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Godt forår til alle



 

Møder hver anden 
søndag fra 10 til 12 

1/5 kl. 10-12 ved 
Charlottenlund Fort 

22/5 kl. 10-12 ved 
lokalerne UH 

12/6 kl. 12-15 
Kanosejlads

 Musene - familiespejder 

Familiespejder

Familiespejderne er for før-skole børnene og forældre, vi siger fra ca. 
2,5 år vi mødes cirka hver 3. uge. Vi en lille flok og skal nok få det 
sjovt og hyggeligt, men der er også plads til flere.

Vi har lavet en del bål både i Blokhuset vores turhytte og ved vores 
lokaler i Hellerup, næste gang skal vi lege og undersøge ved 
Charlottenlundfort. Det er også noget vi skaber sammen, så hvis nogle 
familier har ideer og forslag så er der plads til ændringer.

Mange familiespejderhilsner Elisabeth og Jesper



 

 Bæver 

Mandage 17.30-18.45 

MAJ:
2.maj: Bævermøde
9.maj: Bævermøde
16.maj: Bålmøde 
23.maj: knobslege
30.maj: Vandmøde

JUNI:
6.juni: PINSE INTET 
BÆVERMØDE
13.juni: Sommerafslutning

JULI:
Sommerferie

Kære alle bævere

Vi har siden sidst været på bævertur. Her brugte vi lørdagen på at gå 10 km. 
I var alle super seje til at gå de 10 km, og vi havde en hyggelig tur i 
Hareskoven, hvor vi så nogle meget store træer og måtte løbe en smule, da 
vi blev jagtet af orkere.

Vi har lige færdiggjort vores Madeventyr mærke. Her har I blandt andet lært, 
hvor forskellige madvarer kommer fra, smagt på de 5 grundsmage, lavet 
æbleskiver, dækket et flot bord, lavet cookies med og uden opskrift og lavet 
mad på pind på bål. 

Nu er der igen blevet lyst til møderne, så nu skal vi til at hejse flag igen, og 
så skal vi træne lidt flere spejderfærdigheder med bål og knob og lave andre 
sjove bæveraktiviteter og lege.

Klask med halerne
Jeres bæverledere	



 

 Ulvene 

Torsdage 
18.30-20.00 

Se program i teksten.

Hej alle I sjove og skønne ulveunger

Så er det blevet forår, solen er længere fremme og det betyder at det er 
dejlig lyst til vores møder!

Vi har været afsted på den årlige ulveweekend, denne gang i en hytte 
laaaangt ude i ingenting. Vi gik hele 24 km. og I var vildt seje til det! Tak 
for to rigtig hyggelige og sjove dage.

Vi er gået i gang med Science Pirater mærket, og har kastet os ud i 
forskellige videnskabelige forsøg. Vi har blandt andet undersøgt, hvor 
mange bakterier der er på forskellige overflader, ved at gnide et toastbrød 
op ad det. 

I den kommende tid skal vi færdiggøre vores Science Pirater mærke. 
Derudover skal vi fortsætte med at træne vandring, det vil sige, at vi 
fortsætter med at gå til fuldmånemøderne, og så går vi 5 km til et af 
møderne – det bliver super sjovt, vi håber I glæder jer!

Lørdag den 21. maj er der bæver/ulve dag i Ermelunden distrikt. Vi 
glæder os til at se jer til en sjov dag!

Sidst, men ikke mindst, håber vi at se en masse seje ulve til Spejdernes 
Lejr 2022 d. 27 og 28 juli! Det bliver en kæmpe fest. Mere information 
herom følger…

Med hylende ulvehilsen

Mai, Kamilla, Steffen, Nora & Rebecca



 

 JuniorTrop 

Onsdage 19.00-20.30 

Maj 
4. Vild pionering 

11. Førstehjælp møde, 
Arthur forklarer 
førstehjælpens fire 
hovedpunkter 

18. bål konkurrence løb, 
brænd en snor over, lav 
en amerikansk tændstik, 
lav bål uden papir 

25. Madlavning 

Juni 
1. avanceret handelsløb 

8. sommerlejr prep: slå 
telt op, sidste møde 

Juniorerne har nu gennemført zombie-mærket og er klar, hvis der 
skulle komme en zombie-epedemi. Juniorerne har lært, hvordan man 
overlever med få ressourcer og hvordan man klarer sig, hvis 
samfundet er brudt sammen. 

I den kommende tid frem til sommerferien, vil vi forberede os til 
Spejdernes lejr. Vi kommer til at træne, hvordan man laver mad over 
bål, sætter et telt og opbygger en lejr. Der vil hermed være fokus på de 
grundlæggende spejderfærdigheder. 

Hilsen
Jeres 
juniorleder	



  TROP TROP TROP 

Tirsdage 19.00-21.00 

Programmet for TROP for 
maj, juni og juli udsendes 
snarest pr. mail. 

Trop

Nu er foråret over os og snart er tropmøderne ikke i mørke længere, 
husk stadig tøj til at være ude. Siden sidst har vi haft en weekendtur, 
det blev en lille intim tur med kun to deltagere og vi havde en god tur, 
men vi vil selvfølgelig gerne have endnu flere med.

Sommerlejren er jo den nationale Spejdernes Lejr hvor spejdere fra 
hele Danmark og også en helt del udenlandske spejdere deltager. 
Det er både dyrere og lidt mere striks med tilmeldingerne end vores 
enheds- og gruppelejre, så tilmeldingen har netop været. Vil du gerne 
med men blev ikke tilmeldt, så ræk ud så hurtigt som muligt. 
Planlægningen af lejren kører for fuld fart, der er en helt del logistik 
for at have 40.000 spejdere liggende sammen så bl.a. den lejrplads vi 
får tildelt i Hellerup Gruppe hænger sammen med antal tilmeldte. Vi 
er både en række ledere og rovere, tropspejdere, juniorer og ulvene 
kommer på besøg, så der bliver også fuldt af liv på vores lejrplads.

Vi kommer selvfølgelig til at tale om Spejdernes Lejr til vores 
tropmøder, men vi kører også videre med alle de andre idéer, så 
selvom du desværre ikke kan deltage så kom glad til tropmøderne, vi 
skal nok få det sjovt.

Spejderhilsner Troppen



 

Hver mandag 

MAJ 
2. maj: Byg sæbekassebil 
9. maj: Seniornetværk - 
Hellerup 
16. ma:j Sæbekassebil og 
prøvetur 
23. maj: Pind Pind 
30. maj: Seniormøde 

JUNI 
6. juni: PINSE – INTET 
MØDE 
14. juni: Seniornetværk – 
Ordrup-Skovshoved 
20. juni: Eat Out 

JULI 
23.- 31. juli: Spejdernes 
Lejr 2022

 Seniorerne 

Kære seniorer!
 
Så er foråret sprunget ud og vi har fået skudt året godt i gang!
Vi har forsat med vores Eat Out mærke, så vores bålskills er i tip topform 
til Spejdernes Lejr til sommer. Derudover har vi øvet os i at slå telte op – 
med bind for øjnene! Det var sjovt, og det kræver nok lidt mere træning. 
Men når sommeren nærmer sig, er vi så klar til lejr!
 
Derudover har vi været på en rigtig hyggelig weekend i Blokhuset, 
hvorfra vi gik langs Furesø til Farum. Det var en god tur, hvor der både 
blev plads til hygge, spil, madlavning og på trods af en smule kulde 
klarede vi turen.
 
De næste par måneder skal vi i gang med at bygge en sæbekassebil, 
spille Pind Pind turnering og til sidst har vi to gange tilbage inden 
sommerferien med de andre seniorgrupper i distriktet. Til sommer kalder 
Spejdernes Lejr, som bliver fyldt med fede aktiviteter og sjov.
 
Vi glæder os til at have flere sjove mandage sammen med jer!
 
De bedste spejderhilsner
 
Morten, Frederikke og Nanna	



Kanoudlejning! 
I Hellerup gruppe har vi 6 kanoer med tilhørende trailer. Vi lejer 
dem ud! Vil du på kanotur med familien, så kontakt Jess 
Simonsen 4095 5840

Gruppeledelse 
Gruppeledere: 
Jesper Balle, 2683 7131 
Bjørn Jessen, 4074 1779 
Gruppestab: 
Ole Ring 
Steffen Brysting 
Martin Kristensen 

Forældrerepræsentanter i 
gruppebestyrelsen 
Formand: 
Vibeke Würtz Jürgensen, 6130 0573 
Kasserer: 
Marie Nouard, 2623 8580 
Øvrige: 
Michael Eltong Gade,  
Camilla Birkegård,  
Anna Riis Kaagaard 

Lederne 
Familiespejder: 
Jesper Balle, 2683 7131 
Elisabeth 

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

Ulvene, Waingunga og Sionee: 
Kamilla, 2191 1683 
Steffen, 2533 0372 
Mai, Terkel, Rebecca, Nora 

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

Troppen: 
Jesper Balle, 2683 7131 
Lars, Lea, Rebecca 

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

www.kragefolket.dk 

Ungdomshuset 
Margrethevej 9 
2900 Hellerup 

Kragebo 
Bromosevej 10 
3450 Allerød 

Bæverbo 
Gl. Frederiksborgvej 92 
3450 Allerød

Kommende fødselsdage i gruppen 

Dato Navn     Alder Enhed 

MAJ 2022 
01 Rasmus Quistgaard Lund  37 I øvrigt 
02 Ida Baarregaard   36 Rover 
02 Martin Kristensen   54 Leder 
02 Vera Langbjerg Sutherland  13 Trop 
03 Sophie Veino     9 Ulve 
06 Anne-Christine Weber  39 I øvrigt 
07 Anne Sofie Dethlefsen  28 Leder 
07 Mai Jessen    39 Leder 
09 Karl Frederik Kunuk Littauer  11 Ulve 
09 Nora Pedersen   18 Senior 
11 Asger Weber Frost   10 * Ulve 
12 Kaisa Bohm Østergaard   8 Bæver 
21 Erik Karsbøl     9 Ulve 
24 Elisabeth Jungløv   51 Leder 
31 Bille Jensen    10 * Ulve 

JUNI 2022 
07 Amos Macoveanu   10 * Ulve 
07 Noah Kaas Pedersen   12 Juniortrop 
16 Georg Benjamin Zabell Abildstrøm 19 Senior 
19 Arthur Thuri Schmelling  13 Trop 
21 Pernille May Hansen   30 * Rover 
25 Adam Merryman Boncori   8 Bæver 
28 Jørn Birkehøj Pedersen  36 Leder 

JULI 2022 
02 Nanna Ewald Petersen  25 * Leder 
05 Alexander Videbæk   19 Senior 
07 Ole Ring    64 Leder 
07 Polina Hofmann   10 * Ulve 
07 Simon Juul Kubert   25 * Leder 
08 Ella Giver Jensen    9 Ulve 
08 Helena Schiøtt-Stenbæk  11 Juniortrop 
10 Elisabeth Hofman   11 Juniortrop 
11 Kristian Bondo Nielsen  29 Leder 
14 Carl Giver Jensen   11 Juniortrop 
18 Lukas Thusgaard Balle   6 Familiespejder 
23 Nicholas Tran Hedegreen   6 Familiespejder 
24 Christina Lassen   10 * Ulve 
25 Birgit Rødsgaard Madsen  25 * Rover 
29 Adda Marie Christiansen Kaas Benner 10 * Ulve

http://www.kragefolket.dk

