
Nyhedsbrev september 2019

Kære bævere og ulve

Så er vi kommet godt i gang med spejderåret 2019/2020.

Og det er ikke gået stille af sig. 
På vores bæver- og ulvemøder har vi taget i mod nye spejdere og sendt en enkelt ulv videre op til

juniorerne. 

Derudover har vi været synlige i lokalområdet både til sportsfesten i Ågerup (hvor vejret ikke helt
var med os), og til vores eget Åbent Hus-arrangement ved spejderhytterne (med fantastisk vejr). 
Begge arrangementer har givet en god dialog med børn og forældre i lokalområdet, så vi venter

spændt på at se frugten af det arbejde.

Men vi har stadig plads til flere, så har du nogle gode venner, der også gerne vil prøve at være
spejder, så tag dem endelig med til et møde.

Den næste måned kommer vi til at arbejde med henholdsvis bæverdammen for bæverne og
junglemærket for ulvene. 

Vi skal øve os i at binde knob og knuder og se om vi kan bruge det, vi lærer til at binde rafter
sammen ligesom de store spejdere gør. 

Og så skal vi høre lidt om førstehjælp. Om hvordan vi kan hjælpe hinanden, hvis vi kommer galt
afsted. 

Udover de almindelige møder, kommer her lidt datoer til kalenderen:

2. september skal vi på Strandrens. Vi mødes ved Ågerup-Kirkerup Strandpark (normal mødetid).
28.-29. september skal vi overnatte i vores egen hytte.

Og så skal I huske, at der den 14. oktober ikke er noget møde pga. efterårsferien.

Vi vil også lige huske jer på, at melde afbud til en af lederne, hvis I bliver forhindret i at komme til
et møde. 

Og hav altid tøj med, der passer til vejret og som kan tåle at blive beskidt. Som udgangspunkt er vi
altid ude en del af mødet.

Til slut vil vi sige velkommen til Jonathan, Caspians far, der hjælper os på bævermøderne. Tak for
det. Vi ser frem til samarbejdet.

Bæver- og ulvehilsen

Nicolaj, Ole (21 32 73 17), Jens (30 68 14 66) og Annegrethe (60 15 03 90)


