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Enhederne i Kragekaldet har møder fyldt med sjove aktiviteter. I denne udgave af 
vores fine blad kan du læse om, hvilke mærker de forskellige spejdere tager, hvad de 

næste måneder skal bruges på og se billeder fra møderne - fra familiespejderne til 
seniorene.



Juleweekenden den 4.-6. december er desværre aflyst... Men bare rolig!

Enhederne kan slet ikke holde sige fra at fejre den skønneste helligdag, så derfor vil de 
hver især danse, synge, lege og klippe julen ind, så borgere i Hellerup ikke er i tvivl om, at 

Kragefolket elsker jul!

Vi får for eksempel et juletræ, som da skal pyntes - og meget mere :) Det bliver ikke det 
samme, men vi får det bedste ud af det - for er vi spejdere eller ej? 

Generel info

Hvis du gerne vil se, hvad der sker hos de forskellige enheder hos Kragefolket, når du 
alligevel venter på det næste Kragekald, så kan du følge os på Instagram. Her tager 
enhederne over, når de er på ture, har nogle sjove møder eller der er spændende 

nyheder. Du skal anmode om at følge os, men vi godkender, så snart vi kan.

Vidste du, at Kragefolket har en Instagram-profil?



Program for Musene

November
15. Skovens Dyr
29. Skovens Dyr

December
13. Juleafslutning

Bliv medlem af 
Facebookgruppen 
Familiespejderne i 

Hellerup
der bliver du 

opdateret med 
mødested og tidspunkt

Musene - familiespejder

Kære Mus og forældre
Vi havde en fantastisk sheltertur på Arresøcentret i 
septembermåned, det skal vi helt sikkert gøre igen i 
foråret!

Til de efterfølgende møder har vi arbejdet med 
Skovens Dyr; fundet frøer og andre smådyr, spillet 
vores dyrespil og været på ture i skoven ved 
Blokhuset. Det gør vi også resten af året. 
Her er nogle billeder fra shelterturen. 

Nu må vi se om corona-restriktionerne tillader os at 
tage på juleweekend med hele gruppen i år eller ej.

Glade Musehilsner
Fra Mai og Krit



Bævere 

Mandage fra 17.30-18.45 
Program for Bæverne

November
14. Bævertur
16. Mad over bål
23. Æggemøde
30. Julepynt

December
7. Hurtig jul
14. Julemøde

Januar
4. Bævermøde
11. Bævermøde
18. Bævermøde
25. Bævermøde

Hej alle bævere
Vi er kommet rigtig godt i gang med bævermøderne. Her 
har I lært, hvordan man skal være bæver, og I har taget 
mærke “Bæverdammen”.

Derudover har vi trænet at lave bål, og I har også smagt på 
bævernes livret, nemlig skumfiduser.

Nu er vi i gang med at tage mærket “Jeg kan selv”. Her har I 
bl.a. blevet superseje til at støvsuge, vaske vinduer og 
gryder, og så skal I også lære at sy jeres egne mærker på.

Lørdag d. 14. november skal vi på tur til Blokhuset, hvor vi 
skal være udenfor hele dagen og lave en masse sjove 
aktiviteter.

Husk varmt tøj og tøj efter vejret til hvert møde, da det er 
blevet koldt, og vi er ude i alt slags vejr.

Klask med halerne
Jeres bæverledere



Torsdage fra 18.30-20.00 
Program for Ulvene

November
19. Kan vi klare det…?
26. Fuldmånemøde i
skoven

December
3. Juleførstehjælp/juleis
10. Juleis/ juleførstehjælp
17. Juleafslutning ved u-
huset

Januar
7. Nytårskur
14. Knob og koder/ lyt og
føl
21. Lyt og føl/ knob og
koder
28. Fuldmånemøde i
skoven

Ulvene

Kære ulve

Nye som gamle, hvor er det dejligt at være kommet i gang 
med spejderarbejdet og lære jer alle bedre at
kende. Vi har lært meget om hinanden, mens vi har taget 
mærket "Flokken". Hvor vi har samarbejdet, lært
om hinandens styrker, hjulpet hinanden gennem snirklede 
baner, tippet en ulver i den mørke skov, sunget
sange og fundet bandenavne og råb.

Som I jo nok har lagt mærke til, er I blevet delt i to 
enheder, vi kommer til at tage de samme mærker og lave
det samme på møderne, dog lidt forskudt og vi ledere må i 
altså deles om.

Nu skal vi i gang med at tage et nyt mærke, hvor vi skal 
lære om førstehjælp, trafik og hvordan man passer
på sig selv og andre. Og så skal vi jo ikke glemme julen, her 
skal vi ha' bikset noget juleis sammen, hvad kan
sådan en måske indeholde..? kanel? Klementin? 
Pebernødder? Vi må se, hvad vi finder på.

Vi glæder os til mange flere møder med jer alle

Ulvehyl og hilsner ulvelederne Steffen, Terkel, Evan, Jesper, 
Mai og Kamilla



Onsdage 19.00 - 20.30 
Program for JuniorTrop

November
17. Kæmpebrætspil 
24. Juniormøde

December
2. Juniormøde
9. Den sorte bagedyst - 
juleedition
16. Max julehygge

Januar
6. Juniormøde
13. Juniormøde
20. Juniormøde
27. Juniormøde

JuniorTro p

Kære seje spejdere

Vi har haft nogle produktive måneder, og hvor er det fedt. 
I kunne vælge mellem fem forskellige mærker, hvor der 
kunne læres nogle mega fede færdigheder. En patrulje var 
opfindere og kreerede blandt andet en davinci-bro (se 
billede). En anden patrulje lærte at være på og skabe et 
fedt lejrbål, en tredje patrulje kastede sig over madlavning 
over bål!

Og snart får I det flotte mærke til at smide på uniformen, 
så I kan vise det smukt frem.

Vi glæder os til de kommende måneder, hvor vi blandt 
andet skal spille kæmpebrætspil, julehygge - og julehygge 
noget mere. Det bliver episk!



TROP TROP TROP

Tirsdage fra 19.00 - 
21.00 Program for 
Troppen

November
17. Upcyclingsmøde
24. Tropmøde

December
1. Tropmøde
8. Vi tør - det bløde
15. Juleafslutning

Januar
5. Tropmøde
12. Tropmøde
19. Tropmøde
26. Tropmøde

Trop! Trop! Trop! 

Julen nærmer sig mig hastige skridt, og vi går den søde juletid 
i møde - dog nok lidt anderledes end vi gjorde før corona blev 
en ting. 

Vi er forsat udendørs til vores møder, men kan ved få tilfælde 
være indendørs ved evt opvask. Derfor vil det være en god 
idé at have en mundbind med til møderne, da det er krav, at 
vi benytter sådan nogle, når vi er indendørs. 

Juleweekenden bliver i år noget anderledes end som vanligt. 
vi holder en enkelt dag, men sikken dag. Der er garanti for, at 
vi går derfra med masser af julestemning!

Herunder kan du se lidt billeder fra de seneste måneder



Seniorene

Der er knald på hos seniorne!

Vi er i gang med at tage et mega cool mærke:  Mad over bål i 
tolv måneder. Én gang pr. måned. Det er ret sjovt.
For eksempel prøvede vi stegt flæsk med persillesovs over 
bål, og det kan bestemt noget - se selv billederne.

Vi har også forberedt os, så vi altid kan tænde et godt bål. 
Når man har en bunke stearinbomber, er det ingen sag!

Og så har vi kastet os over teambuilding-aktiviteter, for 
eksempel at skulle stå på "ski" som et hold. Det er lidt 
udfordrende, men sjovt (især at observere :D )

Nu ser vi frem til de kommende måneder, som selvfølgelig 
står på mere mad over bål - og meget andet!



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 

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, Thomas

www.kragefolket.dk

Ungdomshuset
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 

NOVEMBER

03 Ragna Frederikke Würtz Marcussen 11 Juniortrop
04 Kasper Riising Bentsen 28 Rover/Leder
05 Noam Jacob Delouya   9 Ulve - Seeonee
11 Ivan Høegh-Guldberg   6 Bæver
15 Rúni Trygvason Árting   6 Bæver
15 Seraphine Emicia Reinhold Bjørkøe  9 Ulve - Waingunga
22 Louis Østerby   8 Ulve - Seeonee
26 Mark Revva  11 Juniortrop
27 Arthur Wagner Christophersen 18 Senior/Enhedsmedhjælper
28 Alex Birkegård Lillelund  8 Ulve - Waingunga
28 Jonas Burup Dahl 31 Rover
30 Thorbjørn Lau Christensen  58 Leder

DECEMBER

01 Maria Burup Dahl 31 Rover
01 Morten Birk Kjergaard 26 Leder
03 Johanna Lærke Hørsted 11 Juniortrop
06 Daniel Kaas Pedersen  13 Trop
06 Tristan Medovic 10 * Ulve - Waingunga
14 Asbjørn Christian Würtz Marcussen 15 Trop
22 Aksel Sonne-Holm    8 Bæver
24 Marie Weber Frost 10 * Juniortrop
26 Isobel Sofia Rasmussen 10 * Juniortrop
27 Thomas Brun Lau Christensen 20 * Leder
31 Sofie Martha Eltong Gade  13 Trop

JANUAR

03 Casper Rasmussen  41 I øvrigt
06 Marie Weiss  12 Trop
07 Livia Elisabeth Jensen  12 Trop
12 Philip Gjeraa Liborius   7 Ulve - Waingunga
14 Smilla Gram Hallander 11 Juniortrop
15 Evan Charlton  34 Leder
20 Ellen Krogager Eeg  10 * Juniortrop
21 Christian Krabbe 8 Ulve - Seeonee
26 Terkel Bøje Karpf 16 Senior/Enhedsmedhjælper
27 Ask Bjerregaard Pyndt  5 Familiespejder
29 Mikael Madsen 30 * Rover

Gl.

3450 Allerød 

92  Frederiksborgvej 
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