
Kære spejdere og forældre.

Så er endnu et spejderår gået – fuld af gode oplevelser, der lagres som minder.
Blandt andet har vi afholdt årets sommerlejr, som du kan læse om i følgende:

Lejrdagbog for Bolund gruppes bæver/ulvesommerlejr 3.-6. juli 2019

En onsdag eftermiddag mødtes syv ulve (heraf to lederbørn) og tre ledere. De 
skulle på sommerlejr i en hytte næsten ude ved Sejrøbugten. Det var en fin 
lille hytte med en overdækket veranda, som vi fik stor gavn af, eftersom det 
danske sommervejr viste sig fra sin omskiftelige side. Den første aften gik vi 
en tur ned til stranden, hvor der hurtigt gik sport i at hjælpe vandmændene ud
i vandet igen. Der var nemlig så meget pålandsvind, at de blev blæst op på 
land.

Torsdag formiddag lagde vi ud med en kort andagt. Med udgangspunkt i 
”Dyrene i Hakkebakkeskoven”, hvor ræven stjæler dobbeltpebrede peberkager,
snakkede vi om de ti bud og i sær om Jesu’ bud om at elske din næste som dig
selv. Vi tog udgangspunkt i, at uanset hvad man tror på – om man tror på 
noget, så er det en god leveregel – ikke mindst på sådan en sommerlejr, hvor 
vi alle sammen får bedre lejr, hvis vi er gode venner og hjælper hinanden. 
Dette har i det hele taget været et gennemgående tema på lejren, hvor 
”Dyrene i Hakkebakkeskoven” også har været den faste godnathistorie.

Resten af torsdagen gik med pionering og opbygning af lejrplads. Ved fælles 
hjælp fik vi bygget to klatrestativer og indhegnet en huggeplads. På trods af 
nogle små regnbyger undervejs var humøret højt, og der blev gået til den. Ja, 
de havde knap nok tid til at finde regntøjet frem.
Aftensmaden bestod af hakkebøffer og folie-pakker med grøntsager, der blev 
lagt i gløderne i bålet. Efter aftensmaden kom regnen, så aftenhyggen blev 
under halvtaget i stedet for ved bålet.

Fredag så vejret bedre ud, så efter morgenmaden smurte vi madpakker og 
gjorde klar til en tur på stranden. Alle ulvene var ude at soppe, og de fleste 
nåede da også at komme rigtig i vandet efter frokosten. Det begyndte dog at 
blæse op med en kold vind, så de kom hurtigt op igen, fik tøj på, og så gik det 
ellers hjem til hytten.
Efter en hyggelig og afslappet eftermiddag, hvor nogle byggede videre, andre 
legede og alle kom i bad, gjorde vi klar til lejrens afsluttende festmåltid.
Kyllingerne kom på spid over bålet – og så fik vi ellers en god øvelse i 
tålmodighed. Men da de endelig var klar med bagte kartofler og salat til, var 
alle enige om, at de havde været værd at vente på.

Lørdag formiddag fik vi besøg af nogle meget energiske forældre og søskende. 
Så inden vi ledere fik set os om, var hytten gjort ren og lejren pillet ned.

Tusind tak for jeres store arbejde. Det var rigtig dejligt, at vi også kunne 
komme tidligt hjem efter lejren – ikke mindst for lederbørnene.



Undervejs på lejren har alle ulvene hjulpet med madlavning (i køkkenet og på 
bålet), borddækning, opvask osv. Ja, de kan godt! Og som bevis får de kokke-
mærket til uniformen.

Tak for en rigtig god sommerlejr. Vi ser allerede frem mod næste år, og håber 
vi får nogle bævere med ombord også.

Det var et lille tilbageblik. Nu skal vi til at kigge fremad på, hvad der sker efter 
sommerferien.

Mandag den 12. august starter vi op til normal mødetid, dvs. kl. 17.00-18.30 
for bæverne og 18.00-19.30 for ulvene.

Udover de ugentlige møder kan I allerede nu sætte kryds i kalenderen 
lørdag den 17. august, hvor vi deltager i Sportsfesten i Ågerup
mandag den 26. august, hvor vi holder Åbent hus fra kl. 17.00-19.00 samt
søndag den 1. september, hvor vi holder arbejdsdag ved vores spejderhytter.

Desuden vil vi i efteråret også afholde en overnatning i vores egen hytte samt 
tage på en endagstur ud i en skov. Datoerne vil blive meldt ud, lige så snart vi 
har dem klar.

Til slut vil vi minde jer om at melde afbud, hvis I ikke kan komme til et møde. 
Enten fra gang til gang eller telefonisk til Jens: 30681466 (ulvene) eller Ole: 
21327317 / Annegrethe: 60150390 (bæverne).

Ligeledes er det vigtigt, at I altid har praktisk og varmt tøj på, da vi som 
udgangspunkt er ude til alle møder, også selv om det er koldt og regner.

Vi ser frem til at starte et nyt spejderår sammen med jer.
Men foreløbig må I nyde resten af sommeren

Spejderhilsen
Jens, Ole og Annegrethe


