
SOMMER-TROLDE-SKOLE 
           11-13 august 2017 
 
Af en eller anden mærkelig grund er 1. Rønne Flok blevet inviteret på 
TROLDESKOLE i august måned. 
Vi ledere synes jo, at det er en fantastisk god ide, at vi sådan kan holde vores 

ulvesommerlejr samtidigt med, at vores små Ulve-trolde kan blive trolde-klogere! 
 

Skoleopholdet starter: Fredag, den 11. august kl. 16 på Rømeregård, Rømeregårdsvej 54, 
Rønne (Årsballe) 
 

OG forældrene bedes hente deres trolde: samme sted søndag, den 13. august kl. 11.30 
 

Pris: Kr. 250,00 – bedes betalt i danske kroner og IKKE troldemønter – men dog gerne på 
mobile pay 21221055. 

Mange ulve har solgt lodsedler og dermed optjent point til en billigere sommerlejr. 
Regnskabet bliver først gjort op midt i juni, men så skal I nok også få besked. 
 

Hvad laver man på en troldeskole? Man ligger i telt, og vi laver vores mad på bål, men 
heldigvis er der mange troldelærere til hjælp – Else – Marianne – Carsten – Charlie – Buster 

og Hanne. 
Trolde vasker sig ikke! – Roder alle vegne, pynter sig med sære ting, bøvser og spiser 

”hugorme og tudser.” 
Trolde er nogle rigtige hygge-fiser – de sidder ofte omkring bålet, synger troldesange, 
snitter i en pind, går en tur ned til åen og vasker deres 8 tæer, spiser is og leger sjove lege 

sammen. 
 

Trolde æælsker guf! Så måske kunne nogle af troldenes menneske-forældre bage en kage 
eller nogle trolde-boller? 

 
Forældremøde: Vi holder forældremøde om troldeskolen (og alt andet spejderi) 
mandag, den 19. juni kl. 18.30-19.30 i Kanondalen. Det er Troldeskolens rektor, der 

kommer og fortæller, og i mens cykler Ulvene + ledere + et par forældre til Lyngstauan. 
På forældremødet medbringer trolderektor en pakkeliste. Den kommer også på 

www.ronnespejder.dk 
 
Tilmelding: Man kan tilmelde sin trold på forældremødet – ELLER på mail: 

hanne.hueg@skolekom.dk og betale på 21221055. 

mailto:hanne.hueg@skolekom.dk


Absolut sidste frist for tilmelding er 10. juli. 
MEN vent med at tilmelde/betale, til I har set pointlisten fra lodseddelsalget! 

 
 
  
Med trolde-rolle-hilsen fra Lærerne på Troldeskolen, 

 
Else – Marianne – Charlie – Carsten – Buster – Hanne 

 
 
 

 

Engang for mange år siden, rigtig mange år 

siden, flere hundrede år siden! – boede der 

massevis af trolde i omegnen af Årsballe. 

Det var rigtige trolde med 4 fingre på hver hånd, 

4 tæer på hver fod, med store spidse ører og lang 

hale med dusk på. 

De havde det godt, var glade og kloge, for de gik 

hver lørdag i Troldeskolen på Rømeregård fra 

klokken 23.59 – 00.00. 

De vaskede sig aldrig, bøvsede og pruttede ved 

bordet, spiste med fingre og tæer – ja, 

råhyggede sig dagen lang! 

De var søde, var gode kammerater, hjalp altid 

hinanden – og lavede en masse trolde-tosserier. 


