
PROGRAM FOR ULVENE  
resten af 2018 
20.8 Ulvemøde – det første efter Piratlejren 
 Vi gør hytte og udendørs området klar til et dejligt nyt 
 Spejderår – og hygger til sidst 
 
27.8 Ulvemøde – STORE vand-pjaske-

sjaske-dag. 
Vi starter med en masse sjove 
vandaktiviteter – og derefter er 
der VANDKAMP! 
Medbring: Alle mulige slags 
vandvåben – og måske skiftetøj! 
Forældre skal IKKE gå op til 
hytten, når de henter Ulve – det er i hvert fald på egen risiko!  
En plasticsæk til bilsædet! Det er bare et godt råd! 

 
 3.9 Ulvemøde 
 Vi får besøg af Familiespejdere, der skal rykke op i Ulveflokken. 
 Vi skal lære dem at lege Smuglerjagt! Uhu! 
 
8-9.9 Gruppeweekend. Hele Rønne Gruppe skal afsted til Stavnsklit ved 

 Dueodde. 
 
 
 
 
 
 Du får en speciel indbydelse 

Ella – Laura H – My – Hector – Sofia – April skal rykke op til 
Juniorflokken 
Ulveflokken får tre børn fra Familiespejd 

 
10.9 Intet møde – vi var afsted i weekenden 



 
17.9 Ulvemøde 
 Opgaveløb på Galløkken  
 
 
24.9 Ulvemøde  

Vi starter et forløb med spejderfærdigheder: 
 Bål og brænde – Brug din kniv og snitte –  
 Kan du finde vej? 
 
1.10 Ulvemøde 
 Spejderfærdigheder  
 
8.10 Ulvemøde 
 Sidste møde med Spejderfærdigheder 
 
15.10 Efterårsferie 
 
22.10  Ulvemøde 

 Vi skal lave bestikposer og snore  
 til poserne i bandefarver.  

 
29.10  Ulvemøde 

 Vi fortsætter med poser + snore 
 
 5.11 Ulvemøde 

SÅ skal poserne være færdige! 
 FULDMÅNEMØDE 
 
12.11 Ulvemøde 
 Knobaften med alle, dem vi 
 allerede kan! Og så skal du lære at binde 4-knob/venskabsknob på 
 dit spejdertørklæde. 



 
19.11 Ulvemøde 
 1. hjælp, det er 

noget, vi alle skal 
kunne – stor eller 
lille! 
 

26.11 Ulvemøde 
 BANDE-OPGAVER! 
 Hvilken bande er bedst 
 I aften? 
 Det bliver SÅ 
 Lækkert!!!!!! 
 
 3.12 JULEMØDE for os alle – kl. 18.30 – 20.30 i Kanondalen 
 Der kommer speciel indbydelse! 
 

 Juleferie! 
 
 
 
 
 
 
 
14.1.19 1. ulvemøde i 2019! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fødselsdage i september – oktober: 
 
Conrad – Emil – Gustav – Kira – Tobias – Villiam (november) – 1 år 
Frederik S – 2 år 
Sidsel – 3 år 
Fredrik F – 6 år 
……og så lige Patrick – 7 år 
 
Tillykke! 
 
 
 
 

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! 


