
Ulveprogram forår 2023

10. Januar Vi starter på mærket stifinder! Vi kigger efter stjernerne og snakker om
nord, syd, øst og vest!

17. januar Fuldmånemøde - Vi opfrisker vores førstehjælps viden med en Tip en
13. Vi leger sjove lege og klipper en spejder figur!

24. januar Indendørs spejder OL! Vi leger indenfor med sjove spejder OL lege!

31. januar Stjerneløb - I skal se om i kan løse forskellige opgaver og udløse en
præmie til sidst, måske den kan spises!

6. februar OBS det er en mandag! Lodseddelsalg!
Vi skal ud og sælge lodsedler så vi kan samle penge ind til alle de
sjove spejder aktiviteter!

7. februar Intet møde.

14. februar Vinterferie - Intet møde.

21. februar Fuldmånemøde - Bind din leder! Vi lærer nogle gode knob og knuder
der holder!

27. februar General forsamling OBS det er en mandag - Mødet er for alle spejder
forældre - der vil være underholdning for spejderne imens.  Info følger
snarest muligt.

28. februar Intet møde.

7. marts Shanes verden! Se om i kan finde ham på internettet og se hvad han
er for en!
Medbring frasorteret rent affald, så ser vi om vi kan skabe noget sjovt
med det!

14. marts International spor tegn - Vi går ned i skoven i Rask Mølle og leger!
Vi hører en fortælling om Barden Poul! Gad vide hvem han mon er!

21. marts Fuldmånemøde - Vi fortsætter med mærket stifinder. Vi leger med
kompas og nord, syd, øst og vest!

28. marts Vi fortsætter med mærket stifinder. Øver os i at bruge kort og følge
navigationer. Er du mon en stifinder!

4. april Påskeferie - Intet møde!

11. april Grøn tirsdag! Tidspunktet kan være anderledes end normalt.
Mødet er for alle spejderne og der kommer en informationsseddel
senere på året.

Vend



18. april Fuldmånemøde - Vi øver os i at lave et bål som er godt at grille
skumfiduser på! Vi leger lege imens bålet bliver til perfekte gløder!

22.- 23. april Ulve overnatning fra lørdag til søndag. Vi kører samlet fra
overnatningsstedet søndag morgen ud til Bæver og Ulve Turneringen
i Løsning.

Mere info kommer senere på året.

25. april Vi snakker om Sommerlejren og hvilket team der er i år.
Vi laver udstyr som vi kan tage med på sommerlejren.

Vi mødes ved Flemming hytten i HELE maj måned.

2. maj Vi mødes ved Flemming hytten.Vi starter på mærket dyrenes
beskyttelse. Vi går ned til vandhullet og kigger efter liv og spor fra
dyrene. Vi snakker om hvor dyrene lever. Hvornår og hvor de sover.

9. maj Vi mødes ved Flemming hytten. Vi snakker om emnet for årets
sommerlejr og forbereder forskellige ting vi kan få brug for på
sommerlejren.

16. maj Vi mødes ved Flemming hytten - Fuldmånemøde - Vi fortsætter på
mærket dyrenes beskyttelse!
Vi laver små huler og reder af de ting vi finder i naturen, til dyrene ved
vandhullet.

23. maj Vi mødes ved Flemming hytten. - Vi øver os i de forskellige
færdigheder vi skal bruge til når vi skal lave spejder OL! Kender du de
forskellige knob, kan du lave et bål, hvad kan man bruge til at grille en
skum fidus!

30. maj Vi mødes ved Flemming hytten - Vi fortsætter med mærket Dyrenes
beskyttelse. Hvor var de nu dyrene boede og hvordan forbereder de
sig til at få under. Hvordan ser deres lort og bor de i træerne, på eller
under jorden!

Vi er tilbage på Spejdergården i Rask Mølle fra Juni måned.

6. juni Spejder OL - Vi dyster i de forskellige ting vi har lært på møderne.
Hvem husker godt, hvem er hurtig, hvem hjælper hinanden.

13. juni Fuldmånemøde - der uddeles mærke. Vi øver os i at hygge ved
lejrbålet inden sommerlejren.

20. juni Afslutning - Vi leger med vand og kæmpe sæbebobler! Medbring
gerne håndklæde og evt. skiftetøj til turen hjem.

Sommerferie Fælles sommerlejr - dato kommer snarest muligt.

15. august Fælles opstart - samarbejdsøvelser



Mærket Stifinder

Mærket Dyrenes beskytter

Vigtige datoer:

6. februar - Mødet er en mandag. Lodseddelsalg.
27. februar - Generalforsamling på spejdergården for forældre og børn.

Nærmere info følger.
22.-23. april Ulve overnatning og Ulve/Bæver turnering i Løsning.

11. maj Dytbanko ved Hvirring kirkes P-plads.

Husk at melde afbud til én af os hvis ulven er forhindret til
ulvemøde:

Torben 20117362
Catja 60116089
Dan 23822909
Kim 50712049

Facebook “Flemming Spejderne”

Kontingent opkrævning kommer automatisk når det er tid til at betale.


