
 

Bævergrenen 
 

Kære Bævervenner  

Sommerferien er ved at være slut, og det er tid til at mødes igen i 

kolonien       Ih, hvor vi bare glæder os til at se jer alle snart igen. 

I denne sæson skal vi sige velkommen til nye bævere i vores store 

bæverfamilie. Vi ser frem til mange gode oplevelser med jer alle.       

Efter et par møder skal vi også sige på gensyn til de ældste bæ-

vere, som søger på land og sætter kurs mod jungle og ulveflokken.  

Tusind tak fordi I ville lege med i kolonien <3 Det har været rigtig 

hyggeligt og sjov at have jer som bævere, og vi håber, at I har 

nydt jeres bævertid. 

 

 

 

 

I september er der fællesspisning for alle bævere og deres fami-

lier. OBS! Dette møde starter og slutter senere end ellers. Vi hå-

ber, at I alle har lyst og tid til at deltage. Se dato på den kom-

mende side. 

Da bævergrenen officielt er blevet en del af De Gule Spejdere, vil 

vi inden længe få poterne i både bæverbøger til uniformslom-

merne, samt top lækre duelighedstegn. I kan godt glæde jer, det 

gør vi i hvert faldet :D 

Haleklask, vandsprøjt & bæverkram 

Vandrende Pind, Bobbel & Store Brune Bæver 



August 

20. Bævermøde: Opstart af ny sæson & Ildbæveren

27. Bævermøde; Jordbæveren - Dyredetektiver

Øv gerne Bæverlov & Bæverløfte hjemme 😊 

September

3. Bævermøde; Bål

10. Intet møde

17. Kolonimøde med bæverlege og bæverfortælling

24. Bævermøde; Jordbæveren - alle bævere bedes medbringe

et lille rengjort syltetøjsglas med låg. 

Bæverløftet: 

Jeg lover at gøre mit 

bedste for at holde 

bæverloven og være en 

hjælpsom bæver 

Bæverloven: 

En bæver har det sjovt, 

arbejder hårdt  

og hjælper familie og 

venner 

Husk venner er altid velkomne 

til vores bævermøder      



Lyt, oh ulve 
Endnu en sommer ved at være slut, og tiden er nu inde til at mødes 

igen. I den nye sæson kan vi sige velkommen til nye ulve i vores 

midte; for første gang i gruppens historie; nogle, som har gennem-

gået en magisk forvandling fra bæver til ulv, og andre igen, som er 

helt nye udi spejderlivet. Velkommen til jer alle. Vi glæder os me-

get til at lære jer at kende, og ser frem til alle de spændende og 

sjove oplevelser, som livet i flokken byder på. Og ikke mindst, så 

glæder vi os rigtig meget til at høre jeres junglenavne summe i 

junglen       

Vi skal desværre også sige på gensyn til et par af de ældste ulve, 

som forlader flokken for at søge mod nye græsgange hos stifin-

derne eller for at prøve kræfter med andre aktiviteter. Vi ønsker 

alle en God Jagt. 

 

Den første tid i sæsonen byder på Knivbevis og Ømfodsprøve til 

de nyeste ulve. For de ældre er det primært 1. stjernen (som sym-

boliserer at ulveungens ene øje er åbnet) - for mange af jer er det 

ganske få ting der mangler hist og pist, før end I kan pryde uni-

formen med den fine stjerne. En enkelt ulv er få knob fra at gøre 

sig fortjent til såvel knobmærket som 2. stjernen (som indikere at 

ulven har åbnet begge sine øje) og måske dermed også Flokkens 

største og flotteste mærke: Springende Ulv. Det bliver spæn-

dende at se. 

 

På møderne arbejdes der løbende på varierende ulvestof og duelig-

hedstegn alt efter vigtigheden, årstid, og ikke mindst jeres 

interesse. Og a pro pro årstid, så er det nu at man kan samle sig til 

et kryds for herbarium af 20 planter       

Blot et fif fra en gammel ulv       

 

Lære-ivrige ulveunger, der ønsker at gøre sig fortjent til forskel-

lige duelighedstegn, der kan pryde uniformen, må hjertens gerne 

læse i ulvebogen og øve derhjemme på alt, hvad der står af inte-

ressant deri. Når du er klar til at fremlægge og mener, at du har 

gjort dig fortjent til et kryds, så hiv fat i en af os ledere        

 

Årets første tur er det traditionsrige Bjergløb. Det er et rigtig 

hyggeligt løb på tværs af få gule spejdergrupper og -grene.  Vi 

skal sove i telt, bærer blå/hvide tørklæder, lege og få os en masse 

nye venskaber, og måske vi kan gøre os fortjent til et dueligheds-

mærke       Vi håber, at så mange som muligt vil deltage. Forældre-

hjælp til køkkentjans mv. modtages med kyshånd. 

 

 

God jagt, Ulve 

Vandrende Pind, Ferao & Phao 



Flokken i August 
 

20.  Flokmøde; Opstart af ny sæson. 

 

27.  Flokmøde med Ømfodprøve & Stjernearbejde.           

(1.& 2.)  

 

Flokken i September 

 
3.    Flokmøde med Oprykning 

 

6-8. Bjergløb hos Skjoldungerne i Ringsted.  

(En hyggelig weekendtur hvor man møder andre gule 

spejdere). 

Tilmelding via Intra. 
 

10. Fri efter en tur 

 

17.   Fuldmånemøde med junglefortælling og bande-

dyst. 

 

24.   Flokmøde med Stjernearbejde. (1.& 2.) desuden 

vil der være mulighed for fremlæggelser 

 



Hau kola 

Comanche- 

stamme 

 

Ugh Stifindere!! 

Ældsterådet hilser jer, og byder jer 
velkommen tilbage til stammen efter 
sommerferien, som jo synger på sidste vers. 
Tiden nærmer sig for første møde i den nye sæson, og 
med hver nu sæson kommer der også forandringer. 
  
Sæsonstarten betyder at vi i Stifindergrenen må sige farvel til flere tapre 
krigere, som efter at have beriget stammen med deres mod og kunnen 
gennem flere år, nu er rede til det næste kapitel i deres spejderliv. Derfor 
er det med lige stor glæde og sorg, at vi må sige farvel til Benjamin, 
Caroline, Mie, Valdemar og Victoria der alle rykker op til troppen, hvor jeg 
ved de glæder sig til at byde jer velkommen. Heldigvis holder begge grene 
jo deres møder på Magnoliavej, så vi kommer stadig ti at se en masse ti 
hinanden. Hos troppen får I mulighed for at vise hvad I har lært i 
Stifindergrenen og samtidig erhverve jer ny kunnen.  
 

Men I skal alle vide at I vil blive savnet i stammen – I 
har alle vist hvad det vil sige at være en tapper kriger 
og ikke mindst en god kammerat. 

 

Desværre har Maria meddelt, at hun stopper som stifinder, da hun er så 
godt svømmende, at hun er udtaget til et elitesvømmehold, og det tager 
en masse af hendes tid. Vi vil alle savne Maria og hendes humør og gå-på-
mod og som den rigtig gode kammerat hun er. Vi ønsker Maria al muligt 
held i det våde element.  

Heldigvis kan vi også snart sige goddag til nye krigere. 
Røgsignaler har fortalt, at flere frygtløse ulve vil forsøge 
at bryde ud af ulveflokken og snige sig ind i 
Stifinderstammen for at gøre sig fortjent til optagelse.  
Kun tiden vil vise om de vil lykkes med deres færd. Men 
stifinderstammen er altid klar til at optage nye modige 
og tapre krigere. 

 

På lederfronten holder Sanne en lille, men velfortjent pause. Hun og Per, 
har virkelig knoklet på det sidste halve års tid, så derfor er det kun 
naturligt at der er brug for at lade batterierne op. Men uden deres store 
indsats havde det ikke været muligt at gennemføre hverken 
stifinderturnering eller korpslejr, så herfra skal der lyde en stor tak for en 
nærmest umenneskelig indsats. Derudover er Sanne også i gang til at 
uddanne sig til doula, og det kræver jo også tid. Men Sanne har lovet at 
komme tilbage til stammen så hurtigt som det er hende muligt. Vi glæder 

os allerede       
 

Henover den forgangne sæson har Caroline og Mie 
arbejdet med Svævende Ørn, og lige på falderebet 
lykkedes det for dem begge, at færdiggøre det. Svævende 
Ørn er det legendariske Stifinder duelighedstegn, som 
ikke alle når at går sig fortjent til. Så et stort tillykke skal 
lyde til dem begge. 



Den nye sæson byder på mange nye udfordringer og oplevelser. De nye 
stifindere skal i gang med Totemprøven så I kan få jeres stifindernavn og 
optages i Comanche-Stammen. Derudover skal I også i gang med 
Lejrværktøjs-mærket så I også kan være med til at bygge nye lejrpladser, 
og så skal de nye Stifindere også i gang med at lave deres totem-hoveder. 
 
 
 
 

 
Mange af jer deltog i korpsets sommerlejr og legede vikinger i en uges tid. 
Jeg er sikker på, at vi i den nærmeste tid vil høre mange sagaer herfra. 
 
Men allerede nu, er vi klar til sæsonens første tur, nemlig det 
traditionsrige Bjergløb, som vil finde sted hos Skjoldungerne i Ringsted fra 
d. 6. – 8. november. I vil snarest få mere information om denne tur 
snarest. 
 
Vi glæder os voldsomt til denne nye sæson – den kan kun blive fantastik 

 

Kawa mek 

, Grey Wolf, Vandrende Pind, Totempa & Sejrende Bison  

 

 

 

August 

Tirsdag d. 20.  Stammemøde, Magnoliavej 

Tirsdag d. 27.  Stammemøde, Jernalderen 

 Oprykning til spejder 

September 

Søndag d. 1. Salg på Brandhøjbanen 

Tirsdag d. 3. Stammemøde, Jernalderen 

 Oprykning til spejder 

Fredag d. 6. – Søndag 8. Bjergløb sammen med Grøndal Trop, 

Ravnetroppen og Skjoldungerne hos 

Skjoldungerne i Ringsted. 

Nærmere information følger 

Tirsdag d. 10. Stammemøde, Magnoliavej 

 

Søndag d. 15. Salg på Brandhøjbanen 

Tirsdag d. 17. Stammemøde, Magnoliavej 

Tirsdag d. 24. Stammemøde, Magnoliavej 

 

 



 

Sankt 

Georgios Trop 

 

Ærede spejdere 

Først og fremmest håber jeg at I har haft en god 

sommerferie. De af jer der var med på korpslejren, 

håber jeg havde en fed oplevelse, og at I har mod på at 

tage med igen om 5 år.  

Den nye sæson skal lige til at begynde og det betyder at 

der kommer nye spejdere til. Til jer skal der lyde et stort 

velkommen, og jeg håber at vi får mange år sammen. 

Jeg vil gøre mit bedste for at I skal kunne lide det.  

Men det betyder også at 

Landspatrulje 

turneringen (LPT) ligger 

lige rundt om hjørnet og 

venter. Jeg håber 

selvfølgelig på at alle 

kan komme med, så vi 

kan få en god oplevelse 

sammen. Lad jer endelig 

ikke skræmme. Det er 

sjovt og hyggeligt. Samt 

spejderarbejde når det er bedst! 

Jeg skriver lige nogle datoer her, som 

er gode at få skrevet i kalenderen. 

 

Bjergløb: 6. – 8. september 

LPT: 12. – 15. oktober 

Der kommer til at være 2 møder i den 

kommende tid, hvor jeg ikke har 

mulighed for at være der. Men det 

betyder selvfølgelig ikke at mødet bliver 

aflyst. Men derimod at det så er PL/PA, 

har teten disse dage. Jeg har dog lavet 

en plan for hvad jeg tænker at I skal 

lave.  

Med hensyn til foropgave til LPT, så prøver vi at gå stille 

og roligt i gang, så vi når at blive færdig i god tid. 

Opgaven er heldigvis ikke så stor i år, så jeg tror på at vi 

kan få det til at gå.  

 

Jeg glæder mig meget til et nyt år med jer.  

 

Som altid er jeg åben på telefon og mail, skulle der være 

nogle spørgsmål, eller bare brug for en sludder på 

tlf. 2964 0794 

mail: Loke.kalanag@gmail.com  

Med venstre hånd 

TL Søren  

mailto:Loke.kalanag@gmail.com


August: 

Tirsdag 20. Tropsmøde 

- Første møde efter sommerferien. Vi gør klar til et 

nyt år. 

Tirsdag 27. Tropsmøde 

- Vi kigger på LPT, foropgave,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September:  

Søndag 1. Brandhøjbanen 

- Salg af forfriskninger på Brandhøjbanen. Kom og 

giv en hånd.  

Tirsdag 3. Tropsmøde 

- Oprykning – velkommen til alle de nye. 

Fredag 6. - Søndag 8. Bjergløb 

- Bjergløbet afholdes i år af Skjoldungerne. Kom 

frisk!  

Tirsdag 10. Tropsmøde 

- Optagelsesprøve 

Tirsdag 17. Patruljemøde 

- Optagelsesprøve 

Tirsdag 24. Tropsmøde 

- Sidste hånd på optagelsesprøve/foropgave til LPT 

 




