
ULVENES FORÅR 
 
19.4 Ulvemøde. 
 Vi fejrer Sct. Georgsdag, hvor du skal høre om 
 Sct. Georg og den fæle drage!  
 Vi skal også arbejde videre med båltænding og 
 tage Knivbevis. HUSK! Din dolk / kniv. 
 HUSK! Tilmelding til loppemarked!!! 
 
 
26.4 Et spændende ulvemøde i Sct. Nikolai! 

                                             Vi mødes udenfor kirken klokken 19.00  
og slutter samme sted klokken 20.30. 

               I efteråret måtte vi aflyse et byløb 
          med besøg i kirken – ærgerligt – for Ingrid  
             fra Sct. Nikolai havde lavet et spændende 
           program for os. 
            Det tager vi så nu! 
 
 
 
 
 
            Fødselsdage i april:  Signe og Signe Margrethe – 2 år!   
 
 
   

 HUSK! 
  RØNNE GRUPPES store 

   loppemarked på LakseTorvet 
   lørdag, den 1. maj. 
  Ryd op – aflever på El-værket – kom 
  og hjælp til – køb måske også lidt! 



PROGRAM FOR MAJ 
 
 1.5 ”Lopperne hopper på LakseTorvet”  
  
3.5 Ulvemøde. 
 Vi skal på opgaveløb på Galløkken. 
 HUSK at have Spejderlommen i orden. 
 
10.5  Ulvemøde. 
               Cykeleftersyn og cykelbane. 
       Derfor skal du medbringe: 
                Din cykel 
                   Din cykelhjem 
                Drikkedunk med noget i 
        Måske din cykelnøgle 
 
17.5 Ulvemøde med vandretur for HELE familien! 
 Vi skal ud og træne til Spejdermarchen – derfor 
 mødes vi i Kanondalen klokken 18.00  med 
 madpakke – drikkelse – godt fodtøj. 
 Tag bare hele familien og vovsen med! 
 Vi er tilbage klokken ca. 20.30 
 
21.5 SPEJDERMARCHEN ”BORNHOLM Rundt.” 
 Ulvene skal IKKE gå hele vejen rundt om Bornholm! 
 Vi nøjes med en 10 km tur fra Rønne til Hasle. 
 Vi starter ved friluftsscenen på Galløkken 
’ fredag, den 21. maj kl. 14.45 og regner med at være 
 fremme i Hasle ved 18-tiden. 
 Der kommer speciel indbydelse! – 
 Og så vil vi være meget glade for at blive kørt tilbage til 
 Rønne af nogle forældre!!!! 

  



PROGRAM FOR MAJ-JUNI 
 
24.5 2. Pinsedag – vi holder fri 
 
31.5 Ulvemøde 
 Vi skal ud at cykle i Rønne 
 Du skal huske: 

• Cykel 

• Cykelhjelm 

• Drikkedunk med indhold 
 
5-6.6      BLÅ – GRØN WEEK-END 
  

Vi skal på week-end på Rømeregård sammen 
med alle blå og grønne spejdere på Bornholm. 
Vi skal lave en masse spændende spejder- 
aktiviteter. 
Du får en speciel indbydelse. 

7 
7.6  Intet møde – vi hviler ud efter spejderweek-enden 
 
14.6 Cykeltur til ”Lyngstauan” – vores hytte i 

Blemmelyng. 
 Vi mødes ved Jysk klokken 18 med cykel – hjelm 
 madpakke og drikkelse. 
 Hjemme igen kl. ca. 20.30  
 
21.6 Sidste ulvemøde før sommerferien og 

forældremøde om ulvenes sommerlejr 6-7-8. august 
 Ulve og forældre slutter omkring lejrbålet og siger ”God sommer” til hinanden.  



HUSK! 
at melde afbud, hvis du ikke kan 
komme til et møde eller en tur! 

 

 

Vi venter jo på dig! 
SÅ 

Send afbud – gerne i god tid – på 
SMS 

21 22 10 55 
  
 

 


