
Nyhedsbrev januar 2020

Kære bævere og ulve

Godt nytår og velkommen til 2020!

December måned blev, traditionen tro, en hyggemåned med julebag og juleklip
til vores julebanko samt et rigtigt nisseløb med en julekode gemt i posterne.

Tak for den store opbakning til årets julebanko. Det var dejligt at se så mange
spejdere, søskende, forældre og bedsteforældre.

Jeg håber, I alle nyder en velfortjent juleferie, så I er klar til mere spejder på
den anden side af ferien. 

Dagene er vendt og det bliver lige så stille lysere og lysere. Måske ikke noget
vi mærker til spejdermøderne endnu – men håbet og forventningen om, at de

lyse aftener kommer, bærer vi i os.

I januar skal vi bl.a. bygge vores egen patruljekasse, som vi fremover kan
tage med på lejr. Den skal ikke mindst rumme noget køkkengrej, så vi også

kan lave mad på ture, hvor der ikke er køkken. Vi skal også arbejde med
temaet fantasi: Hvad er fantasi? Hvornår er det godt at have fantasi? Hvem

har meget fantasi? Brug din egen fantasi til at stille flere spørgsmål…

Hvis der er nogle familier, der ligge inde med lysestumper i alverdens farver
her efter julen, vil vi gerne modtage dem og bruge dem til spejder.

Vi kan også ind i mellem bruge et par ekstra hænder til spejdermøderne. Så
hvis der er en forælder, der godt kunne tænke sig at være med til et

spejdermøde i ny og næ, så sig endelig til.

Det kan også være nogle af jer arbejder med et spændende tema eller kan
noget kreativt eller praktisk, som I vil lære fra jer. Igen er det kun fantasien,

der sætter grænser.

Fortsæt endelig med at melde afbud ind i det nye år og husk de tre V’er:
vindtæt, vandtæt og varmt tøj til møderne. 
Vi er altid ude noget af tiden på møderne

Og til sidst lidt til kalenderen:
Søndag d. 5. januar kl. 9.45 i Kirkerup Kirke til nytårsparade

Fredag d. 24. januar til søndag d. 26. januar: Hele gruppens vinterlejr

Spejderhilsen

Nicolai, Jens (30681466), 
Jonathan, Ole (21327317) og Annegrethe (60150390)


