
Kære bævere og ulve

Årets korteste måned er nået til vejs ende. Men selv om den er kort både i
antal af dage og med en vinterferie, der snupper et møde, har vi nået

spændende og sjove ting her i februar.
Vi har blandt andet været rundt og sælge lodsedler, så vi sammen kan tjene

penge til kommende spejderarbejde og gode oplevelser. Desuden har vi
arbejdet videre med vores superhelte-tema ved at lave superhelte-masker og
snige os ude i mørket. Vi vender løbende tilbage til superhelte-temaet, som
nok skal give et mærke til uniformen, inden forårets spejderarbejde går på

hæld. 

Februar har også stået i Fastelavns navn. Så den 24. februar havde vi bl.a.
besøg af Captain America og Batgirl, en hel flok katte, en enhjørning, en

cowboy og en bjørn samt et vaskeægte fødselsdagsbarn.
Felix blev kattedronning og Signe blev kattekonge, så det fordelte I meget

godt med en til bæverne og en til ulvene.
Da først tønden var slået ned, var vi godt forsynet med slik til konkurrencer. Vi
har blandt andet spist sliksnørebånd om kap og lavet æggeløb med lakridsæg.
Men for de fleste var det sværeste nok at transportere pinnocchio-kugler ved

at suge dem fast til et sugerør, når de skulle flyttes!!!

Når vi kigger frem mod marts, ser vi – på kalenderen i hvert fald – frem til
foråret med lysere aftener. Det skal vi blandt andet benytte os af til at tjekke
op på ulvehulen og bæverdæmningen -  om de har klaret vinterens storme. Vi
skal også i gang med at få gode ideer til vores teaterprojekt. Vi tager gerne i
mod gammelt tøj og andre rekvisitter, som I forældre ikke har brug for mere

eller vil udlåne for en periode. 

Ellers byder marts på følgende til kalenderen:
Mandag den 2. marts kl. 18-19.30: Den årlige generalforsamling i gruppen
(bemærk ændret mødetid for bæverne). Her er mulighed for at involvere sig i

forældrearbejdet i gruppen, hvilket er en vigtig del af en spejdergruppes videre
udvikling. Ikke mindst fordi I som forældre har en anden kontakt til børnene.

Det er jer, der hører og ser, når børnene kommer glade hjem fra spejder.
Derfor er I en vigtig sparringspartner for os ledere, i vores bestræbelser på at
udvikle spejderarbejdet til det bedst mulige for jeres børn. Det er også her, I

har mulighed for at sætte jeres præg på gruppens udvikling. 

Husk at I altid er velkommen med feedback, så vi sammen kan udvikle os og
lave det bedst mulige spejderarbejde for og med jeres børn.

Husk også at tage evt. lodsedler og penge fra lodsedler med , så vi kan få
afregnet det.

Spejderhilsen
Nicolai, Jens (30681466), 

Jonathan, Ole (21327317) og Annegrethe (60150390)


