
Kære bævere og ulve

Nu går sommerferien på hæld. Vi håber, I har nydt den trods det spraglede
danske sommervejr.

Efter sommerferien starter spejder op igen for fuld skrue. Selvfølgelig stadig
med fokus på hygiejne, rengøring, afstand og andre corona-forholdsregler.

Første møde efter ferien ligger mandag den 17. august kl. 17.00-18.30 for
bæverne og kl. 18.00-20.00 for ulvene.  I er meget velkomne til at tage nogle
venner med, så de også kan prøve at være spejdere. Jo flere vi er – jo sjovere!

Mandag den 24. august holder vi oprykning – også til normal mødetid. På dette
møde skal vi hos bæverne sige farvel til jer, der skal gå i anden klasse efter

sommerferien. I skal op og prøve kræfter med ulvelivet med Jens (se
telefonnummer nederst i nyhedsbrevet) og Nicolai som ledere. Efter denne dag

hedder jeres mødetid kl. 18.30-20.00. 
De ”gamle” ulve, der skal gå i 4. klasse efter ferien rykker op til juniortroppen,

der samarbejder med spejder- og seniortroppen. Jeres ledere bliver Henrik
(tlf.  46767233 / mobil 23867233) og Jeanette ( tlf: 51829084). I er så heldige

at mødetiden for jer forbliver den samme kl. 18.00-20.00.

For jer der forbliver bævere eller ulve et år endnu, vil efteråret stå i naturens
tegn. Vi skal øve os i at finde vej med kort og kompas og på skattejagt i

Boserup Skov. Vi skal også bruge skovens træ til at lave bål og udnytte en
mørk og klar aften til at kigge på stjerner og se om vi kan orientere os efter

dem.

I gruppen arbejder vi desuden på at få stablet et ”Åbent hus”- arrangement på
benene. Vi holder inspirationsdag den 1. august og ellers hører i nærmere hen

ad vejen. Ligesom der også nok skal komme flere detaljer løbende om
overnatning og andre spændende ture.

Vel mødt til et spændende spejder-efterår i naturens tegn!

Spejderhilsen
Nicolai, Jens (30681466), 

Jonathan, Ole (21327317) og Annegrethe (60150390)


