
ULVEPROGRAM INDTIL JUL 2021 
20.9 Ulvemøde 
 De nye skal øve sig på KNIVBEVIS 
 De gamle Ulve bliver udfordret på snedighed. 

Vi slutter omkring bålet med snobrød, sang og råb 
 
27.9 Ulvemøde 
 Hemmeligt møde / Klar dig selv 
 En Ulv kan rigtig mange ting, og i aften skal Du bevise set! 
 Det skal nok blive sjovt! 
 
04.10 Ulvemøde 
 SY-AFTEN……naturligvis kan en Ulv selv sy sine mærker på uniformen! 

 
 Med lidt hjælp fra en voksen, altså. 

Hver Ulv må gerne medbringe: en mor eller far eller bedstemor eller 
bedstefar eller voksen-ven. 
Når vi kommer tættere på mødet, vil vi gerne have en voksen 
tilbagemelding på sms på 21221055 – så vi ved, hvor meget STÆRK kaffe, 
vi skal brygge – dette møde kræver meget tålmodighed! 



 
11.10 Ulvemøde     
 Klar dig selv –forløbet fortsætter 
 Nu skal vi til at være kreative og lave bestikposer 
 og bordskånere 
 
18.10 EFTERÅRSFERIE – vi holder fri 
 
25.10 Ulvemøde 
 Vi fortsætter med at være kreative  
 
01.11 Ulvemøde 
 Kan du mon sno en snor eller slendre? 
 Ellers lærer du det! 
  
 
08.11 Ulvemøde 
 Vi slutter med ”Klar dig selv” 
 Mødet slutter med 
 FULDMÅNEMØDE 
 
15.11 Ulvemøde 
 Bandekonkurrence 

Hvem er efterårets BEDSTE Bande? 
 
22.11 Ulvemøde 
 Ulveflokkens STORE Jule-banko. 
 Spændende, ikke? 
 
22.11 1. Rønne Trop & Floks gigantiske JULEMØDE! 
 Vi starter kl. 18.30 – og slutter først kl. 20.30! 
 Adgangstegn:  
 



 
Ulveflok – Juniorflok – Trop og KLAN 
kommer til Julemødet – det bliver vildt 
godt! 

 
 
 
11.12  Gruppens Juletræssalg på LakseTorvet – hvor 

Ulvene hjælper til på den 1. salgsdag. Vi forventer, at Ulvene 
skal sælge lodsedler for Lions`s Club den lørdag. 
Der kommer en speciel indbydelse med tilmelding! 

   
 
 
 Nu holder Ulveflokken JULE-ferie! 

Første Ulvemøde i 2022 bliver mandag, den 17. januar kl. 18.30 
 
 
 
FØDSELSDAGE: 
Elin – fylder hele 6 spejderår! 
Malias B-J – 2 år 
Minella – 1 år 
 
Tillykke til jer 3! 
 
 
 

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! 


