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God julesæson til alle



 

 Bæver 

Mandage 17.30-18.45 

November
14. klar dig selv mærke
21. klar dig selv mærke
28. klar dig selv mærke

December
2. - 4. Juleweekend
5. klar dig selv mærke
12. julemøde

Januar 2023
9. Bævermøde
16. Bævermøde
23. Bævermøde 
30. Bævermøde

Hej bævere

Vi er glade for at have startet bæver op igen. De første par måneder har vi 
haft fokus at lære nogle spejderfærdigheder som bål og kompas, og så har vi 
også leget, spist skumfiduser og haft det sjovt.
Nu går vi i gang med at tage vores første mærke, som er klar dig selv 
mærket.

Vi ser frem til vores bæverdag d. 19. november.

Klask med halerne
Jeres bæverledere	



 

 Ulvene 

Torsdage 
18.30-20.00 

November:  
3. Bandesærpræg.  
10. Hvem er god til 
hvad?  
17. Hvorfor lade sig 
bremse af et handicap? 
24. Fuldmånemøde i 
skoven 

December  
1. Roller og regler i 
banden  
2.-4. Spejdergruppens 
juleweekend.  
8. Fuglekugler.  
15. Juleafslutning i 
spejderhuset. 

Januar 2023  
5. Bibelhistorier og 
bibellege  
12. Lave tegninger og 
fotoserier  
19. Kirkekrea – måske 
besøg af præst  
22. Søndagsudflugt  
26. Fuldmånemøde i 
skoven

Kære ulve og forældre 

Så er vi for alvor kommet i gang med efteråret, selv om vores første 
fuldmånemøde i skoven blev en drabelig affære med tre ulve, der blev 
overfaldet af jordhvepse/-bier. Heldigvis er det nu for koldt til, at vi ser 
mere til sådan nogle insekter, så nu har vi overskud til at lære hinanden 
godt at kende i banderne og finde ud af, hvem der er gode til hvad, så vi 
kan støtte hinanden, lære fra os af det, som vi er gode til, og ikke være 
bange for at spørge, hvis der er noget vi ikke helt forstår. Det gør vi, mens 
vi tager det mærke, der hedder ulveflokken, hvor vi også lærer mere om 
junglerammen og fx ulvenavnene, som I vil få tildelt på fuldmånemøder 
efterhånden som vi ledere lærer jer godt nok at kende til at finde de rette 
navne til jer.

I har også fået lavet nogle seje bandenavne og banderåb, som vi håber I 
snart kan godt til virkelig at råbe igennem, når I melder klar.

Vi håber, at rigtig mange af jer, har lyst til at komme med på Kragefolkets 
(/spejdergruppens) juleweekend, hvor alle fra de yngste til de ældste 
spejdere er med, og hvor der plejer at blive hygget MAX!! Og måske bliver 
det dig, der vinder mandelgaven…? Når vi kommer på den anden side af 
nytåret, kaster vi os over det mærke, der hedder Tro, håb og historier. Her 
skal vi både være kreative, høre nogle af de gode fortællinger fra Bibelen 
og også på en lille søndagsudflugt for at se, hvordan andre har illustreret 
historierne. Selv når vi kommer ind i den kolde tid, vil vi nok være ude det 
meste af tiden til møderne, så husk at have tøj på, der passer til vejret. 

Med hylende ulvehilsen Lederne



 

 JuniorTrop 

Onsdage 19.00-20.30 

November: 
23. Agentskole: Level 5 – 
Find vej 
30. Agentskole: Den store 
mission 

December 
2.-4. Juleweekend 
7. Den store julebagedyst 
14. Juleafslutning 

Januar 2023 
11. Første juniormøde 
efter nytår 
18. Juniormøde 
25. Juniormøde 

Kære	Juniortrop	eller	skulle	vi	sige	Agentaspiranter?	
		
Som	I	ved,	har	jeres	ledere	været	forsvundet	det	sidste	stykke	>d,	og	vi	tror	det	har	
noget	med	SABOS	at	gøre.	Vi	er	i	stedet	en	flok	specialagenter	med	Overagent	
Wagner	og	General	de	Pablo	i	spidsen,	som	har	sat	os	for	at	hjælpe	jer.	I	er	alle	
blevet	optaget	på	agentskolen,	og	har	de	sidste	mange	uger	været	i	træning	som	
agenter.	I	har	lært	at	snige	jer,	yde	førstehjælp,	aflyKe	Lenden	og	skrive	i	koder.	Der	
er	ikke	lang	vej	før	i	officielt	er	agenter	og	snart	venter	den	store	mission,	hvor	I	skal	
hjælpe	os	med	at	redde	lederne.	
		
Vi	har	hørt	rygter	om,	at	der	eOer	agentskolen	venter	noget	julehygge.	
		
Vi	ser	frem	>l	at	tage	på	mission	med	jer.	

De	bedste	hilsner	
Specialagenterne	ved	Agentskolen	



  TROP TROP TROP 

Tirsdage 19.00-21.00 

November: 
22. Super fedt tropsmøde 
29. Fantastisk tropsmøde 

December: 
2. - 4. Juleweekend 
6. Mærkemøde 
13. Juleafslutning 

2023 
Der vil komme lidt 
ændringer i, hvordan vi 
holder møder fremover. Vi 
skal nok sende en mail 
ud, når det er helt på 
plads. Tidspunktet 
forbliver tirsdag 19-21. 

Trop

Efter vores skønne sommerlejr har vi haft travlt. Især vores 
halloweenarrangement har fyldt noget på vores skema, så det var 
fantastisk at høre fra de besøgende i vores scary house, at det var en 
fed oplevelse for langt de fleste! Selv nogle af de andre grenes ledere 
var skræmt godt og grundigt i løbet af deres besøg hos vores lokale 
kult.

Efter kulten forlod vores hytte, overtog en gammel spejdermillionær 
huset, hvor han gemte sin skat bag et mindre escaperoom. Jeg 
skriver mindre, da det ikke tog vores kloge spejdere særligt lang tid at 
løse koderne (eller bare lirke låsene op), så de fandt skatten efter 
kort tid! Skatten var ”desværre” brugt på spejderaktiviteter, men der 
var heldigvis ingredienser til smores tilbage, så vi gik ikke helt 
tomhændede hjem.

Senest sendte vi vores seje tropsspejdere ud på mere eller mindre 
egen færd på ”klar-jer-selv-tur”. Her skulle de selv stå for at pakke, 
lave madplan, købe ind, sætte lejr op, lave mad og så videre. Ved 
siden af deres lejr tog tropslederne afsted på samme præmisser. På 
trods af frostgrader, teltstænger der ikke matchede, (lettere 
irriterende ledere), og sne på teltdugene, var humøret højt, og intet 
var så galt, at en gang werewolf og varm kakao ikke kunne løse det.

Turen gav lederne gode ideer til fremtidige eventyr, og der vil muligvis 
komme en invitation ud til en tur, hvor vi rigtig skal ud at prøve 
kræfter med den danske vinternatur, men da den stadig er i 
idegenereringsfacen, venter vi med at sætte en dato på.

I december er der den årlige juletur, og 
selvom det er kort tid efter vi var i vores 
eget snelandskab, håber vi selvfølgelig i 
kommer i stor flok! Det bliver smadder 
hyggeligt, og det er en god måde at 
snakke med dem fra de andre grene.

Til sidst, men ikke mindst, vil vi gerne 
byde et stort velkommen til Sarah, vores 
nye tropsleder!



 

Gruppeledelse 
Gruppeledere: 
Jesper Balle, 2683 7131 

Gruppestab: 
Bjørn Jessen 
Ole Ring 
Steffen Brysting 
Martin Kristensen 

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

Lederne 
Bæverne: 
Anne Sofie, 2239 4264 
Georg, Jørn, Evan 

Ulvene: 
Mai, 2617 0879  
Kamilla, Steffen, Nora 

JuniorTrop: 
Nanna E. P., 6084 5614 
Kasper, Frederikke, Arthur, Christina, 
Nanna R. S. 

Troppen: 
Kristian, 2041 9149 
Lars, Lea, Sarah 

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 

NOVEMBER 2022 
03 Ragna Frederikke Würtz Marcussen 13 Trop 
04 Kasper Riising Bentsen  30 * Rover/Leder 
05 Noam Jacob Delouya   11 Juniortrop 
15 Rúni Trygvason Árting   8 Ulve 
15 Seraphine Emilia Reinhold Bjørkøe 11 Juniortrop 
26 Mark Revva    13 Trop 
27 Arthur Wagner Christophersen 20 * Rover 
28 Alex Birkegård Lillelund  10 * Juniortrop 
30 Thorbjørn Lau Christensen  60 * I øvrigt 

DECEMBER 2022 

01 Morten Birk Kjergaard  28 Leder 
03 Johanna Lærke Hørsted 13 Trop 
04 Dan Kaagaard   61 I øvrigt 
06 Tristan Medovic  12 Trop 
15 Laura Marisa Hansen   8 Ulve 
24 Marie Weber Frost  12 Trop 
25 Ellie Roberta Bornebie 10 * Juniortrop 
26 Isobel Sofia Rasmussen 12 Trop 
27 Thomas B. Lau Christensen 22 Rover 
31 Sofie Eltong Gade  15 Trop 

JANUAR 2023 
03 Casper Rasmussen  44 I øvrigt 
06 Bastian Pagh   20 * Rover 
07 Livia Elisabeth Jensen  15 Trop 
15 Evan Charlton   37 Leder 
20 Ellen Krogager Eeg  13 Trop 
21 Christian Krabbe  11 Juniortrop 
24 Alexander Carl Wedel Auken 16 Trop 
26 Terkel Bøje Karpf  19 Rover

http://www.kragefolket.dk

