
Nr. 1     Februar - April                          2023 

Fastelavnsfejring

Kan du gætte, hvem jeg er? 

FASTELAVN  
Tag dit bedste kostume på og vær med til en festlig eftermiddag. Det 
foregår ved Hellerup Kirke og Ungdomshuset søndag den 19. februar 

klokken 14.00. 

Arrangementet starter med en kort og børnevenlig gudstjeneste i Hellerup 
Kirke, og herefter slår vi katten af tønden!

Vi slutter af i Sognegården, hvor vi kårer kattedronninger og -konger. 
Derudover vil der være underholdning, konkurrencer, fastelavnsboller til 

alle, og slikposer til børnene.  
 

Det koster 30 kroner per 
person at deltage.



 

 Bæver 

Mandage 17.30-18.45 

Februar
6.	“Der	var	engang”	mærke		

13.	Vinterferie	INGEN	BÆVER	

19.	Fastelavn		

20.	“Der	var	engang”	mærke		

Marts
6.	Bålmøde		

13.	Mad	på	pind	på	bål		

20.	”Der	var	engang”	mærke		

27.	Hulemøde		

April
3.	Påske	INGEN	BÆVER		

10.	INGEN	BÆVER		

17.	Bævermøde		

22.	Bævertur		

24.	Bævermøde		

Hej alle bævere 

Vi sluttede året af med at tage ”klar dig selv” mærket. Her er I 
blevet gode til at gøre rent, smøre jeres egne madpakker, 
pakke taske og sovepose og ikke mindst sy jeres egne mærker 
på. 
I efteråret havde vi også vores ”til vands på land” tur, hvor vi 
blandt andet byggede et stort skib. 

I år starter vi op med at tage mærket ”Der var engang”. Her 
skal vi lære at spille forskellige roller, lave løb ud fra eventyr og 
en masse andet sjovt. 

Vi har også fået en ny bæverleder, nemlig Niels, som også 
kommer til at være ny kontaktperson hos Bæverne. 

Husk tøj til efter vejret til hvert møde, da I skal regne med, at vi 
er udenfor. 

Klask med halerne 

Jeres bæverledere 



 

 Ulvene 

Torsdage 
18.30-20.00 

Februar:  
2. Kruseduller bliver til 
altertavler 
9. Fastelavns-forberedelser 
16. Vinterferie – intet møde 
19. Fastelavnsfest i og ved 
Sognegården 
23. Fuldmånemøde i skoven

Marts  
2. Bålmøde med hygge og 
sang 
9. Smag på verden 
16. Førstehjælp 
23. Terningerne bestemmer 
30. Fuldmånemøde i skoven

April 
6. Påskeferie 
13. Vi opdager et nyt sted 
20. Snittemøde 
21.-22. Distriktsulveweekend 

Hej I super kreative ulve 

Så er spejderåret i gang igen efter en superhyggelig juleweekend (se 
billeder et andet sted i dette nummer af Kragekaldet) og en velfortjent 
juleferie. 

I januar har vi arbejdet med mærket Tro, håb og historier, som handler om 
at fortælle historierne og begreberne fra Bibelen på mange forskellige 
måder. Så vi har både tegnet illustrationer til Noahs ark, været levende 
foto-serier, der beskriver andre historier, kæmpet mod Goliath med 
slangebøsse, lavet glasmosaikker og afprøvet De 10 bud ude i skoven. 
Men vi har også været en tur i Birkerød kirke for at se deres flotte 
kalkmalerier og høre nogle af de historier, som de fortalte kirkegængerne 
dengang, hvor man stod op til gudstjenesterne og præsten kunne tale i 
timevis… Så er det rart med nogle tegneserier oppe i loftet! 

Hvis vi ikke ser jer til Fastelavn den 19. februar, er det sikkert bare fordi, I 
har klædt jer så supergodt ud, at vi ikke kan genkende jer. Og med den 
kreativitet, I har vist ved møderne i januar, kunne det godt blive tilfældet. 

I marts og april kaster vi os over et nyt mærke, der 
hedder ”På opdagelse” – her skal vi ud på ukendte 
steder, hvor vi aldrig har været før. Vi skal ud at prøve 
ting, vi aldrig har prøvet før. Men før vi er klar til dette, 
skal vi have det rette udstyr og lære noget 
førstehjælp, så vi kan hjælpe hinanden, hvis vi 
kommer til skade. 

Med hylende ulvehilsen Lederne



 

 JuniorTrop 

Onsdage 19.00-20.30 

Februar: 
1.	Styrk	patruljen:	Min	patruljes	
styrker	
8.	Styrk	patruljen:	Patruljedyst	
15.	VINTERFERIE	–	Intet	møde	
19.	FASTELAVN	–	Arrangement	
med	Hellerup	Kirke	
22.	Tænkedag	

Marts 
1	Rumrejse:	Udrejsen	
8.	Rumrejse:	Klar	dig	i	rummet	
15.	Rumrejse:	Venus	
22.	Rumrejse:	Neptun	
24-26.	WEEKENDTUR	–	Jupitor	
29.	Rumrejse:	Pluto	

April 
5.	PÅSKEFERIE	–	Intet	møde	
12.	Rumrejse:	Saturn	
19.	Rumrejse:	Merkur	og	Uranus	
26.	Sct.	Georgs	dag	

Kære	junior!	
		
Først	og	fremmest	vil	vi	ønske	jer	alle	et	rigag	godt	nytår!	Vi	håber	I	kom	godt	ind	i	
det	nye	år,	og	vi	glæder	os	al	at	lave	en	masse	spejderi	med	jer	i	2023!	
		
Vi	skal	det	næste	halve	år	blive	mestre	i	at	samarbejde	i	jeres	nye	patruljer.	Vi	skal	
lære	hinandens	styrker	at	kende	og	tage	mærket	”Styrk	patruljen”.		
		
Derudover	skal	vi	lære	en	masse	spejderfærdigheder	og	blive	klogere	på	
madlavning,	bål	og	pionering	og	vi	skal	også	lære	de	gamle	tradiaoner	at	kende.		
		
Sidst	men	ikke	mindst	skal	vi	på	en	rumrejse,	som	aldrig	set	før.	Vi	skal	besøge	
planterne,	udforske	rummets	skøre	sider	og	der	vil	være	masser	af	ad	al	sjov	og	
spas!	
		
Foruden	møderne	skal	vi	også	afsted	på	en	sjov	weekendtur	den	24-26	marts.		



  TROP TROP TROP 

Tirsdage 19.00-21.00 

Februar: 
7 – Tropsmøde: Varulv 1 – 
Umiddelbart ved 
Ungdomshuset. Der sendes mail 
ud, hvis det afholdes et andet 
sted.
14 – Vinterferie – ingen spejd
19 - Fastelavn
21 – Tropsmøde: Varulv 2 – 
Charlottenlund skov. Vi mødes 
ved skoven tæt på 
Charlottenlund Fort. Der 
kommer mail.
28 – Patruljemøde

Marts: 
7 – Patruljemøde
14 – Tropsmøde: Rejse i 
Danmark. Umiddelbart ved 
Ungdomshuset. Der sendes mail 
ud, hvis det afholdes et andet 

sted.
21 – Tropsmøde: Rejse i 
Tunesien. Umiddelbart ved 
Ungdomshuset. Der sendes 
mail ud, hvis det afholdes et 
andet sted.
28 – Patruljemøde

April: 
4/4 – Påskeferie – ingen spejd
11/4 – Patruljemøde
18/4 – Tropsmøde: Bål, ild og 
mad 1. Umiddelbart ved 
Ungdomshuset. Der sendes 
mail ud, hvis det afholdes et 
andet sted.
23-26/4 – Kollektivuge.
25/4 – Tropsmøde: Bål, ild og 
mad 2.

Trop

2023! Nu begynder det at blive lyst igen, og det skal jo nok blive fedt! Heldigvis har vi 
kulden og mørket lidt endnu, og det har vi tænkt os at udnytte.

Før årsskiftet har vi haft patruljedyste, escapet nogle rooms, færdiggjort et baconforløb og 
været på en lettere kølig tur.

Nu skal vi se fremad, og vi glæder os meget til at se, hvad tropsspejderne kan få ud af de 
to månedlige patruljemøder, hvor spejderne er den drivende kræft i både planlægning og 
udførelse af deres egne møder i de to nye patruljer; Olsen Banden og De Nuttede Ponyer.

Når der ikke er patruljemøder, er det tropsmøder. Tropsmøder kommer for det meste til at 
fokusere på at vi ikke arbejder i patruljerne, så vi holder troppen samlet. Vi kan ikke altid 
komme ind på detaljerne af vores møder, I kan regne med at skulle have tøj til at være 
udenfor med, og det kan sagtens ske, at det bliver beskidt!

Det sidste tropsmøde i måneden vil vi som udgangspunkt sætte 30 minutter af til 
planlægning af patruljemøder, hvis der er behov.

Det næste halve år vil der være 3 ture; Vintervandretur, Tropskollektiv og Sommerlejr.

Vintervandreturen (28-29. januar) er lige rundt om hjørnet, og vi håber det bliver koldere, 
så vi kan blive udfordret lidt! Turen kommer til at foregå omkring Danmarks dybeste sø 
(Furesø), og kommer til at være omkring de 30 km. Se mail der blev sendt ud med 
tilmelding og pakkeliste.

Tropskollektivet (23-26. april) er en halv uge, hvor hverdagen ligner sig selv bortset fra, at 
hjemmet er flyttet til Ungdomshuset. Her gør vi alt som vi normalt gør hjemme fra. Går 
man f.eks. til gymnastik om mandagen, tager 
man dertil fra Margrethevej 9. Vi laver lektier, 
og her kan man både få hjælp fra 
spejderkammeraterne og lederne (hvis de kan 
huske noget fra folkeskoletiden…) Det bliver 
et par super sjove dage, og der skal nok 
komme en mail ud, når vi nærmer os.

Sommerlejren (Uge 30 23-29. juli) kan vi ikke 
sige så meget om endnu, men der er sat dato, 
så det er godt at få det i kalenderen.

Patruljetur (??-??) kan blive en mulighed, hvis 
det kan lade sig gøre. Hvis de bliver afholdt, 
bliver det patruljerne selv der skal lave ruter, 
madplaner og hele baduljen. De skal dog 
kunne passes med, at der kan være ledere med, 
skulle der ske noget.

Det er alt herfra. Vi vil prøve at være bedre til 
at få nogle billeder af vores spejderarbejde til 
næste Kragekald!

Vh

Tropsledelsen



Nyt fra gruppen 

Forhåbentligt er alle kommet godt ind i det nye år, tak for alle de gode 
spejderoplevelser vi har haft i det forgangne og vi ser frem til endnu flere i år. 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at give en lille opdatering fra guppen, da vi 
efter vores Generalforsamling, Gruppemødet, havde vi et par opgaver at 
arbejde med. Vi fik sat en fin bestyrelse og kan arbejde videre. 

Hytterne har vi overtaget i bestyrelsen efter at tidligere grupperleer Bjørn ikke 
længere ønsker at være hytteansvarlig. Vi leder fortsat efter en udlejer til 
Blokhuset, det vil være sundt for gruppens samlede økonomi med lidt indtægt 
herfra, men vi har valgt at vi skal beholde Blokhuset her i Hellerup gruppe. Er 
du eller kender du en som at interesseret i at blive involveret i en eller anden 
grad omkring hytterne, så vil vi meget gerne høre fra dig. 

På kassererposten er vi blevet reddet lidt af at vores nuværende kasserer 
ikke rejser udenlands til sommer alligevel. Vi leder fortsat efter en ny 
kasserer, man behøver ikke at være professionel, men lidt 
regnskabsforståelse er jo nødvendigt. Vi går i gang med at lægge vores 
regnskab ind i medlemssystemet som KFUM-Spejderne i Danmark har lavet 
og vi vil benytte det til kontingentopkrævning fremadrettet. Vi regner med at 
det kan forenkle meget af opgaven og vi tror faktisk også at det kan blive 
nemmere som forældre. I hvert fald kommer der til at være ændringer i vi 
opkræver kontingent, og vi håber meget på jeres forståelse og hjælp, hvis der 
kommer udfordringer i den forbindelse. Resultatet skulle gerne blive at man 
kan betale sit betalingskort og man kan tilmelde det til atuomatisk 
kortbetaling. 

Således håber vi på at vi fortsat kan have gode rammer for også fremover at 
kunne give store oplevelser og godt spejderarbejde i Hellerup gruppe. Har du 
kommentarer eller spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. 
Telefonnumre og e-mail adresser står på sidste side her i ”bladet” 

På vegne af hele Hellerup Gruppe Formand Vibeke Jürgensen og 
Gruppeleder Jesper Balle 



Lidt billeder fra juleweekenden… 



Kanoudlejning! 
I Hellerup gruppe har vi adgang til at leje 6 kanoer med 
tilhørende trailer. Vil du på kanotur med familien, så kontakt 
Bjørn Jessen på telefon 4074 1779 

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: 
Niels: 30201291  
Jørn, Anne Sofie, Evan, Georg  

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 

FEBRUAR 2023 
01 Frederik Sigurd Hoffmann Meiner  9 Ulve 
06 Lars Baarregaard   35 Rover/Leder 
18 Bjarne Jessen    59 I øvrigt 
18 Nora Holmberg    8 Bæver 
19 Philippa Steensen     9 Ulve 
28 Jess Simonsen   46 I øvrigt 

MARTS 2023 

02 Annabella Munch Kjøller   9 Ulve 
06 Isabelle Simoni Hansen   9 Ulve 
14 Ellen Sølling Villumsen  11 Juniortrop 
17 Frederikke Rose Holm  29 Leder 
24 Noah Westh    10 Ulve 
27 Marieloise Petersen Blunk  17 Leder 

APRIL 2023 

04 Heidi Bøgh Zevallos    9 Ulve 
04 Ivy Oak Bech Charlton  35 I øvrigt 
06 Viola Degnegaard   10 * Ulve 
12 Kamilla Vedderkop   40 * Leder 
15 Hilma Thuri Schmelling   9 Ulve 
18 Lea Birkegård Lillelund  13 Trop 
22 Lea Arendt    38 Leder 
26 Nurhan Cimen    11 Juniortrop 
27 Steffen Brysting   58 Leder 
29 Conrad Wilfred Højer Vinther   9 Ulve 

http://www.kragefolket.dk

