
ULVESOMMERLEJR 2020 
TILBAGE TIL SPEJDERLIVET 

Det har været et laaaangt forår uden 
spejderaktiviteter! Nu giver vi den gas på 
Ulvesommerlejren med alt det sjove spejderi, som vi 
har savnet – og naturligvis holder vi alle retningslinjer 
og passer på hinanden. 

Vi skal til Finnedalen fra fredag, den 7 AUG til søndag den 9 AUG – 
vi skal prøve en hel masse, have det sjovt og hyggeligt! 

Vi sover i telt og laver vores mad på bål – og hvis 
reglerne laves om, har vi også en løsning på det. 

Vi mødes: Fredag, kl. 16 ved ”Finnedalshytten” – 
Finnedalsvej 7, Vang, 3790 Hasle – og vi slutter samme sted 
søndag kl. 11.30 

Pris: Kr. 250,00 som dækker lejrpladsleje, mad og materialer. En 
del ulve var flittige til at sælge lodsedler ved juletræssalget, så de 
slipper billigere. Pointregnskabet er ikke gjort op endnu, men vi 
medbringer det forhåbentligt til forældremødet. 

Forældremøde mandag den 22. juni. Ulvene starter på cykeltur fra 
Jysk kl. 18.00, og så er der forældremøde om sommerlejr / andre 
spejderspørgsmål kl. 18.30 i Kanondalen. Mødet slutter, så I kan nå 
at hente jeres ulv ved Jysk kl. 20.00 

Tilmelding og betaling: Gerne på forældremødet eller senest den 
20 JUL. Vælger man det sidste, så mail til Hanne på 
hanne.hueg@gmail.dk og overfør pengene på 2122 1055. 

Pakkeliste og forældreoplysninger ordnes på 
forældremødet, og hvis man ikke har mulighed 
for at komme da – så på mail efter 
forældremødet. 



Ulve er slikmunde, men af hensyn til Coronaregler køber vi de søde 
sager i år – Du skal altså ikke til at bage og være kreativ, 
desværre. 

Første almindelige Ulvemøde efter sommerferien er den 17 AUG 
18.30-20.00 i Kanondalen. 

Ledere på turen: Buster – Lone – Else – Ebbe – Laila - Ronni – 
Hanne. 
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________________________________vil gerne med på  

Ulvesommerlejr 

________________________________kan desværre ikke deltage 
på Ulvesommerlejr 

 

Forældreunderskrift 

 


