
 

PROGRAM ULVE – RESTEN AF 2017 

13.11 Vi skal besøge Sct.  Nikolai Kirke 

og høre om Rønne by og kirkens 

historie. 

 

 LÆG mærke til: 

 Vi mødes ved kirken klokken 

 18.30 – og slutter samme sted 

klokken 20.00. 

 

 Vi arbejder med duelighedstegnet 

 ”Kend Bornholm.” 

 

20.11 Ulvemøde. 

 Da vi har reparationer i hytten i Kanondalen, holder vi nok 

mødet et andet sted. Du og dine forældre får besked på 

mail – og følg også Ulveflokken på Facebook 

 I aften skal vi synge bornholmske 

sange og danske bornholmske danse. 

 

 Vi slutter mødet med Fuldmånemøde. 

 En ny ulv starter. 

 

 

27.11  Ulvemøde 

 ”Kend Bornholm” 

 Kender du Bornholm? Når du går hjem fra mødet, ved du i hvert 

fald meget mere om vores ø! 

En ny ulv starter. 

 Hvis vi ikke kan være i hytten kommer der en mail + fb! 



 

4.12  

  

 

 

 

 

1. Rønne Trop & Floks STORE julemøde! Vi starter kl. 18.30 som 

altid MEN vi slutter først klokken 20.30!!!! 

 

For at komme ind i Nissehulen skal man have en rød hue 

på hovedet! OG et krus i hånden!! 

Alle i Gruppen er inviteret – så vi bliver rigtig mange! OG det 

bliver sjovt! 

 

Nu holder vi juleferie! 

 

Alle Ulve og deres familier ønskes 

Glædelig Jul og Godt Nytår! 
 

Første Ulvemøde i 2018 bliver mandag den 15 JAN!!! 

 

Vi har desværre fået rotter i vores hytte igen! Derfor har vi 

valgt at flytte vores møder, indtil problemet er løst! 

 

I 2016 fik vi en strømpe i vores kloak. Ikke fordi det så ud, som 

om de kom den vej – men det ville være et godt sted at starte. 

Pris kr. ca. 5000.00 

I SEP 17 fik vi sat ekstra fodmur på den nyeste del af hytten – 

den stod på piller – pris kr. 27.500,00 

Heldigvis har BRK ydet os et tilskud. 

 

Nu er der så rotter igen, og de løber tilsyneladende rundt inde i 

nogle vægge. Der er sat tømrere på opgaven! 
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