
Kære bævere og ulve

Så er årets første måned ved at gå på hæld, og spejder er i fuld gang igen. Her
i januar har bæverne bl.a. været Naturens Helte og ryddet op på

spejdergrunden. Vi har brugt vores fantasi til at tegne, lave fjernsyn samt
fortælle historier for hinanden.

Naturens Helte er et fast tema – også for ulvene. Så længe det flyder med
affald ude i naturen, vil vi gå på jagt efter det både på ture og til møder, som
en fast del af vores spejderarbejde. Det skal da også tilføjes, at både bæverne
og ulvene er gode til på eget initiativ at samle det op, de ser ligge og flyde. 

Ulvene har desuden lavet ulvemasker, så de alle er klar til kommende
fuldmånemøder.

Vi har også i denne måned holdt vores traditionsrige vinterlejr sammen med
resten af spejdergruppen. Her har spejderne i hold på tværs af enhederne
været på ekspedition og udforsket skoven omkring hytten vores base ”Den

hemmelige hytte”. Vi har ikke mindst endevendt en skovsø både med net til at
fange små dyr og taget vandprøver med hjem fra søen. Der har også været rig
mulighed for at udforske verden ombord på ekspeditionsskibet foran hytten.

Når vi ser frem mod februar skal der sættes kryds i kalenderen:
Lørdag den 8. februar kl. 11-15 og søndag den 1. marts kl. 11-15:

Lodseddelsalg for at tjene penge til gruppens spejderarbejde. 
Læs mere og tilmeld jer på bolundgruppe.dk

Mandag den 17. februar: Vinterferie, derfor intet møde denne uge.
Mandag den 24. februar: Fastelavn. Kom gerne udklædt! Bemærk fælles

mødetid for bævere og ulve kl. 17.00-18.30 denne mandag.

Det ser ud til at fortsætte med det milde våde vintervejr, så husk stadig at
tage bestik af vejrsituationen inden i kommer til spejder og husk de tre V’er:
Vindtæt, Vandtæt og Varmt tøj.. For som altid er vi ude noget af tiden hver

gang. 
Det er dejligt, I melder afbud, hvis i bliver forhindret til møderne. Fortsæt

endelig med den gode stil.

Som I nok ikke har kunnet undgå at bemærke, er vi lidt pressede på
lederfronten for tiden, både pga. sygdom og arbejde. Vi vil derfor bede jer alle,

mødre som fædre overveje om I kan give en hjælpende hånd bare et enkelt
møde i ny og næ. Hvis ens egen bæver eller ulv helst er fri for at have mor
eller far med til mødet, kan man sagtens hjælpe i en anden enhed. Man er

også velkommen på et halvt møde, hvis det er det, der kan passe ind i
programmet.
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