
PROGRAM FOR ULVENE – FEB-MAR 2016 
27.2 Grupperåd, som vi skrev om i vores forrige program er flyttet til lørdag, 

den 12 MAR. Der er kommet indbydelse til ALLE forældre. 

 Der er altså IKKE noget arrangement den 27 FEB!!! Aktiviteterne for 
spejderne er flyttet til LØR den 12 MAR om formiddagen! 

29.2 Intet møde 

  7.3 Ulvemøde sammen med Juniorerne. 
 Buster kommer og skal hjælpe os med 
 at lave ler perler, som vi skal brænde på 
 bål på Vårweekend. 
 HUSK! At det i dag er sidste frist for melde sig til Vårweekend. 
 
12-13.3 Grupperåd (generalforsamling) for forældre fra kl. 10 – 12. 
 Samtidig er der aktiviteter udendørs for alle spejdere. 

Vårweekend sammen med Juniorerne. 
Du har fået en speciel indbydelse på mail, og den ligger også på 
www.ronnespejder.dk 

 
14.3 Intet møde –vi har nemlig lige været på weekend 
 
21.3 Påskeferie 
 
28.3 Påskeferie – 2. påskedag 
 

På vores Vårweekend skal vi brænde ler perler på bål. 
Derfor har vi brug for tomme konservesdåser! 
Låget må gerne kun være vippet op – og så skal de være 
skyllede. 
Tag dem med i hytten til de næste Ulvemøder! 
 

Der er ingen spejderfødselsdage i marts! 
Lige efter Påske starter der nye Ulveunger, som står på Ventelisten nu. 
 
 
 



VIGTIGE DATOER:  

Fredag, den 13 MAJ – Vandretur til Hasle – Ulvene er med på første etape af 
Spejdermarchen  
Lørdag – søndag, 28 – 29 MAJ – Fælles weekend med alle Bornholms spejdere på 
”Rømeregård.” Weekenden er en ny opfindelse: En blanding af BLÅ/GRØN-weekend 
og Puslingeløbet. 
 
 

Ulvemøderne er mandage fra klokken 18.30 til 20.00 i 
Kanondalen, hvis der ikke står andet i programmet. 
 
Hvis DU ikke kan komme til et møde eller en tur, SKAL DU 
melde afbud i god tid til Hanne: 2122 1055 (SMS) / 5648 
4223 eller Else 2484 6535 (SMS)– vi venter jo på dig! 


