
 Program for ulve – fra uge 43 2020 
Hej alle Ulve og forældre! 

Vi forsøger nu at starte igen, naturligvis med alle mulige Corona-hensyn. 

Hold godt øje med, hvornår der er aftenmøder – og hvornår det er i weekenden! HVIS der 
sker ændringer, så vil vi først lægge ud på Facebook – Rønnespejder – dernæst pr. mail til 
jer og på vores hjemmeside www.Ronnespejder.dk. 

Vi vil være meget mere ude – vi er ude mindst halvdelen af hvert møde – så TØJ PÅ 
EFTER VEJRET! – og nok af det! Det blæser ofte en pelikan i Kanondalen! 

ALLE Ulve skal til hvert møde/tur huske drikkedunk med vand! 

Her er vores program: 

19.10 Ulvemøde i Kanondalen kl. 18.30 – 20.00 
To nye ulve starter! – så er vi 24 Ulve, og 
nu er der desværre igen venteliste til 
Ulveflokken 
Vi repeterer KNIV-regler og skal teste 
vores sanser. 
Aftenen slutter med FULDMÅNEMØDE 
Husk, drikkedunk med vand! 

 
 
26.10 Ulvemøde 
 Vi starter på duelighedstegnet SKATTEJÆGER 
 Der er måske et par gamle Ulve, der allerede har dette     

Duelighedstegn…..men de får nye udfordringer og et 
andet mærker! 
I aften skal vi lære, hvad et landkort egentlig er! 
Hvordan man finder vej på et kort! 
OG øve øve øve på de 4 verdenshjørner! 
Husk, drikkedunk med vand! 

 
1.11 DETTE ER EN SØNDAG! 
 OG vi skal på Ulvetur i Kanondalen og omegn.  

Vi mødes kl. 09 og slutter kl. 12 – vi er UDE hele 
tiden! 
Vi skal på opgaveløb på Galløkken og slutter af 
omkring bålet. 

 Husk, drikkedunk med vand! 
 Meld afbud i god tid, hvis du ikke kan komme – det betyder 



 
 noget for ledernes planlægning af dagen! 
 
 
2.11 Ulvemøde – og vi tager lige to dage med spejder i rap! 
 I aften skal vi arbejde videre med SKATTEJÆGER 
 Vi skal finde ud af, hvor mange skridt du går på 10 m – 
 Og hvor langt du kan favne fra fingerspids til fingerspids 
 Det bliver den helt store måle-aften. 
 HUSK! Drikkedunk med vand og Tøj på efter vejret! 
 
 
9.11 Ulvemøde og det sidste med SKATTEJÆGER. 
 Har du styr på verdenshjørnerne? 
 Hvorfor vender kamelen rumpen op mod vinden? 

OG hvad siger Simon mon? 
HUSK, drikkedunk med vand! 

 
 
 
16.11 INTET ULVEMØDE 
 Det vil være megadumt at køre til Kanondalen denne aften….hytten er mørk  
 og låst, fordi en del af lederne er til møder væk fra Bornholm! 
 HOLD fri! Og HYG dig hjemme! 
 HVIS du keder dig – så ryd op på dit værelse 
 
 
23.11 Ulvemøde 
 I aften er der bare 1 måned til Lille Juleaften! 
 Derfor begynder vi at glæde os – og 
 spiller JULE-BANKO. 
 Julemanden har vist også små bankogaver på 
 lager……måske, kan han finde vej forbi   
 Kanondalen…..det er ikke til at vide! 
 
28.11 LØRDAG – og Klanen har forberedt ”Den helt STORE Jule-Event” for hele  
 1. Rønne Trop & Flok. 
 Du får en indbydelse, når det nærmer sig! 
 Vi kan her i oktober ikke forudse Corona-regler, og da vi bliver mere end 50 
 glade spejdere og ledere – må vi se, hvad reglerne siger i november! 
 
 Efter Jule-Event holder Ulveflokken juleferie – og starter igen mandag, den  
 11 januar 2021. 



FØDSELSDAGE I EFTERÅRET 2021: 
 
Elin fylder 5 ÅR! – så nu har Elin været spejder over halvdelen af sit liv! 
 
Malias fylder 1 år. 
 
Tillykke til jer begge! 
 
 

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


