
Nr. 4 2021November - Januar

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 :)

Halloween i Hellerup



Billeder fra Halloweeeeeeen i Hellerup



Uniformer mv. forhandles af www.55nord.dk og har været udsolgt længe, men er 
nu på lager igen. Der er mulighed for et fysisk køb, når butikken kommer rundt med 
udstillingsbus på Juletur til:

28/11 Roskilde 13.30-15.00
28/11 Frederikssund 16.30-18.00
29/11 Amager 15.00-17.00



Besked fra gruppebestyrelsen

Kontingenter

På seneste gruppebestyrelsesmøde drøftede vi kontingentsatserne, ligesom gruppens økonomi 
blev drøftet på Gruppemødet/generalforsamlingen. Gruppens drift balancerer lige omkring et 
nul resultat og nogle år med underskud - afhængig af, hvor heldige vi har været med gaver og 
pengeskabende aktiviteter. Vi vil meget gerne, at spejderarbejdet er for alle og holde 
kontingentet nede, men også sikre, at vi har en holdbar økonomi.

I Hellerup Gruppe har vi længe inkluderet 2 weekendture i kontingentet som det ekstra 
incitament til at deltage. Vi vil stadig gerne have så mange som mulig med på turene, men 
vurderer, at det er blevet lettere at håndtere betalingerne med MobilePay mv., så det er bedre 
at holde kontingentsatserne i ro. Derfor har vi besluttet, at fremover er det kun juleweekenden, 
som er inkluderet i kontingentet og altså ikke en weekendtur i foråret.

Gruppebestyrelsen har de seneste år arbejdet for at etablere en anden indtægtskilde f.eks. som 
hjælper til eksterne arrangementer. Det har generelt været svært at stille med den
arbejdsindsats, som typisk kræves hertil, og vi må nok konkludere, at både forældre og ledere
generelt har meget andet i kalenderen. Vi har nogle år været beriget med deciderede gaver, og 
det er vi selvfølgelig meget taknemlige for. Hvis I har lyst til dette, bliver dette gennem KFUM-
Spejderne i Danmark indberettet og giver et skattemæssigt fradrag (svarer til 26%). Detaljerne 
kan ses på: 

Slutteligt kan vi nævne, at nu har næsten alle betalt kontingentet for andet halvår, som blev 
udsendt i september. Størstedelen af kontingentet går videre til distrikts-, lands- og 
verdensorganisation, og vi har jo betalt dette. Alle er frivillige både ledere og kasserer, og 
kontingentrykkere er ikke yndlingsopgave for nogen, så blot en lille opfordring til at få betalt 
kontingentet, når opkrævningerne kommer i det nye år.

https://kfumspejderne.dk/stoet-os/giv-en-gave/

https://example.com


Bliv medlem af 
Facebookgruppen 
Familiespejderne i 

Hellerup
der bliver du 

opdateret med 
mødested og tidspunkt

Musene - familiespejder

Møder hver anden 
søndag fra 10 til 12

November
14. Familiespejdermøde

December
3. - 5. Juleweekend



Mandage fra 17.30-18.45
Program for bæverne 

November
15. Bævermøde
20. Bævertur
22. Bævermøde
29. Bævermøde

December

6. Bævermøde
13. Bævermøde

Januar
10. Bævermøde
17. Bævermøde
24. Bævermøde
31. Bævermøde

Bævere 

Hej alle bævere

Vi har været i fuld gang med en masse sjove ting. Vi har fået 
trænet spejderfærdigheder, hvor I har fået lært både 
tømmerstik og flagknob.

Vi har også taget sciencepiratmærket, hvor I har lært om 
hypoteser og lavet eksperimenter: undersøgt hvornår 
appelsiner flyder, fået bordtennisbolde til at svæve og lavet 
vores egne is og meget mere.

Nu glæder vi os til vores bævertur til Blokhuset d. 20. 
november og til juleweekenden d. 3.-5. december, hvor vi 
skal være sammen med de andre enheder.

Husk varmt tøj efter vejret til bævermøderne, da vi er 
udenfor det meste af tiden.

3. - 5. Juleweekend



Torsdage fra 18.30-20.00 

November
18. Hemmelige koder
25. Fuldmånemøde i skoven

December
2. Klar til juleweeknd

9. Kan du klare det?
16. Juleafslutning

Januar

Ulvene
Hej alle årvågne ulve i Waingunga og Seeonee

Siden sidst har vi været opdagere både med sanserne og om os 
selv, vi har lavet ekspeditionsudstyr og vi har været på opdagelse 
rundt i lokalområdet efter særlige kendetegn. Vi har undersøgt 
stjerner af mange slags og selvfølgelig haft fuldmånemøder og 
hørt historier fra Junglebogen.

Vi har været på vandreweekend hvor ulvene selv bar deres 
oppakning gennem skoven for at komme til vores hytte 
Blokhuset. Vi var på ekspedition i mørket helt uden lygter og 
fandt både lysende blomster og store ufremkommelige 
bevoksninger. Det var i hvert fald stort og ufremkommeligt i 
mørket, men ret overskueligt næste dag i dagslys.

Det er jo mørkt til møderne nu og vi er stadig primært ude så 
husk det varme tøj. Vi er stadig i skoven til fuldmånemøde det 
sidste møde i hver måned, dog ikke i december hvor vi i stedet 
giver det gas med noget hyggelig juleafslutning i lokalerne. 

Med hylende ulvehilsener fra ulvelederne

13. Ulvemøde
20. Ulvemøde
27. Ulvemøde

3. - 5. Juleweekend



Onsdage 19.00 - 20.30 

November
17. Bålmøde
24. Handelsløb

December
1. Koder
8. Koder
15. Juleafslutning

Januar
12. Juniormøde
19. Juniormøde
26. Juniormøde

JuniorTro p

Halløj seje juniorer

Sikke nogle gode måneder, vi har haft indtil nu. Det har været 
rigtigt spændende at komme i gang med juniorspejderarbejde. 
Vi har haft vores første tur - klar dig selv! Der var vi rigtig 
mange, der havde det sjovt - som du kan se på billederne.

Nu arbejder vi i faste patruljer, hvor vi fra nu af og frem til 
nytår skal blive vildt gode til de klassiske spejder færdigheder: 
Blive totalt seje til bål, kunne morsekoden udenad (eller 
måske med lidt hjælp) og meget mere. Det bliver helt vildt 
fedt!



TROP TROP TROP 

Tirsdage 19.00 - 21.00 

November
16. Skovstratego i skoven
23. Posteløb
30. Juletursaktivitetplanlægning

December

7. Speedjul
14. Juleafslutning

Januar
11. Tropmøde
18. Tropmøde
25. Tropmøde

TROP TROP TROP

I november havde vi i gruppen et halloween arrangement, 
hvor der kunne skræmmes og hygges. Og det var I med til at 
planlægge en del af, nemlig det haunted house, man kunne 
prøve. Det virkede skræmmende godt, så total sejt gået!

Derudover har vi leget os klogere med SciencePirater-
aktiviteter, for eksempel eksperimenteret med bakterier og 
skimmel i brød, det er ret vildt, hvad der findes af mikrober!

Vi har også lavet stormestermøde - inspireret af programmet 
stormester, hvor man får en opgave, som man skal løse - uden 
at kende facit. Det var der meget kreativt i.

Nu glæder vi os bare til at lave flere cool ting ind til jul og til 
januar. Det bliver helt igennem fremragende!

3. - 5. Juleweekend



Seniorene

Hver mandag
Kære seniortrop! 

Først og fremmest tusind tak for jeres store arbejde ved 
Halloweenarrangementet. Jeres gode ideer blev til 
virkelighed, og I havde så godt styr på det hele. Sejt gået! 

Derudover har vi jo hygget os med Eat Out mærket og 
lavet mad over bål, vi har og forsøgt at tage 
regnbueismærket... Det gik vist ikke så godt som håbet.. 

Den kommende tid skal vi lære lidt om førstehjælp, og så 
nærmer julen sig også. Vi skal planlægge juleweekend og 
komme i julestemning. Det glæder vi os til! 

Vi har sidste møde den 20. December, hvor vi slutter året 
af med julemiddag over bål og så starter vi op igen den 
10. januar.

Vi glæder os til at se jer! 

/Seniorlederne

November
15. Juleweekendplanlægning
22. Førstehjælp/
juleweekendplanlægning
29. Førstehjælp/
juleweekendplanlægning

December

6. Sy-mærker-på-møde
13. Julehygge
20. Sidste møde i 2021

Januar
10. Spejdermøde
17. Spejdermøde
24. Spejdermøde

3. - 5. Juleweekend



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 

Til
Spejderne

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

 info 

Gruppeledelse
Gruppeledere: 
Bjørn Jessen, 4074 1779 
Jesper Balle, 26837131

Ole Ring 
Steffen Brysting
Bjarne Jessen
Martin Kristensen

Forældrerepræsentanter i 
gruppebestyrelsen
Formand: 

Kasserer: 
Marie Nouard, 2623 8580

Lederne
Familiespejder: 

Bæverne:

Ulvene, Waingunga og Sionee: 

Fødselsdage 

NOVEMBER
03 Ragna Frederikke Würtz Marcussen 12 Trop
04 Kasper Riising Bentsen 29 Rover/Leder
05 Noam Jacob Delouya  10 Juniortrop
11 Ivan Høegh-Guldberg   7 Bæver
15 Rúni Trygvason Árting   7 Bæver
15 Seraphine Emilia Reinhold Bjørkøe 10 Juniortrop
26 Mark Revva  12 Trop
27 Arthur Wagner Christophersen 19 Senior/Medhjælper
28 Alex Birkegård Lillelund  9 Ulve - Waingunga
28 Jonas Burup Dahl 32 Rover
30 Thorbjørn Lau Christensen  59 I øvrigt

DECEMBER 2021
01 Maria Burup Dahl 32 Rover
01 Morten Birk Kjergaard 27 Leder
03 Johanna Lærke Hørsted 12 Trop
06 Tristan Medovic 11 Juniortrop
15 Laura Marisa Hansen   7 Bæver
22 Aksel Sonne-Holm   9 Ulve - Seeonee
24 Marie Weber Frost  11 Juniortrop
25 Ellie Roberta Bornebie  9 Ulve - Waingunga
26 Isobel Sofia Rasmussen 11 Juniortrop
27 Thomas Brun Lau Christensen 21 Leder
31 Sofie Martha Eltong Gade  14 Trop

JANUAR 2022
03 Casper Rasmussen 42 I øvrigt
07 Livia Elisabeth Jensen  13 Trop
12 Philip Gjeraa Liborius   8 Ulve - Seeonee
14 Smilla Gram Hallander 12 Trop
15 Evan Charlton  35 Leder
20 Ellen Krogager Eeg  11 Juniortrop
21 Christian Krabbe  9 Ulve - Waingunga
24 Alexander Carl Wedel Auken 15 Trop
26 Terkel Bøje Karpf 17 Senior/Medhjælper

Vibeke  Würtz Jürgensen, 6130 0573
Michael Eltong Gade, Camilla
Birkegård, Anna Riis Kaagaard,

Ivy Oak, 2619 2226

Anne Sofie, 2239 4264
Christina, Nanna E. P.,
Georg, Jørn, Elisabeth, Evan

Kamilla, 2191 1683 
Steffen, 2533 0372
Mai, Jesper, Terkel

JuniorTrop:
Kasper: 2664 8007 
Rasmus, Frederikke, Gunnvá, 
Arthur, Nanna R. S.

Troppen:
Thomas, 5116 2712
Lars, Jørgin, Pernille

Senior: 
Nanna E. P. 6084 5614 
Frederikke, Morten

www.kragefolket.dk

Ungdomshuset 
Frederiksborgvej 107, 
3500 Værløse 

Kragebo 
Bromosevej 10
3450 Allerød

Bæverbo 
Gl. Frederiksborgvej 92 
3450 Allerød
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