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Kære bævere og ulve

Endnu en god spejder-måned er så småt ved vejs ende. En måned hvor vi har
arbejdet med førstehjælp og knob. 

Vi har brugt vores spejdertørklæder til at lave forbindinger og armslynger, og
vi har helt styr på, hvordan man ringer efter hjælp, når nogen er kommet galt

afsted. 

Bæverne har samarbejdet om at binde knobrebene sammen med
råbåndsknob. Det kunne nå to og en kvart omgang rundt om hele

bæverflokken plus lederne. Der var også nogle bævere, der blev godt
rundtossede af at blive snoet ind i det lange reb, for derefter at blive snoet ud

igen. Ulvene har konkurreret om at binde råbåndsknob hurtigst på tid. 

Oktober måned blev afkortet lidt af efterårsferien, men vi har da heldigvis også
nået at komme lidt ud i landskabet på strandrens, mens vi havde de lyse

møder og sluttet måneden af med besøg i Ågerup Kirke, hvor præsten, Kristian
Gylling, gav os en rundvisning i selve kirkerummet og oppe i klokketårnet. Det
gav anledning til mange gode snakke, om hvad man kan bruge kirken til, og

hvad der foregår under en gudstjeneste fx ved nadver og dåb.

I den kommende tid bliver det mørkere og koldere. Så husk stadig det varme
tøj og medbring gerne en lommelygte til møderne, så vi kan gå på opdagelse i

mørket.

I november måned skal vi bl.a. en gåtur til jættestuen. Vi skal også høre om,
hvorfor vi holder Mortensaften, og så skal vi hygge ved bålet. 

Desuden må kalenderen meget gerne fodres med følgende datoer:

Lørdag den 16. november: skovtur ved Kroppedal kl. 10.30-16.00 for hele
familien.

Søndag den 1. december: Gospelgudstjeneste kl. 10 i Ågerup Kirke (kom
gerne i uniform/tørklæde).

Mandag den 16. december: Julebanko i Ågerup Sognegård. Vores
traditionsrige juleafslutning sammen med resten af gruppen. Bemærk ændret

mødetid kl. 18.00-20.00.

Fortsæt endelig med at melde afbud, hvis I bliver forhindret, og husk at vi altid
har plads til en ven eller to.
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