
PROGRAM frem til sommerferien 18 
 
8.4             Ulvetur med Far & Mor i Kanondalen  
 Kl. 09.30 – ca. 13.00 

HUSK! Tilmelding / framelding senest TOR 5 APR 
kl. 18.00 
Speciel indbydelse er sendt ud pr. mail før Påske. 

 
 9. 4 Intet møde – vi var på tur dagen før 
 
16.4 Ulvemøde. 

Vi arbejder med Ulve-færdigheder: Bål – Knob – 
Kniv og Kort/verdenshjørner. 

 
 
 
 
 

 
23.4 Ulvemøde – og det er Sct. Georgs Dag! 
 Vi arbejder med Ulve-færdigheder  
 
 
 
 
 
30.4 Ulvemøde – Ulve-færdigheder. 

NU er du ved blive verdensmester i at bruge din kniv – binde knob – tænde 
bål og finde rundt på et kort. 
 

 
7.5 Ulvemøde. 
 Sidste møde med Ulve-færdigheder og 
 FULDMÅNEMØDE 
 
 
14.5 Aften – ulvetur med familien! 
 Vi starter kl. 18.00 med hele familien og hund i snor. Vi skal på 
 en lille vandretur til kl. 20.00. 
 HUSK! Madpakke + drikkelse – gode sko! 



 
18.5 10 km tur – 1.etape af Spejdernes Bornholm Rundt. 

Vi starter ved Friluftsscenen på Galløkken og slutter på 
Fælleden i Hasle. 

 Forældre må meget gerne gå med 
Der kommer en speciel invitation pr. mail 
med tilmelding. 
Ulvene får diplom og 10 km-mærke, hvis det er 
første gang, man går 10 km. 

 
21.5 Intet møde – 2.Pinsedag 
 
28.5 Ulvemøde 

Cykeleftersyn og ”kan du styre din jernhest?” 
 HUSK! Cykel – hjelm – vand i flaske 
 
 4.6 Ulvemøde 
 Vi skal ud og cykle i Rønne. Start fra Kanondalen kl. 18.30. 
 HUSK! Cykel – hjem – vand i flaske – fornuftige sko 
 
9-10.6 BURGUNDIA-LEJR med de andre 
  på Bornholm. 
 Vi skal til Rømeregård fra 
 Lørdag morgen til søndag 
 Kl. 11.30. 

Der kommer speciel indbydelse med 
tilmelding. 

 
11.6 Intet møde – vi var lige på weekend-tur. 
 
18.6 Ulvetur til ”Lyngstauan” – vores hytte i Blemmelyng. 

Vi mødes ved ”JYSK” kl. 18.00 – hjemme igen 
samme sted ca. kl.20. 
HUSK! Cykel – hjelm – madpakke og drikkelse 

OG 
Klokken 18.30 er der så FORÆLDREMØDE i 
Kanondalen om årets sommerlejr. 
Mødet slutter, så forældrene kan nå at hente Ulve ved 
JYSK i rette tid. 
 

 
 Så holder vi sommerferie! 

Første Ulvemøde efter en lang og dejlig sommerferie er  
mandag, den 20. august kl. 18.30 – 20.00 



 
 

SOMMERLEJR – SOMMERLEJR! 
Ulveflokken skal på sommerlejr i Finnedalen – nord for Vang –  

10 – 12 august 
Splitte mine bramsejl…der kommer en speciel indbydelse! 
 
 

 
Fødselsdage: Hector – 2 år 
  Silas – 1år 
  Til lykke til jer begge! 
 
 

 
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 (SMS)/ 5648 4223 eller 
Marianne 4143 2333 (SMS)– vi venter jo på dig! 


