
PROGRAM FOR ULVEFLOKKEN 

Vinterferien – Sommerlejr 
11.3 Ulvemøde og Grupperåd 18.30-21.00 
 HUSK! Lommelygte, varmt tøj, krus og dine forældre 
 
18.3 Ulvemøde og tre nye Ulve starter 
 Vi begynder på duelighedstegnet 
 ”SKATTEJÆGER” 
 HUSK! FLAMMEN i spejderlommen, 

og du skal også ALTID have en blok og blyant + lidt hæfteplaster 
med. 
Hvor mange skridt går du mon på 10 meter? 

 
25.3 Ulvemøde – SKATTEJÆGER – Kan du finde vej på et kort? 
 
1.4  Ulvemøde SKATTEJÆGER – Har du styr på 

verdenshjørnerne? Kan man finde vej efter spor? 
Hvad er en kort-sig-na-tur????  

 
8.4 Ulvemøde 
 Vi slutter SKATTEJÆGER af med en SKATTEJAGT, 

naturligvis….og du vil elske skatten! Vi siger ikke, 
hvad det er, men glæd dig bare!!  

 
15.4 Påskeferie – intet møde 
 
22.4 Påskeferie – intet møde 
 
29.4 Ulvemøde 
 Hvad er det vigtigste, en ULV skal kunne?  
 HUSK, din kniv – hvis du har en 
 Hvem var Baden-Powell? 
 Hvordan hilser spejdere på hinanden? 
 



 6.5 Ulvemøde 
 Hvad er det vigtigste, en ULV skal kunne?  

 Kan du mon lukke Mormors havelåge? 
 
13.5 Ulvemøde 

Hvad er det vigtigste, en ULV skal kunne?  

Knob og ild 
Fuldmånemøde 

 
 

27.5 Ulvemøde – og så starter vi med at cykle!  
 Cykeleftersyn – er din cykel i orden? 
 Sidder hjelmen, som den skal? 
 Cykelmanøvrebane – så HUSK: Cykel, 

hjelm og drikkedunk med vand. 
 
 3.6 Ulvemøde med familien kl. 18.00! 
 Vi skal træne til Spejdermarchen, så derfor tager vi lige en lille 

gåtur med hele familie – og gerne hund i snor. 
 Start i Kanondalen kl. 18.00 – slut samme sted ca. kl. 20.00 
 Medbring: Madpakke og noget at drikke + gode sko! 
 
 7.6 Ulvene på Spejdermarch! 
 Vi mødes ved Friluftsscenen på Galløkken 
 Kl. 14.45 og går 10 km til Hasle. 
 Der kommer speciel invitation! 
 
10.6 Intet møde – det er Pinse 
 
17.6 Ulve-cykel-tur. 
 Vi mødes ved JYSK klokken 18.00  
 Med cykel – hjelm – madpakke og drikkelse.  



 Hjemme igen samme sted ca. kl. 20.00 
 Vi skal cykle ud til Silas O, der bor på en gård 
  
 
24.6 Ulvecykeltur og Forældremøde 
 Ulvene mødes ved Jysk klokken 18.00 med cykel – hjelm – 

madpakke og drikkelse. 
 Vi skal cykle ud til vores hytte ”Lyngstauan” i Blemmelyng 
 KL. 18.30 er der forældremøde om sommerlejren i Kanondalen.  

Vi slutter, så forældre kan nå at hente Ulve ved Jysk ca. klokken 
20.00 

 
SOMMERFERIE 
 
9-11.8 Ulvesommerlejr i Finnedalen 
 Der kommer speciel indbydelse 
 
19.8 Første Ulvemøde efter sommerferien 
 
7.-8.9 Gruppeweekend påMiddelaldercentret 
 
28.-29.9 Burgundiaweekend på Rømeregård 
 
 
Fødselsdage: 
 
Jonathan – 1 år 
Kristoffer – 1 år 
Isabella – 1 år 
Laura – 1 år  
Paw – 1 år  
Wilhelm – 1 år  
Silas N – 1 år 
Silas O – 2 år 
 



 
 
 

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

 


