
ULVESOMMERLEJR 2021 
Er du en SUPERHELT? 

Ellers bliver du det på 
Ulvelejren! 
I Det danske Spejderkorps vil vi gør vores spejdere til 

MODIGE børn – og det vil vi naturligvis også i vores Ulveflok! 

Årets sommerlejr er i Finnedalen fra fredag, den 6 AUG til søndag 
den 8 AUG – vi skal prøve en hel masse nyt og anderledes! 

Vi ulveledere lover, at alle ulve kommer til at prøve ting, som kun 
Superhelte kan finde på! 

Vi sover naturligvis i telt og laver vores mad på bål. 

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

Pris: Kr. 300,00 som dækker lejrpladsleje, mad og materialer. 
Mange Ulve har været flittige til at sælge juletræer, så de slipper 
billigere – endda måske gratis. Pointregnskabet er ikke gjort op 
endnu, men vi medbringer det til forældremødet. 

Forældremøde mandag den 21. juni. Forældre og Ulve starter i 
Kanondalen kl. 18.30 – Ulvene tager på tur – og forældrene går til 
møde i hytten. Vi slutter kl. 20.00 

Tilmelding og betaling: Gerne på forældremødet eller senest den 
10 JUL. Vælger man det sidste, så mail til Hanne på 
hanne.hueg@gmail.com 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 og Superhelte er slikmunde, så hvis I har 
lyst til at bage lidt boller/kage til lejren, vil vi 
med glæde tage imod det. 

Første almindelige Ulvemøde efter 
sommerferien er den 16 AUG 18.30-20.00. 

Gruppeweekenden blive i år den 11-12 SEP på 
Baunehøj. Børn, der går i 3.klasse nu, skal 
rykke op til Juniorflokken, der har mødedag 
torsdage. 

Ledere på turen: Laila – Ronni – Olav – Lukasz – 
Buster – Else og Hanne 

 

Klip-----------------------------klip-------------------- 

 

________________________________vil gerne med på  

Ulvesommerlejr 

________________________________kan desværre ikke deltage 

 

 


