
Kære bævere og ulve

Foråret er ved at blive skiftet ud med sommeren, nu vi når ind i juni måned.
Og som vejret er i øjeblikket, håber jeg, I rigtig får det udnyttet til

udendørsaktiviteter i andre sammenhænge end spejder.

Blandt bæver- og ulvelederne er holdningen, at vi først starter spejder op til
august – i det nye spejderår. Selv om Danmark gradvist åbner langsomt op, er

der stadig mange forholdsregler, vi skal indordne os under. Og når et
spejdermøde kun varer halvanden time, går der rigtig meget tid fra de sjove
aktiviteter til de praktiske gøremål, og mange materialer vi ikke kan bruge og

dele, som vi plejer.

Vi arbejder sammen med resten af Bolund Gruppe om at holde en
sommerafslutning/ et sankthansbål internt i gruppen, så vidt det lader sig gøre
under, de regler, der er gældende til den tid. Vi skal nok melde nærmere ud, så

snart vi har noget mere konkret om dette.

Desuden vil vi bæverledere gerne invitere bæverne og jeres familier til en gang
strandrens i vores faste strandpark. 

Det vil vi gøre søndag den 14. juni mellem kl. 10.30 og 11.30. Hver familie er
velkomne til at tage mad/drikke med til eget forbrug og evt. lidt håndsprit med

i tasken, så vi kan holde det forsvarligt og i god afstand i mindre grupper på
arealet. 

For at have føling med, hvor stor interessen er, vil vi gerne bede om tilmelding
med antal deltagere eller afbud senest den 11. juni på Annegrethes mail:

aglindow@hotmail.com. 

Ellers bruger vi ledere noget tid og krudt på, at planlægge et rigtig godt
spejder-efterår, hvor vi forhåbentlig kan tage revanche og nyde alt det gode
ved spejderlivet igen. Vi drømmer blandt andet om at komme på skovtur og

kunne holde overnatning igen, under hvilke regler, der måtte gøre sig
gældende til den tid.

Vi er sikre på, at I også har nogle særlige ting, I glæder jer til at kunne igen i
spejderarbejdet. Så tag gerne en snak hjemme i familierne, om hvad I har

savnet mest fra spejder, om hvad I glæder jer mest til at vi skal lave igen og
giv os en melding pr. telefon eller mail (eller skulle i møde os i Fakta en dag).

Så er vi meget lydhøre for at få jeres ønsker, så hurtigt med i programmet som
muligt. 



Med tak for jeres store tålmodighed med os dette forår. Det håber vi må vare
ved lidt endnu. Og ønsket om en rigtig god sommer til jer alle, siger vi på

gensyn senest til august!

Spejderhilsen
Nicolai, Jens (30681466), 

Jonathan, Ole (21327317) og Annegrethe (60150390)


