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Ulveprogram efterår/vinter 2018 

Ulvemøderne er hver tirsdag kl. 18.30-20.00 på Spejdergården i Rask 

Mølle, hvis andet ikke er anført.  

 

13. august  Vi starter spejderåret op sammen med de andre spejdere i 

gruppen. OBS! Det er en mandag. Kl. 18.00-19.30.    

21. august Vi skal lære navnene på de nye ulve, og vi skal inddeles i 4 bander. 

Resten af tiden skal vi lege og hygge os  

26. august Der er friluftsgudstjeneste i bålhytten på Spejdergården. Hvirring 

Kirke står for arrangementet.  

28. august I aften skal 2. klasse tage dolkebevis, og 3. klasse skal tage 

øksebevis. Til sidst skal vi have fuldmånemøde, hvor vi får mærker.  

    

4. september OBS! Vi er i Flemming i aften til normal tid. Adressen er Fredensvej 

7c, 8762 Flemming. Vi skal begynde på mærket På junglestien, så 

hver bande skal finde på et totem-dyr. Bagefter skal vi lære en 

masse knob.  

11. september OBS! Vi er i Flemming. Vi arbejder med Spejderhjælpsugen, hvor vi 

skal samle penge ind til handicappede børn i Rwanda, så de kan 

komme i skole.  

18. september  OBS! Vi er i Flemming. Vi skal arbejde videre med  

  Spejderhjælpsugen.  

25. september OBS! Vi er i Flemming. Vi skal prøve at lave gipsafstøbninger, og 

slutter dagen af med fuldmånemøde.  

29-30. september Gruppeweekendtur. I får en seddel om det senere.  

 

 

2. oktober I aften skal vi male vores gipsafstøbninger. Derefter skal vi arbejde 

videre med mærket ”På junglestien”, så vi skal i banderne 

samarbejde om at gøre noget.  
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9. oktober Vi skal i gang med mærket Kok, så vi skal lave vores egen mad over 

trangia.  

16. oktober   OBS! Intet møde pga. efterårsferie. 

 

23. oktober  Vi har et hemmeligt møde 😮, og så slutter vi med fuldmånemøde.  

 

26-27. oktober Vi tager på halloweentur i hytten i Flemming. I får en seddel om 

det senere. 

30. oktober Vi skal lære noget førstehjælp, og se om vi kan huske 

verdenshjørnerne. 

 

6. november Vi skal finde ud af, hvad dine personlige mål er, så vi kan udfylde 

dem i den lille bog Ulvefakta. Bagefter skal vi gå/løbe på kryds og 

tværs. OBS! Husk bogen Ulvefakta. 

13. november I aften skal vi bruge munden til aktiviteterne. 

 

20. november Vi bruger sanserne i aften, og slutter af med fuldmånemøde.   

 

27. november Vi skal have sjov med bål og øve lidt sange til Luciaoptog i Hvirring 

Kirke.  

 

4. december Vi holder juleafslutning. Husk nissehue og en pakke til ca. 20 kr.  

11. december  lucia?? 

 

8. januar I aften skal halvdelen lave fuglemad/foderbræt, og de andre skal 

lære lidt om, hvilke fugle der er på foderbrættet + lave 

sprællemænd. 

15. januar  I aften bytter vi, så man prøver det, man ikke prøvede sidste gang.  

 

22. januar Vi holder de indendørs olympiske lege 2019 🏋️og slutter med 

fuldmånemøde. Husk gerne at iføre dig sportstøj 💪 
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29. januar Intet møde denne aften. Vi holder møde på lørdag den 2. februar i 

stedet for. 

 

2. februar  OBS! Det er en lørdag kl. 10-14.  Vi tager på tur/ laver sjove 

aktiviteter. I får en seddel om dagen senere.  

5. februar  Vi bruger vores kreativitet ligesom Shane. 

12. februar  Intet møde pga. vinterferie. 

 

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  
Rasmus: tlf. 30 30 95 34 
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