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VI GENOPTAGER SPEJDER I UGE 22 - OG VI GLÆDER OS

Læs mere i det følgende om vores forholdsregler
og se billeder fra hjemmespejd, som flere enheder prøvede af



Spejder - på en ny måde

Spejderarbejdet har sammen med størstedelen af samfundet været lukket de 
seneste to måneder som følge af pandemien. Det bærer dette nummer af 
Kragekaldet også præg af, hvor vi ikke har helt så meget at berette siden sidst. Vi 
har ikke kunne mødes fysisk, men der er blevet delt opgaver, så man har kunnet 
tage det nyoprettede Hjemmespejdermærke hjemmefra. Vi ved, at I også har 
jongleret med hjemmeskole mv., men mange har taget udfordringen op, og det 
er vi meget glade for.

Samfundet er i gang med at åbne op, nu er de ældste skoleklasser også startet, og 
vi er også udset en rolle i denne genåbning af samfundet. Vi kan fortsat ikke 
holder spejdermøder, som vi kendte det før nedlukningen, men vi er bevidste om 
vores opgave for både at undgå unødigt pres på smitte¬udviklingen og samtidig 
afholde nogle gode spejdermøder til glæde og gavn for både store og små.
Vi starter i den kommende uge 22 med start den 25. maj, og dermed har vi en 
måned inden sommerferien. På de næste sider kan du se, hvordan 
spejdermøderne kan foregå under de nye vilkår. Har I spørgsmål eller andet I vil 
drøfte kan I naturligvis kontakte enhedslederne, se kontaktoplysninger bagerst. 
Der er selvfølgelig en masse at forholde sig til, men vi træner jo netop i at klare 
udfordringer og vi skal også nok klare dette. Vær beredt! 

Vi glæder os til at se jer!

Spejderhilsner
Lederstaben og grupperådet
KFUM-Spejderne i Hellerup, Kragefolket



Forholdsregler til spejdermøder

• Hele mødet foregår udendørs
• Vi holder en meters afstand til hinanden og to meter, hvis der er særlig risiko 

for dråbesmitte som ved sang/sanglege eller generel fysisk aktivitet.
• Hvis vi er flere end 10 spejdere til et spejdermøde inkl. ledere, deler vi os op 

på grunden og laver aktiviteter hver gruppe for sig - hele mødet.
• Vi har håndsprit på mødet, og spejderne skal helst tage deres egen sprit med. 

Vi ledere sørger for at minde om at bruge den.
• Hvis vi bruger bænke eller materiale såsom økser eller lignende, rengør og 

afspritter vi dem før og efter brug.
• Hvis det er muligt, skal spejderen undgå at bruge toiletterne i spejderhytten, 

det vil sige tisse af hjemmefra, men...
• ... vi sørger naturligvis for at rengøre toiletterne ekstra meget, så det står til 

rådighed, hvis der er brug for det til mødet.
• Vi har hængt en plakat af Sundhedsstyrelsens anbefalingerne op, så 

forholdsreglerne kan huskes.
• Hvis spejderen har symptomer - selv milde af slagsen såsom feber, hoste og 

muskelømhed, skal han eller hun blive hjemme.
• Forældrene skal helst blive i bilerne, når der afleveres og hentes.

Kontakt din spejderleder med en melding om dit barn kommer til spejder 
eller ej. På den må kan vi planlægge aktiviteterne ud fra begrænsningen 

på 10 spejdere pr. gruppe på grunden



Stemningsbilleder: Hjemmespejd i corona-tider

Spejdere på tværs af 
enhederne har

hygget sig med at være 
spejdere 

- hjemmefra!

På disse sider kan du se 
både familiespejdere, 
ulve og juniorer, der 

har givet den gas.



Stemningsbilleder: Hjemmespejd i corona-tider





ECCO WALKATHON, 12. september på Rosenborg i København

Giv en ½ dag til Kragefolket lørdag den 12. september – Hvor vi
sammen arbejder for Ecco Walkathon

Vi søger igen i år forældre/leder/rover hjælpere til uddeling af
materialer og tasker og let oprydning lørdag den 12. september
på Rosenborg - hvis de får lov til af myndighederne.
Kære forældre, ledere og rovere

Kragefolket regner med igen i år at være heldige at få en aftale med
ECCO Walkathon om at hjælpe med til afvikling af arrangementet. Så
her får vi igen mulighed for at tjene en del penge til gruppen.
Vi håber derfor at kunne stille med mange hjælpere i år. Man 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 til gruppen. Det plejer at være mega hyggeligt.
Har du/I lyst til give en hånd med?

Så sæt nu X i kalenderen ved lørdag den 12. september 2020.
Og hvis du allerede nu ved, at du kan hjælpe os den dag, må du meget
gerne sende en mail til nedenstående adresse og angive hvor mange I
kan komme.

Vi sender info ud efter sommerferien om tid og mødested.
Vi har valgt at spejderne ikke deltager som gruppe og går af ruterne
med nogle af spejderlederne!

Mail sendes til mail@kragefolket.dk

Igen i år støtter man enten:



Kort NYT

Kragefolket præsenterer: En ny seniorenhed

Vi har brygget på noget helt særligt for de store spejdere i Hellerup Gruppe.

Resultatet er, at vi har oprettet en enhed for de større spejdere, som kaldes 
seniorerne. Det er en enhed, som udgangspunkt er for spejder fra 15 år og op.

Spejderiet er allerede gået i gang: Første møde bød på bål og skumfiduser og en 
masse hygge oveni. Seniorerne har planlagt den første weekendtur og fået en 
masse inspiration til, hvilke fede muligheder og udfordringer der kan gribes. 

Når spejdermøderne bliver genoptaget, vil seniorerne holde møde hveranden 
mandag. Derudover vil der som udgangspunkt holdes en weekendtur om 
måneden.

Seniorenheden bliver formet af seniorerne selv - med kyndig vejledning og gode 
benspænd fra de dygtige ledere Birgit, Frederikke, Mark og Nanna. Fra 
Kragekaldet Nr. 3 Aug-Okt vil seniorerne have en selvstændig side i bladet, efter 
troppen.



Musene - familiespejder

Program for Musene

31. maj:
Spejdermøde

14. juni:
Spejdermøde 

28. juni:
Spejdermøde

Bliv medlem af 
Facebookgruppen 
Familiespejderne i 

Hellerup
der bliver du 

opdateret med 
mødested og tidspunkt

Kære Mus og forældre

Selvom det har været en særlig tid, har vi virkelig fået 
skabt nogle sjove måneder.

Vi har nemlig taget hjemmespejd-mærket, og det har 
været rigtig spændende.

Vi har samlet skrald ind, fundet dyrespor, lavet mad over 
bål og været kreative med at lave en særlig udgave af 
spejderliljen!

Det har været fantastisk, og vi glæder også til at mødes 
igen. Vi har datoerne på plads: 31. maj, 14. juni og 28. 
juni.

Der bliver meldt ud i Facebookgruppen, når der er flere 
detaljer om hvor og hvornår.



Bævere 

Hej alle bævere,

Jubii så kan vi få lov til at begynde til spejder igen!
Vi starter ud med bålhygge med skumfiduser og snobrød, 
så skal vi arbejde med knob, og I skal også have jeres 
musikmærke og nogle af jer et hjemmespejdmærke.

Til møderne vil I blive inddelt i små grupper, og I kommer til 
at være udenfor, så husk tøj efter vejret.

Vi vil gerne have, at I til hvert møde skriver, om I kommer 
eller ej, så vi ved, hvor mange vi bliver.

Ift. sommerlejr så bliver den endelige beslutning for 
sommerlejr taget d. 15. juni, efter der er kommet flere 
udmeldinger, men indtil videre har vi to scenarier: fortsat 
weekendtur fra d. 31. juli til 2. august eller vandretur lørdag 
d. 1. august.

Vi glæder os meget til at se jer alle sammen.

Klask med halerne
Jeres bæverledere

Mandage fra 17.30-18.45
Program for Bæverne

Mandag d. 25. maj: 
Bålmøde

Mandag d. 1. juni: 
Pinse - ingen spejder

Mandag d. 8. juni: 
Knobmøde. 
OBS! vi mødes i 
Øregårdsparken

Mandag d. 15. juni: 
Hulemøde og quiz. 
OBS! medbring jeres knobtorv 
(I får knobtorvet mandag d. 8. 
juni)



Ulvene

Torsdage fra 18.30-20.00
Program for Ulvene

28. maj: 
Fuldmånemøde ved Skoven

4. juni: 
Uynowino ved Ungdomshuset

11. juni:
Kompasmøde – Vi mødes ved 
Øregårdsmuseet i 
Øregårdsparken

18. juni: 
Forlænget hyggemøde med 
snacks ved Ungdomshuset

Kære Ulve!
Vi har savnet jeres ulvehyl i meget lang tid, og vi glæder os 
sådan til at se hele Ulveflokken igen! 

Tusind tak for jeres opbakning til Hjemmespejd. Vi håber 
jeres planter vokser på livet løs derhjemme, og at I har haft 
det sjovt med at løse opgaverne. 

Nu har vi endelig fået lov til at mødes igen, og vi har planlagt 
fire sjove møder inden sommerferien. 

Grundet corona er der dog nogle retningslinjer, vi skal følge 
for at kunne holde møde. Ved de to første møder (d. 28. maj 
og 4. juni) gælder det stadig, at vi kun må være 10 personer 
samlet. Derfor deler vi jer op i jeres bander. Hver bande får 
deres egne ledere tilknyttet. Når I kommer til mødet, er det 
derfor vigtig, at I finder, den leder der står med et skilt med 
jeres bandenavn på. I må kun gå hen til jeres egen bande. 
Ved de sidste to møder må vi forhåbentlig samles alle 
sammen, og ved det sidste møde d. 18. juni holder vi et 
hyggeligt afslutningsmøde, hvor vi spiser snacks. 

Da vi skal fordele lederne efter patruljerne og antallet af 
ulve, er det vigtigt, at alle melder til om de deltager eller ej 
til alle møder. 

Vi har sendt en mail ud omkring sommerlejren, som jeres 
forældre meget gerne må svare på. 
Vi glæder os rigtig meget til at se jer og lave en masse 
ulvesjov igen!

Hylende ulvehilsner
Ulvelederne



Onsdage 19.00 - 20.30 
Program for JuniorTrop

27. maj:
Vi vælger og tager et mærke

3. juni:
Vi tager mærke

10. juni:
Vi tager mærke

17. juni
Sidste møde med en masse 
hygge

JuniorTro p

Halløj I seje juniorspejdere

Nøj, hvor glæder vi os mega meget til at komme i gang 
igen.

Vi har været så glade for, at I ville være med til at tage 
hjemmespejd-mærket, og derfor holder vi vores særligt 
hemmelige ceremoni, inden sommerferien går i gang. Som 
I kan se på billederne, har der været godt gang i 
aktiviteterne derhjemme!

Når vi starter op igen, bliver det selvfølgelig lidt anderledes, 
men det bliver naturligvis mega sjovt. Vi skal tage et sidste 
mærke, inden sommerferien og det bliver rigtig 
spændende at se, hvad det bliver.

Vi ser frem til at lave nogle super sjove udendørsaktiviteter.

Med løftet tveje
Juniorlederne



TROP TROP TROP

TROP! TROP! TROP!

Her i troppen ser vi frem til, at vi endeligt kan starte op igen. 
Corona har forhindret troparbejdet i længere tid, men nu ser 
det ud til at vi kan starte op igen - og det ser vi frem til.

Selvfølgelig bliver der taget de nødvendige tiltag for at 
mindske smittefare, dette inkluderer fx, at vi ser frem til at 
holde flere af møderne i nærliggende naturområder i stedet 
for spejderhuset.

Vi har meget sjov i vente, og vi skal nok have det sjovt, selvom 
vi skal være en meter fra hinanden.

Husk at medbringe egen kuglepen, kompas og mobiltelefon 
med masser af strøm

Hilsen
Troplederne

Tirsdage fra 19.00 - 21.00
Program for Troppen

26. Maj:
Spejdermøde

2. juni:
Spejdermøde

9. juni:
Spejdermøde

16. juni:
Sidste spejdermøde inden 
sommerferien



Kanoer! 

trailer. Vi lejer dem ud, så vil du holde kanotur med 

Læs mere på: 
www.kragefolket.dk/Udlejning-Kanocenter

 Booking igennem Jess Simonsen:   4095 5840 

Gl.

 3450  Allerød

 92 Frederiksborgvej 

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 

Kragebo Bromosevej 
10, 3450 Allerød 

Bæverbo 

Til
Spejderne

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

 info 

MAJ 2020
01 Rasmus Quistgaard Lund 35 Leder
02 Ida Baarregaard  34 Rover
02 Martin Kristensen 52 Leder
02 Vera Langbjerg Sutherland 11 Juniortrop
05 Anna Dulong  13 Trop
06 Alba Selina Powers Bates 11 Juniortrop
06 Anne-Christine Weber  37 I øvrigt
07 Anne Sofie Dethlefsen  26 Leder
07 Mai Jessen 37 Leder
09 Karl Frederik Kunuk Littauer 9 Ulve
11 Asger Weber Frost 8 Bæver
17 Eva Emily Rose Holm  15 Trop
21 Sofie Nikoline Skouby  10 * Ulve
24 Elisabeth Jungløv 49 Leder
28 Louca Emmer Avalon Mogensen   8 Bæver
31 Bille Jensen 8 Bæver

JUNI 2020
07 Amos Macoveanu  8 Bæver
07 Noah Kaas Pedersen  10 * Ulve
09 Emma Sachse Jessen  5 Familiespejder
16 Georg Benjamin Abildstrøm 17 Efterskole
18 Matilde Shawe Sørensen 15 Trop
19 Arthur Thuri Schmelling  11 Juniortrop
21 Pernille Rævdal  28 Leder
28 Jørn Birkehøj Pedersen  34 Leder

JULI 2020
02 Margrethe Løkkegaard Hansen 30 * Leder
02 Nanna Ewald Petersen 23 Leder
04 Sofie Mejer 13 Trop
05 Alexander Videbæk 17 Trop
05 William Hofman-Bang 11 Juniortrop
07 Ole Ring 62 Leder
07 Polina Hofmann  8 Bæver
10 Elisabeth Hofman 9 Ulve
18 Lukas Thusgaard Balle 4 Familiespejder
24 Christina Lassen  8 Bæver
25 Birgit Rødsgaard Madsen 23 Leder
27 Mathias Rosendal 13 Trop
29 Adda Marie Christiansen Kaas Benner  8 Bæver
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