
  9. 4 2. påskedag – vi holder fri 
 
16.4  Ulvemøde. 

Vi starter på et nyt duelighedstegn 
”Spejderdagen 2012”         
I aften skal vi lære en del om 
”Den 3. verden.” 

 
 

  
 

23.4 Ulvemøde og Sct. Georgs Dag. 
Vi skal høre sagnet om den modige 
ridder Georg, der kæmpede mod det 
onde – dragen – uden at få belønning 
for det! 
Vores ”gode gerning” i aften er, at  
vi renser hele området fra 
Kirkegården til vandet for skidt og 
skrald! 
Nye ulve starter! Tag godt imod jeres nye kammerater! 

 
30.4  Ulvemøde ”Spejderdagen 2012” 

 Hvis tingene skal lykkes, er vi nød  
til at samarbejde! 

 Det skal vi øve os rigtig meget på  
 i aften! 

 
 
 
 
 



Fødselsdage i april:  Signe-Margrethe 5 år 
   Milena – 1 år 
   Jacob – 1 år 
   Til lykke !  
 
 
 5.5. Rønne Gruppes Loppemarked på Lakse Torvet i Rønne. 

HUSK, at melde jer til – Forældre! 
Overskuddet går til alle spejderes sommerlejre og til det 
daglige spejderarbejde, så vi kan holde kontingentet på 
et rimeligt niveau.  
Alle ulveforældre har fået brev om loppemarkedet! 

 
 7.5 Ulvemøde. 
 Det er forår og cykeltid! 

I aften har vi cykeleftersyn og tjekker, om vi kan 
styre cyklen! 
Medbring: cykel – cykelhjelm – lås til cyklen og drikkedunk med 
vand. 

 
14.5 Ulvetur med hele familien! 

I Rønne Flok har vi tradition for, at vi tager 
en aften-vandretur med hele familien – også 
gerne med vovse i snor. 
Vi starter i Kanondalen klokken 18 med 
madpakke og drikkelse! 

 Hjemme ved hytten igen ca. klokken 20. 
         Tag tøj og sko på efter vejret! 

Denne aften er der tilmelding til ”Spejdermarchen BORNHOLM 
RUNDT.” 

 
21.5 Ulve-cykeltur i Rønnes omegn. 

Medbring: cykel – cykelhjelm – cykellås – 
drikkedunk med vand. 
Husk, tøj på efter vejret og gode sko til at cykle med! 
 

 



25.5 Spejdermarchen BORNHOLM RUNDT 
Ulvene går med de første 10 km til Hasle. 
Vi mødes ved Friluftsscenen på 
Galløkken klokken 14.30 og er i Hasle 
– ved Vandrerhjemmet på Fælleden – 
mellem klokken 18 – 18.45, hvor vi 
gerne vil hentes! 
Medbring: drikkedunk med vand – krus 
- og en madpakke i lommen.  
Lederne søger for guf undervejs – der er 
også mulighed for at få saftevand. 
Tøj på efter vejret og gode sko. 
Der er tilmelding til turen senest 14.maj. Forældre må gerne gå 
med.  

 
28.5 2. Pinsedag – vi holder fri. 
 
 
Fødselsdag i maj:  Aske – 2 år 
   Julie – 1 år 
   Emil – 1 år 
   Sebastian – 1 år 
   Til lykke! 
 
 

 

Årets ulvesommerlejr 
bliver den 3- 4 – 5. 
august i Finnedalen, 
nord for Vang. Der 
kommer indbydelse i 
juni. 
 
  

 



 
 

 Alle ulvemøder er fra klokken 18.30 til 20.00 i 
Kanondalen, hvis der ikke står andet i programmet. 
 
Hvis man ikke kan komme til et møde eller en tur, 
SKAL man melde afbud i god tid til Hanne (gerne 

SMS): 2122 1055 / 5648 4223 eller Else 5194 3235 – 
vi venter jo på dig! 


