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Kære bævere og ulve

Så nærmer vi os årets sidste måned og en velfortjent juleferie.
Inden længe har vi årets korteste dag, og så vender det mod lysere tider, selv

om der går noget tid før vi rigtig kan mærke det.

I den forgangne måned har vi været på opdagelse ude i efterårsmørket. Vi har
været en tur omkring vores lokale jættestue – og inden i den sammen med de
små flagermus. Vi har siddet omkring bålet og nydt flammernes lysshow mod

mørket, mens vi lavede snobrød og hyggede.

Det lykkedes os også at gennemføre vores skovtur ved Kroppedal trods
efterårets vådeste lørdag. Heldigvis kunne vi søge ly i vikingernes stald og få
varmen med noget mjød undervejs. Tak til de seje bævere, ulve, søskende
forældre, onkler og bedsteforældre, der trodsede vejret og troppede op. Det

blev ikke helt den tur vi havde planlagt – men det var super-hyggeligt
alligevel.

I bæverflokken har vi i november måned også fundet navn til vores to
bæverfamilier, som er Gnaverne (Silje, Nicklas, Silke og Clara) og Spætterne

(Sigrid, Caspian, Felix og Madiken). De to familienavne har bæverne selv
fundet på ud fra vores historier om Bæver og hans venner (dyrene på plakaten

ved bæverhulen).

Den kommende måned står på julehygge. Vi skal blandt andet bage julekager
og lave julepynt til vores julebanko. Vi skal på et lille juleløb og mon ikke der

bliver tid til en julehistorie og en julesang eller to?

I denne travle juletid har vi også et par datoer, vi vil slå på juleklokkerne for:

Søndag den 1. december: Adventsgudstjeneste i Ågerup Kirke kl. 10.00.
(Kom gerne i uniform/tørklæde)

Mandag den 16. december: Julebanko for hele familien i Ågerup Sognegård
(Bemærk ændret mødetid kl. 18.00-20.00)

Søndag den 5. januar: Nytårsparade

Vi er meget taknemmelige for jeres stabile mødedeltagelse og
afbudsmeldinger, hvis I bliver forhindret. Fortsæt endelig i den dur.
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