
Nyhedsbrev oktober 2019

Kære bævere og ulve

Den første efterårsmåned er gået på hæld, men heldigvis har vejret også vist sig fra sin flotteste side
undervejs. Så selvfølgelig har vi været meget ude. 

Hos bæverne har vi arbejdet meget med mærket ”bæverdammen”. Vi har hørt om bævere, hvordan
de lever, hvordan de bygger og hvad de spiser. Vi har også bygget vores helt egen bæverhule af

grene, tovværk, græs og blade. Hvis I vil se den, skal I kigge godt efter. Den er nemlig godt gemt, så
lossen ikke finder den. Derudover har vi selv prøvet at spise gulerødder som bæverne fælder træer.
Selv med rokketænder og manglende bævertænder (fortænder) kan det godt lade sig gøre. Det er

nemlig nogle seje bævere, vi har i Bolund gruppe. 

I mens har ulvene arbejdet med at tage knivbevis, så nu kan de knivreglerne i søvne. De har også
pioneret og øvet de knob, man skal bruge for at starte og slutte en rigtig god pionering, der kan

holde til noget. Vi har nemlig også nogle seje ulve i Bolund gruppe.

Sidst men ikke mindst har vores seje bævere og ulve været på spejderlejr sammen. Vi har overnattet
i vores egen hytte, lavet mad på bålet og holdt et rigtigt lejrbål med sange, sanglege og

godnathistorie. 

Søndag formiddag holdt vi en lille andagt, hvor vi hørte historien om den barmhjertige samaritaner.
Den gav anledning til en snak om, hvordan man bedst kan hjælpe hinanden og være en god ven –

også selv om det ikke er en, man kender så godt. 

Til det kan der tilføjes denne kommentar: Det er jeres børn rigtig gode til! De samarbejder om de
svære opgaver; de trøster dem, der får hjemve, og vi har i det hele taget ikke haft nogle sammenstød
eller nogle, der er blevet uvenner undervejs på lejren. Det er en fornøjelse at være afsted på lejr med

jeres børn! Vi vil også gerne sige TAK for kager og boller. Vi er rigtig blevet forkælet af jer
forældre.

Med oktober måned på vej må vi også til at kigge fremad. For selvom det begynder at blive mørkt
og koldt, så gemmer hverken bæverne eller ulvene sig hjemme i hulen.

Så her kommer lidt datoer til kalenderen for den nærmeste fremtid:

Mandag den 7. oktober er det igen vores tur til at afholde strandrens. Derfor mødes vi til normal
mødetid ved Ågerup/Kirkerup Strandpark lige som sidst, vi havde strandrens.

Mandag den 14. oktober er der ikke noget møde pga. efterårsferien.
Mandag den 28. oktober skal vi på besøg i Ågerup Kirke sammen med præsten Kristian Gylling.
Denne aften har både bævere og ulve fælles mødetid kl. 17.00-18.30. Vi mødes på p-pladsen

foran Ågerup Kirke kl. 17.00.
Mandag den 4. november går vi en tur til Jættestuen. Her må i meget gerne medbringe lommelygte.

Lørdag den 16. november tager vi på en endagstur i skoven. Senere følger en seddel med flere
oplysninger



I den kommende tid vil vi hos bæverne snakke meget om vejret, og hvor meget/hvilket tøj
forskelligt vejr kræver. Vi tager udgangspunkt i de tre V’er: Vandtæt, vindtæt og varmt tøj. Hvad er

godt/påkrævet hvornår? Selv på et enkelt møde kan der være meget forskel fra start til slut. 
Så tag også gerne snakken derhjemme om, hvad tøj, der skal med til spejder i dag. 

HUSK I må hellere have for meget tøj med, der ender på en knage – end at have for lidt med, så I
går og fryser under hele mødet.

Tak fordi I husker at melde afbud. Det gør planlægningen meget nemmere for os ledere.

Husk også at der altid er plads til at tage en ven eller to med til møderne.
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