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Kære bævere og forældre, nye som gamle � 
 

Først et stort hjerteligt velkommen til alle nye bævere. Det er dejligt at I har lyst til at være en del af 

vores bæverflok.  

 

Vi er 3 voksne ledere Ellen, Linda og Martin og 3 unge ledere, Kristoffer, Sylvester og Johanne. 

Ledertjansen er frivillig, ulønnet og sjov �. Hvis du kunne tænke dig at være med i vores 

lederfællesskab, må du endelig sige til 

 

ANDEN HJÆLP: 
Hvis du ikke lige kan være leder, kan du måske hjælpe med: 

• Fundraising til ting, ture og lejre, ved at blive medlem i vores grupperåd (gruppens bestyrelse) 

• Hjælpe til med praktisk arbejde på vore arbejdsdage i spejderhuset  

• Bage boller eller en kage til vores ture og lejre 

 

SFO OG I-PORTAL 
Hvis jeres barn skal sendes direkte fra SFO til spejder, så skal I huske at oprettet spejder som en 

aktivitet under jeres barns profil i I-portalen.  

https://lyshoejsfo.iportalen.dk/ spørg eventuelt SFO-personalet om hjælp. 

 

 

 
 

Vi henter i SFO’en i august og september måned. Fra oktober måned skal bæverne selv gå fra SFO’en 

og over til spejderhuset. Øv gerne hvordan man går over vejen fra skole og over til spejderhuset 

sammen med dit barn. Vi har øvet lidt til spejder.  

 

AKTIVITETER OG SÆRLIG MØDER I EFTERÅRET: 
De næste måneder skal vi tage 2 mærke til spejder, bl.a. vores eget LYSHØJ Bævermærke, som bl.a. 

handler om at turde prøve noget nyt og at være modig. Fx at tænde et stearinlys, snitte en pind, klatre 

i træer mv. 

 

Torsdag den 6. oktober slutter vi af ved Æblehaven foran Trapholt kl. 17:30. 

Vi tager cykler og skoletasker med. vi går fra spejderhuset kl. 16:15 præcis. 

 

Torsdag den 13. oktober får vi vores LYSHØJ Bævermærke udleveret.  

Det vil vi gerne fejre og inviterer derfor forældre på rå-æblekage kl. 17:00 
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Torsdag den 27. oktober kl. 17.00-18.30 deltager vi i: 

Halloween-Børnegudstjeneste og uhyggelige opgaver på kirkegården. 

Efterfølgende spiser vi sammen i menighedshuset. I kirkebladet står der: 

Kom og se konfirmanderne spille: ”De fordømte piraters guldpenge” 

• Hvad kan grådighed gøre ved pirater? 

• Kan Guds ord mon få dem på bedre tanker? 

Efter gudstjenesten er der lidt uhygge på kirkegården og let aftensmad i sognehuset. Kom, hvis I tør til 

halloweengudstjeneste. Kom gerne udklædt  

 

16:15-17:00  Vi går fra spejderhuset til Kirken 

17:00-17:30  Børnegudstjeneste i kirken 

17:30-18:00 Uhyggelige opgaver på kirkegården. 

18:00-18:30  let aftensmad i menighedshuset 

18:30 Tak for i aften. 

 

Denne dag går vi fra Spejderhuset og hen til kirken. Der er en særlig tilmelding denne dag. Forældre 

opfordres til at deltage sammen med sit barn hvis muligt.  

 

Torsdag den 24. november kl. 16.15 - 18.30 deltager vi i: 

Adventshygge, risengrød og Godnathistorie ved Nr. Bjert Kirke 

 

16:15-17:00  Vi går fra spejderhuset til Kirken 

17:00-17:45  Vi spiser risengrød i menighedshuset  

17:45-18:30  Godnathistorie og børnegudstjeneste. 

18:30 Tak for i aften. 

 

Denne dag går vi fra Spejderhuset og hen til kirken. Der er en særlig tilmelding denne dag. Forældre 

opfordres til at deltage sammen med sit barn hvis muligt.  

 

TURE OG LEJRE: 
Generelt:  

De små ture med 1. overnatning er hyggelige og vigtige, for her øver vi at sove sammen med vore 

spejdervenner og blive klar til en eventuel sommerlejr med 2-3 overnatninger. 1 overnatning er 

overskuelig for de fleste, dem skal man have nogle stykker af før man bliver klar til flere.  

 

Den 8-9 oktober skal vi tage et vandreskjold ved at gå 10 km. For de som har lyst, kan man også 

overnatte indenfor i spejderhuset bagefter.  

 

Den 3-4 december har vi vores traditionelle Juletur for hele gruppen. 

Bævere deltager fra lørdag kl. 10:00 og søndag slutter vi af kl. 11-11:30 med en julesmåkage / kaffe for 

forældre inden vi alle vender næsen hjemad. 

Foregår her: Vargårdevej 86, 6094 Hejls, http://www.graenseborgen.dk/  
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Tilmeldinger  
Til ture, lejre og andre aktiviteter  

https://medlemsservice.spejdernet.dk/member/event/5303 

Hvor du skal logge ind inden at du kan tilmelde dig.  

 

UNIFORM OG MÆRKER: 
Det er ikke noget krav, at man har en KFUM-spejderuniform for at kunne gå til spejder, men det er 

godt at have en T-shirt eller et spejdertørklæde som mærker mv. kan sys på i stedet for en uniform 

 

En eventuel uniform mv. kan købes brugt på DBA, Facebook Marketplace mv. eller ny på 

https://55nord.dk/  

Butikken ligger i Taulov på H. C. Ørsteds Vej 10, Taulov, 7000 Fredericia 

 

Hvor skal mærkerne sidde  

Følg nedenstående links for at se hvor mærkerne skal placeres 

 

https://kfumspejderne.dk/fileadmin/user_upload/Vedhaeftede_filer/uniformsvejledning.pdf 

 

http://cdn.simplesite.com/i/59/db/286541533352745817/i286541539354628385._szw1280h1280_.jp

g 

 

UDSTYR: 
Til de almindelige torsdagsmøder er vi altid udenfor, så husk tøj efter vejret, og gerne hue og 

handsker når det bliver koldere.  

 

Til ture med indendørs overnatning er fx en alm. foldemadras og en dyne og pude helt fint at tage 

med, fx når vi sover indenfor i spejderhuset.  

  

Som taske er en alm. sportstaske fin til tøj og skiftetøj imens en opbevaringspose med lynlås er god 

til at putte gummistøvler, flyverdragt/regntøj mv. så er alt ligesom samlet et sted. 

 

Husk navn på alle deres ting inkl. tasker, poser støvler og sko. 

 

Det der ofte bliver væk, er elastikker til liggeunderlag samt  

soveposehylsteret, så øv gerne at man lægger elastikkerne ned i soveposehylsteret og 

soveposehylsteret ned i bunden af soveposen � 

 

 

Når vi skal på tur og man skal have bestik og service med, skal det være af plast/metal og det skal være 

i en bestikpose med navn på.  

 

Link til eksempel på bestikpose:  

https://kreakrumspring.blogspot.com/2021/04/diy-servicebestik-pose.html 
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EFTER JULEFERIEN 
VI holder juleafslutning torsdag den 8. december, herefter har vi juleferie. 

Første møde efter Jul er torsdag den 12. januar 2023. 

 

Mange spejder hilsner  

Bæverlederne, Kristoffer, Sylvester, Johanne, Linda, Ellen og Martin  

 

PS. Halvårs program er også vedlagt.  


