
Kære bævere og ulve

Godt på vej ind i efteråret skal vi igen til at huske de tre V’er: Varmt, Vindtæt
og Vandtæt tøj. For vi er stadig ude i stort set al slags vejr – ikke mindst pga.

corona-restriktionerne. 

Vi har dog været meget heldige med det flotte vejr i september og nydt nogle
gode skovture, hvor der har været tid til, for bævernes vedkommende at lære

at finde vej i skoven med et kort, så vi kunne gå på skattejagt. Ulvene har
brugt meget tid på at snitte, så alle er ved at have gjort sig fortjent til

knivbeviset.

Vi har også haft en fantastisk overnatning i hytterne - også med en tur i
skoven. Da vi skulle lave bål til at tilberede aftensmaden på, klarede vi os helt

uden tændstikker. Vi brugte i stedet Nicklas’ ildstål på rigtig spejdermaner.
Maden kom til at smage rigtig godt.

Det knobtov bæverne har fået, må meget gerne komme med hver gang til
møde. Og har I mulighed for det, må I meget gerne hjælpe jeres børn med at

lave en tackling på knobtovet, så det ikke trevler helt op. Så er det meget
nemmere at bruge.

Det er også vigtigt, at børnene har fået noget at spise hjemmefra, inden
mødet. For når man er sulten, bliver man hurtigere kold og træt – og så er det

altså ikke lige så sjovt at være til spejder.

Husk at vi holder efterårsferie den 12.oktober, så der er ikke noget møde.

Desuden er vi glade for at få afbud fra jer, når I en sjælden gang bliver
forhindret i at komme. Bliv endelig ved med det.

Vi vil også gerne bede jer forældre om at komme helt op til hytterne, når I
henter jeres børn. Ligesom vi snakker med børnene om, at det er vigtigt, at de
får sagt ordentligt farvel til en leder. Dermed kan vi hjælpe hinanden med at

undgå at vi har børn på tværs af cykelstien og ud på den mørke
parkeringsplads.

Til slut vil jeg sige, at det er dejligt, vi er blevet så mange bævere og ulve. Det
betyder dog også, at vi godt kan bruge nogle flere voksne hænder, så vi kan
lave en masse spændende spejderarbejde med jeres børn. Man kan sagtens
være med et enkelt møde i ny og næ, hvis det er det, der kan lade sig gøre.

Men man er selvfølgelig også velkommen som fast hjælper.
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