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Tak for denne omgang! 
 
Så er det snart ved at være sommerferie, og her fra Bispebjergspejderne skal der lyde et rungende tak for denne sæson. 
Der har været hyggelige, sjove og spændende oplevelser, og for bævernes vedkommende er der jo stadig sommerlejren 
på Bornholm at glæde sig til! 
I nyhedsbrevet plejer vi jo at berette om de allermest spændende ting, som vi har lavet siden sidst – men denne gang har 
flere af lederne haft meget travlt, og derfor vil vi opfordre til, at man på egen hånd går på opdagelse i billederne og 
historierne på hjemmesiden. Billedet her til venstre er f.eks. fra engang i maj, hvor bæverne var med naturvejlederne ude 
at se på en rigtig haj! Heldigvis var den død...

Billeder af bævere og hajer 

 

Mosetræf

Vejret var i den grad med os, fuglene sang og børn og voksne i massevis lod sig ivrigt færge over Utterslev mose på vores 
fine tømmerflåde. I år sov ulvene i telt ved Steyf og var med til at bygge tømmerflåden. Det var super hyggeligt, og 
flåden blev faktisk rigtig god, når vi selv skal sige det! Der var heldigvis ikke så mange passagerer som sædvanligt, der 
blev våde bagi. Tusind tak til alle dem, der gav os en hånd med at trække – uden jer kunne det ikke lade sig gøre! Der 
var også mange, der til mosetræffet fik afprøvet deres evner som træklatrere og kom højt til vejrs med reb og sele. Det 
var rigtig sejt!  
 
Billeder fra mosetræf 
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Klassefester 

I løbet af foråret og sommeren har vi gentaget succes’en fra sidste år med at holde klassefester for en masse glade børn. 
På hjemmesiden kan man se billeder fra arrangementerne, som har været hyggelige og sjove og er blevet godt modtaget 
af gæsterne. Det er en rigtig god måde at vise vores gode arbejde frem på, så vi kan fortsætte med at blive rigtig mange 
– det er nu engang det sjoveste! Billedet her til venstre er fra renderæs-aktiviteten til festen den 20. maj. Det kræver 
koncentration og hurtighed!  
 
Se billedegalleri hvor der er flere billeder fra somemrfester 

 

 

Ny gruppeledelse, ulveleder og haltudseleder 

Vi er i øjeblikket igang med et skift i gruppeledelsen. Lea har siden i sommers været på orlov som gruppeleder, og her i 
foråret valgte hun så at lade posten gå videre. Mange tak til hende for det arbejde hun har gjort! I mellemtiden har 
Morten været stand in, hvilket han også skal have tak for. Vi har samtidig den glæde at præsentere den nye 
gruppeledelse: Efter sommerferien overtager Simon, og han vil få hjælp af Ida, Julie (som nogen nok kan huske – hun 
vender tilbage fra Jylland) og Morten. Simon og Ida vil heldigvis stadig indgå i ulvelederteamet også.  
Ulvelederteamet har nu kørt i en hel sæson, og vi synes, at ordningen fungerer rigtig godt. Dog har der manglet en 
samlende leder med overblik, og derfor er det med glæde, at vi kan meddele, at Stine nu har sagt ja til den post!  
Vores kære haletudseleder Charlotte siger også tak for denne gang, og vi siger mange tak til hende for den gode indsats! 
Efter sommerferien kommer Britt (som oprindeligt startede haletudserne op) tilbage for et par måneder og leger med os. 
Velkommen tilbage til hende! Vi glæder os allesammen rigtig meget til at komme igang efter ferien!

 

Oprykningsmøde den 16. august 

Lørdag den 16. august bliver en spændende dag hos Bispebjergspejderne. Det er nemlig dagen, hvor de børn, der skal 
rykke op, bliver optaget i deres nye enhed (dvs. hos bæverne eller ulvene). Alle er inviteret til at sige farvel og goddag og 
deltage i de hemmelige oprykningsritualer! Det foregår fra kl. 10-12 i Streyf, og der vil være labre pølser tilberedt på bål 
til alle. Tilmelding senest den 11. august til Yvonne (bæverne) eller Stine (ulvene), kontaktoplyninger står nederst i 
nyhedsbrevet. Se også den seddel, som alle børn har fået udleveret.

 

 
 

Klar til næste omgang!  
 
Efter sommerferien starter vi alle op med oprykningsmødet den 16. august. Bæverne og haletudserne har deres første 
møde to uger efter, dvs. den 30. august, mens ulvene – både nye og gamle – mødes onsdag den 20. august. Vi glæder 
os til at se jer alle igen. Ha’ en god sommer! 
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Kontaktoplysninger til Bispebjergspejderne

Enhed Telefon E-mail

Bispebjergspejderne 70 21 09 90 info[a]bispebjergspejderne.dk

Haletudserne 70 21 09 91 familiespejd[a]bispebjergspejderne.dk

Bæverne 70 21 09 92 baever[a]bispebjergspejderne.dk

Ulvene 70 21 09 93 ulve[a]bispebjergspejderne.dk
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