivt tilbud.
Derfor er det så vigtigt for os, at udmeldelse sker fremadrettet og skriftligt, da vi skal nå at
melde medlemmet ud af spejderorganisationen, ellers ender vi som gruppe med en regning på
medlemskabet, og det vil vi jo egentligt hellere bruge på gode aktiviteter for de spejdere, der
har mulighed for at deltage.
Som lokal gruppe er vi økonomisk ok på nuværende tidspunkt, der er jo nogle møder og ture,
som ikke er blevet afholdt, men som vi forventer at kunne komme efter senere i 2021 og ellers i
2022, hvor der vil være Spejdernes Lejr i Roskilde og dermed mulighed for, at endnu flere af
vore medlemmer kan deltage. Værre står det til på nationalt plan, hvor store arrangementer og
faciliteter ikke har kunnet udnyttes – også i vort nærområde, hvor vi sidste år var 36 grupper,
som sammen købte Arresøcentret (da dette var en af de bygninger, som staten skal sælge). Den
blev overtaget i marts og udlejningen har dermed selvsagt været meget begrænset efter vores
overtagelse.
Kontingentet i sig selv er et medlemskab af vores foreningen, som giver mulighed for at deltage i
de aktiviteter og tilbud, vi har. Det vil sige spejdermøder, ture og de foreningsdemokratiske dele
med generalforsamling og tage del i gruppebestyrelsen.
Har man initiativer eller på anden måde forslag, som kan gavne os som forening, er man også
meget velkommen enten ved at aktiv deltagelse i gruppebestyrelsen eller kontakte til en af de
repræsentanter, som er her.
Det er selvfølgelig et væsentligt anderledes tilbud, vi har mulighed for at have lige nu. På de
følgende sider kan I læse noget om det, der faktisk foregår. Vi vender bestemt stærkt tilbage, og
vi håber meget, at I også vil følge os godt gennem denne tid.

Konkurrence: Hvad glæder du dig til?
Kære spejdere
I anledning af en anderledes spejdertid vil vi i Kragefolket gerne kigge fremad. Vi
glæder os mega meget til, at vi kan mødes igen til de ugentlige spejdermøder i
enhederne. Vi holder derfor en konkurrence! Vi vil gerne høre dig, hvad du glæder
dig mest til at lave, når vi starter op igen med fysiske møder.
Familiespejdere, bævere og ulve
Hvis du er familiespejder, bæver eller ulv skal du tegne en tegning, der viser, hvad
du glæder dig mest til at lave, når vi mødes igen. Er det at lave mad over bål, hygge
med dine spejdervenner eller noget helt tredje?
Præmie: Spisesæt fra Light My Fire i grøn

Junior-, trop- og seniorspejdere
Hvis du er junior-, trop- eller seniorspejder, skal du tage et billede eller en video, der
beskriver, hvad du glæder dig mest til. Du kan binde et råbåndsknob, hugge brænde
eller noget helt tredje, kun din fantasi sætter grænser! Dog bør du nok ikke hugge
brænde og tage billede samtidig ;)
Præmie: En håndøkse fra Gerber

Billederne og tegningerne skal du eller dine forældre sende til Margrethe på
junior@kragefolket.dk. Sidste frist for deltagelse er den 15. marts 2021.
Vi finder en vinder i kategorien familiespejder, bæver og ulve, og en vinder i
kategorien junior-, trop- og seniorspejder. De to vindere får direkte besked via mail,
og vi lægger de to resultater op på vores profil Kragefolket på Instagram :)

Konkurrence: På woop app skattejagt

Ny runde med woop app-løb!
Mange spejdere i Kragefolket har allerede været ude med familien og prøve vores
woop-skattejagt. Men vi kører endnu en runde, hvor du kan være med!
Du skal starte ved Ungdomshuset på Margrethevej, hvor du finder første post.
Derefter skal du bruge appen til at finde næste post, indtil du igen når i mål ved
spejderhuset.
Turen tager mellem 30 min og 1 time og er omkring 2 km. For de små kan det være
en fordel at have en forælder med rundt. Turen kræver, at du har installeret appen,
og at din GPS virker. Turen vil dukke op i appen, når du nærmer dig Margrethevej. Du
skal tage den tur der passer til din enhed.
Den hurtigste spejder i hver enhed vinder en oppustelig siddepude fra Robens.
Konkurrencen løber indtil 1. marts 2021, hvorefter vi kårer en vinder. For at deltage i
konkurrencen skal du tage et screenshot af din sluttid, navn og enhed og sende det til
denne mail: senior@kragefolket.dk.

Præmie:

Tillykke til vinderne af første runde af Woop-skattejagten!
Vinderne, der hver får en pandelygte fra Asivik, er:
Familiespejder/bæver: Delt plads mellem Adam og August
Ulve: Helena
Juniortrop: Johanne
Trop: S'erne
Senior: ingen deltog
Vinderne er kontaktet via mail. S'erne må gerne kontakte
senior@kragefolket, da vi ikke helt kan identificere, hvem det er :)

Musene - familiespejder
Kære Musespejdere
Vi nåede at have et par dejlige efterårsmøder med
skovture, mad og over bål og fokus på dyrene i
Blokhuset, inden vi igen måtte holde corona-pause.
Nu laver vi Hjemmespejd 2, hvor I kan få nogle
opgaver, som I kan lave sammen med jeres familie.
Se i Facebook-gruppen, så kommer der nye opgaver
hen over de næste par måneder.
Vi glæder os til, at vi kan se jer til spejder spejder igen,
forhåbentlig til foråret!

Bliv medlem af
Facebookgruppen
Familiespejderne i
Hellerup
der bliver du
opdateret med
mødested og tidspunkt

Kære bævere
Ih hvor vi savner at have bævermøder med jer! Vi
glæder os meget til, at vi må ses igen, så vi kan
lave bål, spise skumfiduser og lege bæverborg!
Indtil da kan I i stedet hygge jer med nogle
aktiviteter derhjemme. Vi kommer til at sende
nogle videoer ud til jer, som vil vise jer, hvordan I
kan lave forskellige ting - blandt andet, at I kan
lave jeres eget sne og fastelavnsris. Vi glæder os
til at se resultaterne.
Klask med halerne
Jeres bæverledere

Mandage fra 17.30-18.45
Program for bæverne
Februar

1. Online opgave
8. Online opgave
15. Online opgave
22. Online opgave
Med mulighed for
forlængelse

Kære Ulve og Forældre
Først et forsinket ønske om et rigtig godt nytår!
Det har bare at blive bedre end det, vi lige har sagt farvel til!!!!
Vi håber I har det godt, selv om I endnu ikke kan få lov at gå i skole.
Desværre ser det jo ud til, at vi også må være spærret inde det meste af
februar, så nu kan vi ikke vente længere med at komme i gang med
spejderarbejdet. Og vi har derfor valgt, at vi ligesom sidste forår vil tilbyde
jer at tage et mærke til uniformen, som i år hedder HJEMMESPEJD 2
Til det formål har vi ligesom sidst oprettet en lukket gruppe på Facebook,
der vil komme en mail ud med mere information.
I Facebook-gruppen vil der løbende komme nye opgaver – en 12 til 15
stykker, som I kan gå i gang med at løse og sende jeres løsninger som
kommentarer til de enkelte opgaver. Og når I har løst 7 af disse opgaver,
så har I gjort jer fortjent til mærket. I vil få en mail med invitation til at
komme med i gruppen.
Hvis I ikke har en Facebook profil eller ikke har lyst til at få offentliggjort
billeder og videoer, er I også velkomne til at sende svarene på opgaverne
til ulve@kragefolket.dk.
Men for at det ikke skal ligne opgaverne fra sidste år fuldstændigt – eller
alle jeres hjemmeopgaver til skolen, så er der også kommet nye typer af
opgaver til, og nogle af jer har faktisk været ude at løse den første
opgave. For det er nemlig at deltage i det Woop-skattejagts-løb, som
seniorspejderne har lavet til alle enhederne. I skulle gerne alle sammen
have fået invitation til dette løb på mail i starten af januar.
Og konkurrencen her i Kragekaldet om at tegne hvad I glæder jer til er
også en af opgaverne.
For at vi ikke skal glemme, hvordan de andre ulve ser ud, prøver vi også
noget andet nyt…
Nogle af opgaverne skal nemlig løses, når vi de næste torsdage vil mødes
på nettet på Teams til sædvanlig ulve-mødetid for at lave nogle lege, quiz
og stafetløb sammen mens vi kan holde øje med, hvor godt de andre
klarer sig, og også lige kan høre hvordan det går hjemme i deres coronajungle…
Indtil videre stiler vi efter at kunne holde en ulve-sommerlejr i den sidste
uge af skolernes sommerferie – altså uge 31. De præcise tidspunkter
følger, når vi har fundet ud af, hvor vi skal hen.
Vi håber I har lyst til at holde spejderlivet i gang
Med hylende ulvehilsen
Lederne

Torsdage fra 18.30-20.00

JuniorTrop
Kære juniortrop
Vi glæder os rigtig meget til, at vi kan mødes igen,
forhåbentligt i løbet af foråret.
Indtil da, kaster vi os ud i digitale spejdermøder. Nogle
bliver opgaver sendt via mail, andre bliver live. Vi har det
første møde i uge 6, og det andet bliver indtil videre i
uge 8. Vi vil sende dig eller dine forældre en mail, hvor
der er mere information om hvert enkelt møde.
En anden ting, som vi ser frem til, er konkurrencen, som
blev nævnt i starten af Kragekaldet. Vi ser frem til at se,
hvad du ser allermest frem til at lave, når vi fysisk kan
mødes igen. Er det bål? Er det en sketch? Er det freezer?
Vi ledere glæder os i hvert fald til at lave en masse
spændende spejderaktiviteter!
Til april er der DM i Spejder, som vil foregå online. Det er
en ting, vi skal i gang med at træne, så vi kan få en flot
placering og have det sjovt. Læs mere om DM i Spejder
på dmispejder.dk. Det bliver så fedt!
Spejderhilsner
Juniorlederne

Onsdage 19.00 - 20.30

TROP TROP TROP
TROP! TROP! TROP!
Der har ikke været meget aktivitet pga. covid-19 de
sidste mange uger, hvilket vi ærgrer os meget over.
Vi ser frem til den dag, vi kan mødes igen fysisk,
men må holde os til noget online-spejder i
mellemtiden.
Vi begynder på en periode af online-spejder
sammen med juniorerne, hvor vi laver noget hver
anden uge, så vi håber, at I er lige så begejstret for
det, som vi er.
Vi ser også frem til at træne til DM i spejder 2021,
som i år kommer til at foregå
online.
Spejderhilsner
Troplederne

Tirsdage 19.00 - 21.00

Seniorene
Kære seniorer!
Vi savner jer! Og vi glæder os til at kunne hygge, lave
mad over bål og lære sjove ting med jer igen!
Heldigvis fik vi akkurat sluttet året af med lækker
julemad over bål i december. Og det er I virkelig blevet
gode til!
Vi ved jo desværre ikke, hvornår vi lukker op, men vil
forsøge at holde et par online spejdermøder, hvor vi
alligevel kan se hinanden og hygge. Dog skal vi nok sørge
for, at I kommer væk fra skærmen og skal være lidt
aktive.
Vi satser på at første hjemmespejd bliver cook-along! Så
stay tuned!
Vi holder sommerlejr i uge 27, så reserver gerne den
uge :)
Vi ses til flere spas og løjer!
De bedste hilsner
Seniorlederne

Hver anden mandag

Gruppeledelse
Gruppeledere:

Bjørn Jessen, 4074 1779
Jesper Balle, 26837131
Ole Ring
Steffen Brysting
Bjarne Jessen
Martin Kristensen
Thorbjørn Lau Christensen

Forældrerepræsentanter i
gruppebestyrelsen
Formand:

Lisbeth Rosendal-Olsen, 6052 3022
Vibeke Würtz Jürgensen , Conny
Wagner, Michael Eltong Gade
Kasserer:
Marie Nouard, 2623 8580

Lederne

Familiespejder:
Mai, 26710879
Krit, 26192226

Bæverne:

Anne Sofie, 22394264
Christina, Flemming, Nanna, Georg,
Jørn, Elisabeth

Ulvene, Waingunga og Sionee:
Kamilla, 21911683
Steffen, 25330372
Evan, Steffen, Mai, Jesper, Terkel

Fødselsdage
FEBRUAR 2021
01
August Wivel Halberg
03
Sigurd Elkjær Krasilnikoff
06
Lars Baarregaard
06
Sophie Elise Magne Larsen
18
Bjarne Jessen
24
Jørgin Bech Árting
26
Martha Nørholm Petersen
28
Jess Simonsen

06
17
33
11
57
29
16
44

Bæver
Efterskole
Rover/Leder
Juniortrop
Leder
Rover/Leder
Efterskole
Leder

MARTS 2021
02
Annabella Munch Kjøller
02
Laura Liv Magne Larsen
14
Ellen Sølling Villumsen
15
Ludvig Bisgaard Madslund
17
Frederikke Rose Holm
21
Ellen Frank-Mikkelsen
22
August Brinkø Berg

07
08
09
13
27
12
06

Bæver
Ulve - Seeonee
Ulve - Seeonee
Trop
Leder
Juniortrop
Familiespejder

APRIL 2021
04
Krit Bech Charlton
12
Kamilla Vedderkop
14
Elin Siri Bøhm Rasmussen
15
Kieran Arthur Bech Charlton
18
Lea Birkegård Lillelund
22
Lea Arendt
26
Nurhan Cimen
27
Steffen Brysting

33
38
08
05
11
36
09
56

Leder
Leder
Bæver
Familiespejder
Juniortrop
Leder
Ulve - Waingunga
Leder

JuniorTrop:

Kasper: 26648007
Rasmus, Mark, Frederikke, Gunnvá,
Margrethe, Arthur, Nanna

Følg Kragefolket på Instagram
Send en anmodning - og du
bliver godkendt snarest :)

Troppen:

Thomas, 51162712
Birgit, Malene, Lars, Jørgin, Søren,
Pernille

Senior:

Frederikke, 2491 6139
Nanna, Morten
www.kragefolket.dk
Ungdomshuset
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/

