Vi er tilbage til spejder - yay

Følg Kragefolket på Instagram
Send en anmodning - og du bliver godkendt
snarest :) Skriv evt. en besked, hvis det tager tid,
med info om din rolle i gruppen :)

Stemningsbilleder fra opstart i 2021

Familiespejdere har hygget
i skov og lavet
brændenældepandekager - MUMS!

Lejrbål og ordgætterier har
været et hit for bæverne - så
hyggeligt

Flere billeder

Juniorerne og troppen deltog i DM i Spejder

Seniorne har været
madglade!

Musene - familiespejder
KÆRE MUSESPEJDERE
Foråret er over os, træerne springer ud, de små
planter vokser op, og skoven summer af liv og nye
dyreunger. Vi har fortsat glæden af at mødes ved
Blokhuset, hvor vi kan opleve det hele på nært hold.
Vi er begyndt på mærket Jord til Bord og har f.eks.
bagt pandekager med brændenælder.
Vi skal også i gang med at lave lidt gardner- og
havearbejde med små planter, som man kan tage med
hjem og dyrke i haven eller på altanen.

Møder hver anden
søndag fra 10 til 12
Maj
2. Jord til bord
15. Jord til bord
30. AFLYST
Juni
13. Jord til bord
27. Sommerafslutning

Vi glæder os til at se jer!

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

Hej alle bævere
Hvor er vi glade for at være tilbage igen! Vi er gået i
gang med at tage et Naturmærke. Her har vi bygget et
insekthotel, og I har fundet ud af, at I kan løbe
hurtigere end en tudse og ligeså hurtigt som en
skovmus på 10 sekunder. Vi har også været i skoven,
hvor I har lært om træer, samlet blade og lavet
skovlege. Vi kommer også til at skulle lære at passe på
naturen, hvor vi skal samle skrald, og så skal vi lave mad
over bål af ting fra naturen, og mon ikke også vi
kommer til at skulle spille bæverborg og spise
skumfiduser .
Husk at have tøj på til efter vejret, da vi er udenfor til
alle møder.
Klask med halerne
Jeres bæverledere

Mandage fra 17.30-18.45
Program for bæverne
Maj

3. Naturmærke
10. Naturmærke
17. Naturmærke
24. PINSE - INTET MØDE
31. Hulebygning

Juni

7. Vandmøde
14. Sidste møde før
sommerferien:
Skumfidus og hulemøde

Juli

30.juli-1. august:
Sommerlejr

Kære Ulve og Forældre
Vi er så glade for at kunne mødes igen og se jer alle sammen
efter et langt forår med hjemmespejd osv., men nu har vi de
sædvanlige fysiske møder, som vi kender. Vi holder fast i, at vi
er udendørs til hele mødet, så fortsæt med det varme tøj, og vi
holder ulvene delt i de to flokke, som mødes hhv.
ved kirken og bag Ungdomshuset.
Vi er startet på et mærke om Hemmeligheder, og vi har
arbejdet med bl.a. morse og særlig hemmelige is-smage, som
ulvene selv har fundet og gættet. Vi har naturligvis også tid til
at øve bål, kniv og økse og selvfølgelig alskens spejderviden.
Vi går efter at kunne afholde en sommerlejr, og vi har fundet en
hytte nær Vordingborg. Planen er ,at alle ulvene og ledere
sammen tager af sted med toget og går det sidste stykke til
hytten. Den danske opfinder Jacob Christian HansenEllehammer har haft huset, og han nåede at få 59 danske
patenter, inden han døde i Gentofte i 1946, så mon ikke vi skal
nå at udforske lidt af dem.
Det er selvfølgelig særlige tider, og det er vanskeligt at
planlægge lang tid frem, da mange regler i samfundet bliver
lavet og ændret løbende. Vi vil dog meget gerne have en
tilbagemelding til os på ulve@kragefolket.dk om, hvorvidt I har
mulighed og lyst til at deltage, så prøver vi at navigere i de
forbehold, der måtte være.
Vel mødt ulve.

Torsdage fra 18.30-20.00
Maj

6. Opdelt; Lave hemmelig smag
og snitte bål
13. Intet møde, Kr.
Himmelfartsdag
20. Gætte hemmelig smage og
hemmeligheder
27. Fuldmånemøde

Juni

3. Kan du regne det ud
10. En kort og en lang
17. Det er i dag et vejr
24. Sommerafslutning

August

1.-4. august - Sommerlejr

JuniorTrop
Kære Juniortrop

Onsdage 19.00 - 20.30

Så er vi tilbage, og hvor er det fedt at se, hvor meget energi og
parathed I har i jer!

Maj

I april deltog vi i DM i Spejder med patruljerne De Rejsende
Regnbuer, Buskene og Pandekagerne, hvor der blev løst koder,
lavet lækker mad over trangia, sovet i telt, lavet ansigtsmasker
og meget mere. Vi vandt ikke, men placeringen blev: nr. 23
(Buskene), 28 (Rejsende regnbuer) og 29 (Pandekagerne) - ud af
44 patruljer. Når man tænker på, at det er første gang, I deltog i
en landsdækkende spejderkonkurrence, er det super flot!

Juni

De næste mange møder vil gå med at lave mad over bål, lege en
masse lege og have det megafedt sammen. Det bliver
supergodt! Det næstsidste møde skal vi alle sammen planlægge,
og så får vi et brag af et sidste møde inden sommerferien.
Sommerlejren arbejder vi med de sidste deltaljer, så der
kommer meget snart seddel ud, men vi ved, at vi tager på
Næsby Centret ved Glumsø og får en masse dejlige oplevelser. Vi
glæder os meget!

5. Bålmad
12. Knob og pionering
19. Werewolf
26. Freezer
2. Spejdermøde
9. Planlægning af sidste
møde
16. Sidste møde før
sommerferien
Sommerlejr fra 31. juli - 7.
august

August

17. Opstartsmøde for hele
gruppen

TROP TROP TROP
Trop! Trop! Trop!
Så er vi i gang igen med en masse spejderarbejde efter
nedlukning over vinteren.
Der er blevet afholdt DM i Spejder, hvor vi stilte med en
patrulje Kragerne.
Til sommer tager vi på Næsbycenteret i uge 31, hvor vi skal
på lejr. Vi er af sted sammen med juniortroppen, hvor vi
deler lejrplads, men laver hvad vi hver især vil af fede
aktiviteter. Så hvis ikke du allerede har sat et kryds i
kalenderen, så gør det nu (og send en mail til
trop@kragefolket.dk om, at du gerne vil med).
Vi forsætter med at være ude, så husk tøj efter vejret, når
vi mødes om tirsdagen :)

Tirsdage 19.00 - 21.00
Maj

4. Lege/dyst
11. Klar dig selv
18. 100 post løb
25. Byg en personlig
patruljekasse

Juni

1. Klatring
8. Bålhygge med noget
lækkert
15. Sidste møde inden
sommerferien: Sit-on-top
kajakker

Seniorene
Halli halløj!
Så er der gang i seniorland igen - og det er dejligt at være
tilbage!
Vi har nydt at kunne mødes med jer og ser frem til en god
sommersæson, hvor vi skal lave en masse fede ting!
Nu når man ikke kan rejse ud af Danmark, kom Italien til os,
da vi på et af de første møder lavede håndlavede ravioli med
fyld på bål. Det blev kanon lækkert! Vi har også haft gang i de
kreative hjerner og brainstormet på ideer til resten af
sæsonens møder. Derudover blev der en solskinsmandag
afholdt den store seniordyst, hvor der blev konkurreret i
flere discipliner såsom spejlæg på trangia, tovtrækning og
blindsmagning af regnbueis.
Sidst, men ikke mindst har seniorerne med stor succes holdt
filmaften med masser af popcorn og hygge.
Forårets program indebærer flere møder, som I selv skal
planlægge og en masse sjov og spas!
Sommerlejren er også fastlagt og bliver i uge 27 fra den 5. juli
til den 10. juli, og vi drager nordpå og udforsker
Nordsjælland. Så sæt kryds i kalenderen!
Vi glæder os til et godt forår sammen med jer!
De bedste spejderhilsner
Seniorlederne

Hver anden mandag
Maj

3. O-løb/Skovtur
10. Kokosmøde
17. Ildmøde
24. Pinse - Intet møde/
planlægning
31. Klatring

Juni

7. Partners
14. Strandmøde (sidste
møde inden sommerferie)
28. Pakke til sommerlejr

Juli

5.-10. Sommerlejr

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

JuniorTrop:

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

Troppen:

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

Senior:

Fødselsdage
MAJ
01
02
02
02
03
06
06
07
07
09
09
11
12
17
21
24
28
31

JUNI
04
07
07
09
12
16
16
19
21
25
28

JULI
02
02
04
05
05
07
07
08
08
10
14
18
24
25
29

Rasmus Quistgaard Lund
Ida Baarregaard
Martin Kristensen
Vera Langbjerg Sutherland
Sophie Veino
Alba Selina Powers Bates
Anne-Christine Weber
Anne Sofie Dethlefsen
Mai Jessen
Karl Frederik Kunuk Littauer
Nora Pedersen
Asger Weber Frost
Kaisa Bohm Østergaard
Eva Emily Rose Holm
Sofie Nikoline Skouby
Elisabeth Jungløv
Louca Emmer Avalon Mogensen
Bille Jensen

36
35
53
12
8
12
38
27
38
10 *
17
9
7
16
11
50 *
9
9

Leder
Rover
Leder
Juniortrop
Bæver
Juniortrop
I øvrigt
Leder
Leder
Ulve - Seeonee
Senior
Ulve - Waingunga
Bæver
Senior
Juniortrop
Leder
Ulve - Seeonee
Ulve - Waingunga

Agnes Dyreborg Grevstad
Amos Macoveanu
Noah Kaas Pedersen
Emma Sachse Jessen
Cornelius Hornbøll Gregersen
Georg Benjamin Abildstrøm
Ulrikke Stilbo Andersen
Arthur Thuri Schmelling
Pernille Rævdal
Adam Merryman Boncori
Jørn Birkehøj Pedersen

8
9
11
6
9
18
7
12
29
7
35

Bæver
Ulve - Waingunga
Juniortrop
Familiespejder
Ulve - Seeonee
Senior
Bæver
Juniortrop
Leder
Bæver
Leder

Margrethe Løkkegaard Hansen
Nanna Ewald Petersen
Sofie Mejer
Alexander Videbæk
William Hofman-Bang
Ole Ring
Polina Hofmann
Ella Giver Jensen
Helena Schiøtt-Stenbæk
Elisabeth Hofman
Carl Giver Jensen
Lukas Thusgaard Balle
Christina Lassen
Birgit Rødsgaard Madsen
Adda Marie Christiansen Kaas Benner

31
24
14
18
12
63
9
8
10 *
10 *
10 *
5
9
24
9

Leder
Leder
Trop
Senior
Juniortrop
Leder
Ulve - Seeonee
Bæver
Ulve - Waingunga
Ulve - Seeonee
Ulve - Waingunga
Familiespejder
Ulve - Waingunga
Leder
Ulve - Waingunga

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/

