
PROGRAM FOR ULVEFLOK – APR-JULI 2016 

 4.4 Ulvemøde – og der starter fire nye Ømfødder. 

 Vi begynder på et forløb, der hedder 

 BÅL – KNIV - KNOB hvor alle Ulve 

 bliver mestre i de tre ting. 

 HUSK! Tøj til udendørs brug! 

 

11.4 Ulvemøde 

 Vi fortsætter med BÅL – KNIV – KNOB 

 Er din dolk sløv og farlig? 

 Eller skærer den bare helt fantastisk? 

Husker du Kniv-reglerne??? 

Udendørs tøj! – det kan stadig blive lidt koldt om 

aftenen! 

 

18.4 Ulvemøde – og der starter igen nye Ømfødder. 

 Sidste møde med BÅL – KNIV – KNOB – så nu er ALLE Ulve 

 Kanondals-mestre!!! 

 

25.4   Ulvemøde. 

 Hvor får vi vores mad fra?  

I aften får vi besøg af fiskeren – og der 

kommer gang i bålet! 

Hvad skal der mon på risten? 

I aften er det sidste tilmeldingsfrist for 

at deltage i Spejdermarchen Bornholm 

Rundt den 13 MAJ – hvor Ulvene (og gerne forældre) går fra 

Galløkken til Hasle Fælled. 

 

 2.5 Ulvemøde. 

I Ulveloven står der, at ”En Ulv hver dag skal 

gøre en lille ting for at hjælpe og glæde andre.” 

I aften renser vi hele Kanondalen for vinterens 

affald, der bare er smidt af andre! 

Ulvemødet slutter med FULDMÅNEMØDE. 



 

 

9.5 Ulvemøde med START KLOKKEN   

18.00!!!! 

I aften går vi en lille rask tur ud mod 

Stampen – og undervejs spiser vi vores 

madpakker. 

 Tag hele familien med – og gerne din hund i 

snor – HUSK! Madpakke + drikkelse og fornuftigt fodtøj. 

 Vi er tilbage i Kanondalen ca. kl. 20.  

 

13.5  Vi deltager i Spejdermarchen Bornholm Rundt 

– 1. etape fra Friluftsscenen på Galløkken til 

Hasle Fælled. Det er 10 km. 

  Vi starter kl. 14.50 – og er i mål mellem kl. 18 

og 18.30. 

Du må meget gerne tage dine forældre med – 

OG også din hund i snor. 

Du får et diplom og et 10-km mærke, når du kommer i mål – dine 

forældre får kun ømme fødder! Der kommer speciel indbydelse! 

 

16.5 2. Pinsedag – vi holder fri! 

 

23.5 Ulvemøde – og vi starter med at 

cykle! 

I aften skal du have efterset din 

cykel! Er den i orden og lovlig????? 

OG så skal du ud på manøvrebaner – 

Er du blevet dygtigere til at styre 

jernhesten? 

HUSK! Cykel – Cykelhjelm – 

Cykelnøgle og drikkelse. 

Vi slutter mødet med FULDMÅNEMØDE 
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28-29.5 BURGUNDIAweekend på Rømeregård. 

BLÅ/GRØN weekend har fået nyt navn, 

da den er blevet slået sammen med 

Puslingeløbet, der ellers har været i 

september. 

På weekenden kommer alle slags 

spejdere på Bornholm. Det bliver 

sjovt! 

Du får en speciel indbydelse. 

 

30.5 Intet møde – Ulvene holder fri og lederne planlægger sommerlejr! 

 

 6.6 Ulvemøde. 

 Vi skal ud og cykle i Rønne.  

 HUSK! Derfor cykel – cykelhjelm  

 cykelnøgle og drikkelse 

 

13.6 Forældremøde / Ulvemøde – 18.30 – 20.00 

Vi holder et hurtigt forældremøde i hytten om 

Årets Sommerlejr den 12 – 14 AUG, medens 

Ulvene arbejder udendørs. 

Vi slutter alle sammen af omkring lejrbålet. 

 

20.6 Sidste Ulvemøde inden sommerferien! 

Vi skal ud at cykle langt denne gang, nemlig til vores hytte 

”Lyngstauan” Blemmelyng Plantage. 

Vi mødes ved Jysk (Vibegård) kl. 18.00 med cykel, 

cykelhjelm, madpakke og drikkelse. 

Vi er tilbage igen ca. kl. 20. 

 

 

ÅRETS ULVESOMMERLEJR bliver i 2016 fra fredag 

den 12 – søndag den 14 AUG. 
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Spejderfødselsdage: 

 

April: Emma og Mikala – 1 år 

Maj: Villads 2 år – Maya og Lenea 1 år 

Juni: Gustav 3 år – Yasmin og Zoe 1 år 

 

Stort Til lykke til jer alle! 

 

 

Ulvemøderne er 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 / 5648 

4223 eller Else 2484 6535 – vi venter jo på dig! 


