
Program for Ulvene indtil Sommerferien 
8.6 Ulvemøde! Hvor bliver det godt at se jer alle  
 Igen! 

Ulvemøderne starter kl. 18.30 – og slutter kl. 20.00 
Cykelmanøvrebane –  
Du har jo sikkert kørt en masse på cykel de sidste måneder, så det vi er 
spændte på, hvor dygtig du er blevet! 
Er din cykel i orden? Og lovlig? 
HUSK! Cykel – cykelhjelm – vand på dunk – og måske cykelnøgle 

 
15.6 Ulvemøde – og så skal vi ud at cykle. 

Turen går til Nordparken, hvor vi lige skal tjekke 
deres legeplads ud.   
HUSK! Cykel – cykelhjelm – cykelnøgle og 
masser af vand på dunk 

 
22.6 Ulvemøde – cykel til Lyngstauan og Bålhytten! 

Vi starter ved Jysk klokken 18.00 – med cykel – hjelm – madpakke og 
drikkelse. Vi er tilbage ved Jysk ca. kl. 20. 
Kl. 18.30 er der forældremøde i Kanondalen om årets sommerlejr. 
Mødet slutter, så man kan være ved Jysk kl. 20.00 
 
 
SOMMERFERIE!  

 
 
7-9.8 Sommerlejr i Finnedalen. 
 Lederne planlægger den 2 JUN – og så kommer indbydelsen! 

Det bliver godt! Forhåbentlig er disse grimme sørøvere forsvundet fra 
Finnedalen!  

 



 
22-23.8 Gruppeweekend på Baunehøj. Der kommer indbydelse inden ferien. 
 
19-20.9 Burgundialejr på Rømeregård med ALLE andre spejdere på Bornholm 
 
 
Fødselsdage i MAR – APR – MAJ – JUN 
Isabella P – 2 år 
Laura – 2 år  
Ofelia – 2 år 
Paw – 2 år  
Wilhelm – 2 år 
Johannes – 1 år 
Lauge – 1 år 
Malika – 1 år 
Tillykke til jer alle sammen! 
 

Oprykning 
På Gruppeweekenden i AUG rykker vi ulve op – det er de ulve, som starter i 4.klasse 
efter sommerferien. Juniorernes mødedag blive torsdage fra kl. 19 – 20.30. 
Efter ferien er der 5 ledere i Juniorflokken – og det er både nye og kendte ansigter! 
Familiespejd rykker de spejdere op, der efter ferien skal gå i 1.klasse. Hos Ulvene 
kommer der også et par nye ledere, men tre af de gamle er der stadig 
 
 
 

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 
Lone (Charlie) 2484 8826 (SMS) – vi venter jo på dig! 


