
Kære Ulveforældre! 

Så starter vi op igen med en tur/møde lørdag den 27 marts – holder Påskeferie – og 
kommer så ind i rytmen med mandagsmøde fra mandag, den 12 APR kl. 18.30 – 
20.00 

 

27. 03 Formiddagsmøde/tur kl. 09.30 – 12.00 i Kanondalen. 
Vi skal være ude hele tiden, så tøj på efter vejret og 
drikkedunk med vand. Vi skal bandevis på opgaveløb 
på Galløkken og slutter omkring ilden i små grupper. 
Vi må fra i morgen, mandag den 22 MAR, være 50 
personer udendørs. Vi har masser af sprit – afstandsregler skal holdes. 
HUSK! At melde afbud, hvis du ikke kan komme. 

 
12.04 Ulvemøde kl. 18.30-20.00 
 Vi øver Ulvefærdigheder: ILD – SNIT – BOMBE     
 
19.04 Ulvemøde til sædvanlig tid. 
 Ulvefærdigheder: ILD – KAST – KIMS 
 
26.04 Ulvemøde 
 Vi starter på duelighedstegnet  

STIFINDER 
 
03.05 Grupperådsmøde – generalforsamling i 1. Rønne Trop & Flok for alle 

forældre og spejdere over 15 år. Der kommer 
indbydelse med oplysning om sted – det er fra kl. 
18.30 – 20.00 –  
og Ulvene er til Ulvemøde samtidigt  

 
10.05 Ulvemøde – duelighedstegn 
 STIFINDER 
 
17.05 Ulvemøde! OBS! Vi mødes denne aften ved Springvandet på Store Torv 

kl. 18.30 og slutter samme sted kl. 20.00 – Vi skal se, hvor gode, vi er til 
STIFINDER i byen. 



 
21.05 Spejdermarch????? Vi ved endnu ikke, om det bliver til noget i 2021 pga. 

Corona. I hører nærmere. 
 
24.05 Intet møde - Pinse 
 
31.05 Ulvemøde – CYKEL! 
 Vi skal have efterset vores cykler og på cykelbane på 

asfalten – og måske også i bakkerne ved Kanondalen. 

 Medbring: Cykel – cykelhjelm – vand i dunk  
 
07.06 Ulvemøde – cykeltur i Rønne 
 Vi mødes i Kanondalen med cykel – hjelm – lås og vand i dunk 
 
14.06 Ulvemøde – Cykeltur til Lyngstauan og 

Bålhytten 
 Vi mødes ved Jysk kl. 18.00 – tilbage igen 

kl. 20.00 
 Medbring cykel – hjelm – madpakke og 

drikkelse 
 
21.06 Ulvemøde – sidste møde før sommerferien. 

Vi mødes i Kanondalen – og skal på 
Galløkken Strand til strand-leg. 
Samtidigt er der forældremøde om 
sommerlejren i hytten 

 
Årets sommerlejr går til Finnedalshuset fra den 6. – 8. AUG 
 
Første møde efter sommerlejren er den 16 AUG 
Gruppeweekend med oprykning er 11-12 SEP 
OG vi håber på at kunne sælge lodsedler i september - oktober 
 



Fødselsdage: 
Elias – 1 år 
Eskil – 1 år 
Liam – 1 år 
Mikkel – 1 år   
William – 1 år 
Johannes – 2 år 
Osvald – 2 år 
Rasmus L – 2 år 
Malika – 2 år 
Lauge – 2 år 
Tillykke til jer alle sammen! 
 
 
 

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! 
  

 
  


