
Ulveprogram – SEP – JUL 2022 
19.9 Ulvemøde 

 I aften starter nye ulve og oprykkerne fra Familiespejd. 

 Velkommen til jer alle! 

De nye Ulve: Knivbevis. Hvis du har en dolk eller kniv, 

må du gerne tage den med 

De ”gamle” Ulve øver sig på at tænde bål 

Fuldmånemøde. Hvem skal være nye Bandeledere og 

Bandeassistenter? Årsstjerne og mærker – har vi styr på det? 

 

26.6 Ulvemøde 

 Vi starter på duelighedstegnet SKATTEJÆGER 

 Kender du verdenshjørnerne – og kan du 

 gå eller cykle efter et kort? 

 

 3.10 Ulvemøde 

 Vi arbejder videre med SKATTEJÆGER – 

Kender du mon verdenshjørnerne nu? Og ved du, hvordan 

kamelerne går i ørkenen, når det blæser? 

 

10.10 Ulvemøde 

I aften må vi se, om banderne har lært   

at følge et kort. 

 Vi skal nemlig på løb på Galløkken! 

HUSK! Lygte – det er mørkt! 

Og selvfølgelig har alle 

”Spejderlommen” i orden med 

papir og blyant 

 

17.10 Vi holder EFTERÅRSFERIE 

 

24.10 Ulvemøde 

 Vi starter på duelighedstegnet 1.hælp 

 

 

 I aften har vi også FULDMÅNEMØDE MED 

OPRYKNING 

  

 



 

31.10 Ulvemøde 

 Vi arbejder videre med 1. hjælp 

 

 7.11 Ulvemøde 

 Sidste møde med 1. hjælp 

 

14.11 Ulvemøde 

I aften har vi den STORE bandekonkurrence!  

 Hvem er efterårets BEDSTE bande?? 

 

21.11 Ulvemøde 

 Du skal huske at få Bingo-banko-støvlerne på! 

 Det er nemlig Ulveflokkens store 

 Jule-spil-aften! 

 

 

28.11 GRUPPENS STORE JULEMØDE i 

Kanondalen 

 Læg mærke til, at vi først slutter 

 Kl. 20.30 

Indgangsbillet; Nissehue og krus + 

tallerken 

 

Alle Ulve og deres familier 

ønskes en Glædelig Jul og 

et Godt Nytår 

 
16.1.23 Første Ulvemøde i det nye år 

 

Fødselsdage: 

Walther – 3 år 

Ella – 2 år 

Malias – 1 år 

 

Tillykke til jer alle tre! 

 



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! 


