
PROGRAM FOR ULVEFLOKKEN mod Påske 2023 

16.01 Ulvemøde i Kanondalen kl. 18.30 – 20. 

 I aften skal vi kåre Vinterens Bedste Bande – og en ny ULV starter 

 

23.01 Ulvemøde – og vi starter på duelighedstegnet NØRD. 

  I aften kommer Professor Carsten OG du skal bruge 

 din HJERNE i aften! 

 

30.01 Ulvemøde og NØRD. 

 Aftenens Professor hedder Ronni – og han skal lære os en 

 masse om ILD 

 

06.02 NØRD – aftenens professor hedder Professor Ebbe 

 

13.02 Vi afslutter NØRD – med et besøg på BEOF, hvor de kan lave strøm til alle os 

på Bornholm! Vi mødes på P pladsen ved Kanondalen kl. 18.30 – og så går vi 

direkte over til BEOF, hvor Philip Maskinmester vil fortælle os ALT om BEOF. 

 Vi er tilbage på P pladsen kl. ca. 20. 

 

 

20.02  VINTERFERIE –  

 Vi holder fri fra Ulvene. 

 

 

 

 

 

26.02 FASTELAVNSTUR og 5 km for hele 1. Rønne Trop & Flok. 

 Vi mødes kl. 10.00 ved AKUTmodtagelse, Bornholms Hospital – og slutter kl. 

13.30 på vejen Paradiset ved Lyngstuan, hvor dine forældre bedes hente dig. 

 Der er sendt en speciel indbydelse til dig – og husk tilmelding senest 21 FEB 

 

27.02 Ulvemøde og vi på starter nyt duelighedstegn, der hedder ”KLAR DIG SELV:” 

 FULDMÅNEMØDE PÅ RÅDSKLIPPEN 

  
 

28.02 (Tirsdag) RÅDSMØDE for alle forældre, ledere og spejdere over 15 år i 

Kanondalen. 

 Der komme en speciel indbydelse 

 

06.03 Intet møde for Ulvene. Lederne planlægger og skal også på 12 timers 

1.hjælpskursus 



 

11-12.03 Ulveweekend i Kanondalen – og måske deltager Juniorerne 

også. 

 Vi skal arbejde videre med KLAR DIG SELV. 

 Kan du smøre en madpakke? Kan du lave mad? Kan du vaske 

op? Har du styr på ”farlige” ting i jeres hus? 

 Vi skal lave en masse sjove ting ude og inde – og prøve at sove i vores 

mødehytte Kanondalen. 

 Der kommer speciel indbydelse. 

 

13.03 Intet Ulvemøde – vi tager en slapper ovenpå weekenden 

 

20.03 Ulvemøde – vi tager det næsten sidste møde med KLAR DIG SELV 

 

27.03 Aller allersidste møde med Klar dig selv 

 OG det bliver så det sværeste! 

 Vi skal nemlig sy vores duelighedstegn på uniformen. 

 Vi har brug for nogle hjælpere med godt humør og stærke nerver – Alle Ulve 

må meget gerne medbringe en voksenhjælper. Vi sørger for mærke, tråd, 

synåle m.v. – og masser af kaffe/the! 

 

03.04 Påskeferie 

 

10.04 Påskeferie 

 

I løbet af foråret skal vi også sælge lodsedler, hvor man tjener point til Ulvelejren. 

Der kommer nærmere besked om salgsdage. 

 

10 KM vandretur til Hasle – 1.etape af ”Bornholm Rundt” FRE 26 MAJ 

Årets sommerlejr: 4-6 AUG – og turen går til Finnedalen…vi kender stedet og har mødt 

sørøvere, trolde, Pippi Langstrømpe og mange andre deroppe….gad vide, 

hvem vi møder til sommer?? 

GRUPPEWEEKEND med oprykning: 16 – 17 SEP. Ulve, der går i 3.klasse nu, skal rykke op i 

Juniorflokken! 

 

Spejderfødselsdage:  

Birk – Bjørk – Eigil og Johann – 1 år 

Saga – 2 år 

Osvald og Ragna 4 år 

Vi siger TILLYKKE! 

 

 

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! 


