
Kære bævere og ulve

Det nye spejderår er endelig skudt godt i gang, og vi kan sige velkommen til nye bævere og
nye ulve. Dejligt at I ”gamle” holder ved, og dejligt at se nye børn, der gerne vil på

opdagelse i naturen og prøve kræfter med spejderlivet. Jo flere vi er til møderne – jo
sjovere bliver det. Så tag gerne flere af jeres venner med, så de også kan prøve det.

Vores Åbent-Hus arrangement blev desværre ikke til noget i år, men det skal ikke forhindre
os i at tage godt imod nye spejdere. Her er altid plads til en til.

I august er vi startet blidt op med bål og oprykning, og vi har fået genopfrisket gældende
regler og skabt nye traditioner, der er mere corona-egnede.

Husk at vi mandag den 1. september og mandag den 7. september tager i Boserup skov
med fælles mødetid for både bævere og ulve kl. 17-18.30.  Der er lederkørsel fra

spejderhytterne kl. 16.40, som et tilbud til jer, der ikke selv har mulighed for at blive kørt
derud. 

Glæd jer til at øve kort og kompas og skattejagt i det grønne.

Husk også vores overnatning lørdag den 19. september til søndag den 20. september. Se
nærmere på indbydelsen.

Vi vil også lige minde jer om, at efteråret er lige om hjørnet. Så hav altid godt med varmt tøj
med og evt. regntøj, hvis skyerne truer. Hellere have for meget tøj med, der ikke bliver brug

for, end at stå og mangle noget.

I må også meget gerne melde afbud til en af os ledere, hvis I bliver forhindret I at komme.
Det hjælper os meget, at vi ikke skal stå og vente på nogen, der slet ikke kommer. Tiden

har det med at flyve afsted til møderne, så vi vil gerne bruge så meget som muligt af den
på alt det sjove.
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