
ULVEPROGRAM AUGUST – efterårsferien 2020 
31.8 Ulvemøde 
 Velkommen til 4 nye spejdere fra Familiespejd: 
 Mikkel – Osvald – Rasmus og Walther – og 
 Velkommen til 2 helt nye spejdere: Lærke og Tristan  
 Vi går i gang med rigtige spejder aktiviteter: 

 Bål 
 Kniv og Knivbevis 
 Knob 
Hvis du har en kniv/dolk, må du gerne tage 
den med! 

 
7.9 Ulvemøde 

Selvom det er ved at blive mørkt om 
aftenen – er vi stadig udenfor – så tøj på 
efter vejret!  
Vi arbejder med tov – ild og kniv 

 
14.9 Ulvemøde 

Vi fortsætter med at øve os på bål – snitte       
og tovværk. 

 I aften skal I også høre om Baden-Powell,  
der opfandt Spejder 

 
 
19.9 Burgundiatur – du har fået en speciel 

indbydelse! 
HUSK! At sidste tilmelding til turen er den 
1 SEP 

 
21.9 Intet Ulvemøde 

Ulvene slapper af og lederne planlægger resten af 
efteråret 

 



28.9 Ulvemøde 
Nu er du ved at blive Bornholmsmester i båltænding, at 
snitte med din kniv – og binde knob. 
I aften skal vi også snakke om Spejderloven – de andre 
spejderkorps – og vide, hvad du skal have i din 
spejderlomme 

 
5.10 Ulvemøde 

Opgaveløb – du må gerne tage en 
lygte med, hvis du har 

 
12.10 Efterårsferie 
 
Spejderfødselsdage: 
Alexander – 2 år 
Marcus – 2 år 
Rasmus S – 2 år 
Issa – 1 år 
Lærke B-J – 1 år 
Tillykke! 
 
 
Sidste spejderdag FØR jul bliver lørdag, den 28 NOV – og så starter 
vi op igen mandag, den 11 JAN 2021 
 
 

Ulvemøderne er MANDAG 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! 

 
 


