
Ulveprogram efterår/vinter 2017  

August 
14. Fælles opstartsmøde kl. 18-19.30 på Spejdergården i Rask Mølle. 
22. Vi skal lære hinanden bedre at kende med navnelege og samarbejdsøvelser, og vi skal også inddeles i 
bander. 
29. Dem der går i 2. klasse skal tage dolkebevis, og dem der går i 3. klasse, skal tage øksebevis. Bagefter 
laver vi en snobrødspind   
 
September 
5. I aften skal vi samarbejde i banderne, og vi slutter af med fuldmånemøde. OBS! Vi er i Flemming. 
12. Asmus vil lære os/repetere nogle knob og knuder for os. OBS! Vi er i Flemming. 
19. Vi skal bygge en forhindringsbane med de knob og knuder vi har lært. OBS! Vi er i Flemming. 
26. I aften bygger vi forhindringsbanen færdig og afprøver den. OBS! Vi er i Flemming. 
30-1. Familieweekendtur til Houens Odde Spejdercenter. 
 
Oktober 
3. Ved du, hvordan det er at være handicappet? – det får du prøvet i aften. Til sidst har vi 
fuldmånemøde.     
10. Hurra, vi skal fejre Skovtroldens fødselsdag   
17. Efterårsferie – intet møde 
24. Hvad laver agenter mon?  
27-28. Vi skal på Halloweentur i Flemming. I får en seddel om det senere.  
31. Vi skal se om vi stadig kan huske at pionere/bygge med rafter.   
 
November 
7. Vi skal spille spejderlotteri med Dan, og slutter af med fuldmånemøde.   
13. Vi skal ud og sælge julekalendere i Rask Mølle. OBS! Det er en mandag. I får besked om det senere.  
21. Velkommen til det store SpejderNørdShow. 
28. Vi skal lave fuglefoderautomater, så fuglene har noget at spise i løbet af vinteren.   
 
December 
5. Vi holder juleafslutning, hvor vi skal hygge. Husk en pakke til 20 kr., nissehue og det gode julehumør 
 
12. Der er Luciaoptog i Hvirring Kirke. I får en seddel om det senere. 
 
Januar 
9. Vi skal lave mad til fuglene. 
16. Vi skal lære lidt førstehjælp. Bagefter arbejder vi med mærket Stifinder, hvor vi skal lære noget om 
verdenshjørner. 
23. Vi skal lære noget mere førstehjælp, og derefter skal vi i forbindelse med mærket Stifinder, lave et 
kort over spejdergrunden. 
30. Vi arbejder videre med Stifinder-mærket – vi skal bruge de kort vi lavede sidste gang og prøve 
internationale sportegn. Til sidst holder vi fuldmånemøde.  
 
 
Februar 
6. Vi skal sælge lodsedler i Rask Mølle.  
13. Vi holder vinterferie – der er intet møde. 



20. For at opfylde et punkt mere til Stifinder-mærket, skal vi på et byløb rundt i Rask Mølle. Husk gerne 
lommelygte. 
26. Generalforsamling.  

 

Husk at melde afbud til en af lederne, hvis børnene er forhindret i at komme.  

Husk ulvene altid skal have tøj med/på så de både kan være ude og inde, da vi for det 

meste er begge dele.  

 

Kontaktoplysninger:  

Dorthe: tlf. 20 67 50 77 

Dan: tlf. 23 82 29 09 

Torben: tlf. 20 11 73 62 

Kim: tlf. 50 71 20 49  

Asmus: tlf. 30 82 49 91  

 

 

 

 

 


