
PROGRAM FOR ULVEFLOKKEN 
 6.1 Intet møde – der er ledermøde 
 
13.1 Ulvemøde – en ny ulv starter! 
 Vi skal starte på et nyt duelighedstegn: NØRD  

- Og i aften skal vi arbejde med ILD, hjulpet af 
Professor Ronni, der bare ved ALT om ILD! 

 
20.1 Ulvemøde – og vi fortsætter med at nørde! 
 I aften kommer Professorinde Hanne…og vi skal pjaske og lege/lære om H2O, som 
 er det kemiske navn for VAND 
 
27.1 Ulvemøde….og i aften skal vi ud og se spændende ting! 
 Vi skal nemlig besøge genboen – BEOF (Østkraft), og se hvordan de laver 
 strøm til os alle på Bornholm. Her vil Pauli vise os rundt og forklare 
 
 3.2 Ulvemøde og raket-afyrings-forsøg 
 I aften får vi besøg af hele TO professorer: Carsten og Jørgen – 
 Og vi skal lave RAKETTER og sende dem afsted! Bum bum! 
 
10.2 Ulvemøde 

 Professor Ebbe kommer og laver strøm med elektriske citroner! 
                          Det har du vist ikke set før?! 
               Her slutter så duelighedstegnet NØRD 
 
 
17.2 GRUPPERÅDSMØDE for de voksne – indbydelse   

kommer – men der er  
 Også ULVEMØDE fra kl. 18.30 – 20.00 

Tag godt med tøj på, da vi skal være udendørs det 
meste af tiden! 

 
23.2 VINTERFERIE – der er ikke møde 
 



 2.3 Ulvemøde 
Vi skal på sporløb på Galløkken i mørket med 
UV-lys…UH HU! 

 Tag godt med tøj på! 
 
 
 
 
 
 9.3 Ulvemøde – og SUPER MÅNE MØDE 
 Fuldmåne (Supermåne) 9 marts 2020 klokken: 18:48:35    Månen er bare
 363.972 km væk fra Jorden! 

Vi håber på klart vejr – for månen den 9 marts er 
nemlig helt speciel. 

 Vi slutter mødet af med FULDMÅNEMØDE 
 
16.3  Ulvemøde 

 Kan du finde rundt i Rønnes gader? 
 Det håber vi – for vi skal nemlig på byløb! 

 
 
 
23.3 Intet møde – lederne har møde 
 
 
Fødselsdage januar – marts: 
Ofelia – 1 år 
Johannes – 1 år 
Laura – 2 år   
Jonatan – 2 år 
Kristoffer – 2 år 
TILLYKKE til jer alle 5! 
 
 

ÅRETS SOMMERLEJR  
bliver 7-9 august – og turen går 
til Finnedalen….hvor vi måske møder 
Sørøvere? Trolde? Smølfer? Banditter? Robinson Crusoe?....... 
Det røber vi sandelig ikke endnu! 



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! 


