
Ulvene, Ringkøbing   
Onsdage 15:15-16:45

Mærker, du kan tjene.

Hej 0.klasse.
I skal da også være spejdere! Så kom og vær med hos Lille-Ulv.
Lige nu lærer vi om naturen og så er det jo snart jul. Snart skal vi på lejr i Svømmehallen!
Lille-Ulv er 0-1 kl.  Store-Ulv 2-3 kl . Samme ledere. Fælles start/slut. 
Men aktiviteterne er delt i Lille-Ulv og Store-Ulv. Læs også om alle vores lejre.

Dato & Tid Program Sted

15/11      15:15 Insekt væddeløb. Natur suppe. Spejdergården

22/11      15:15 Tingfinderleg i naturen. Hele alfabetet igennem. Spejdergården

25-26/11   8:00 Gammeldaws Ulvelejr i Spejderhytten. Jagtvej 11. Gl.Sogn

29/11       19:00 Fredslyset kommer til Ringkøbing Rkb Museum

3/12         10:00 Julemærkemarch.  5, 10, 20, 30 km. Vestjysk Højskole

6/12         15:15 Smag på nature. Spejdergården

13/12       15:15 Jul(v)e Frokost. Spejdergården

20/12      15:15 Juleafslutning med Pakkeleg. Traditionen tro. Spejdergården

3/1           15:15 Opstart på spejderåret 2018. Spejdergården

27-28/1   17:00 Husk: Tropelejr i SVØMMEHALLEN Rkb Svømmehal

Ingemann: 50834555      Christina: 30434846      Jeppe: 22133579              www.spejder6950.dk
Facebook: KFUM-spejderne i Ringkøbing Spejdergården: Poulsgaardsvej 27, 6950 Rkb.

http://www.spejdernet.dk/


Ulvene, Ringkøbing   
Lejr program

Dato & Tid Lejr Program 2017-18 Sted

25-26. Nov. Gammeldaws Ulvelejr. Sove i hytter. Gl.Sogn, (Jagtvej11)

3. Dec. 10-12 Julemærkmarch. 5 eller 10 km gåtur i skoven Vestj. Højskole

27-28. Jan. Tropelejr. Overnatning på bassinkanten. Svømmehallen i Rkb

14-15. April Bondegårdslejr.   Vi skal bo på hø-loften hos Kurt Ølstrupvej 16, No

11-13. Maj Sommerlejr på Fanø. Vi tager cyklerne med. Rindby Camping

21. Maj 11.00 Pilgrimsvandring og Friluftsgudstjeneste Alkjær Lukke

4-5. Juni Grundlovslejr, der går i Fisk, Fisk og atter Fisk. Hvide Sande

20 Juni 15.30 Billeder fra sæsonen på bedste storskærm i Rkb Rkb Biograf

Tilmelding på  www.spejder6950.dk/tilmeldinger

”Lejrene er bare det bedste”
Det er i hvert fald så skønt at være på spejderlejr, både for ulve og ledere; for da 
kan man rigtig nå at få lavet noget sammen og tid til hygge.  
At falde i søvn sammen med kammeraterne i teltet eller hytten; er bare det 
bedste – og man husker det for altid.    -og så koster det under 4 kroner i timer!

Ovenfor er alle planlagte lejre og aktiviteter for Ulve i denne sæson; så kan I 
lægge det ind i familie kalenderen. Der kan selvfølgelig opstå justeringer.
Hvis man er ked af at sove på lejren, er det helt OK at tage hjem og komme tidligt 
næste morgen.
På Fanø lejren må mor/far gerne tage med og bo på Campingpladsen.
Detaljer om tider, tilmelding, pakkeliste mv kommer, når vi nærmer os.

Danmarks sejeste Lejrprogram for 0-3 klassere!

http://www.spejdernet.dk/


Prøv det moderne spejderliv!
Hos KFUM-spejderne laver vi moderne spejder 
aktiviteter i en ramme af gode gamle traditioner.
Vi leger med brandbiler, surf-brædder, kompas og 
iPhones. Vi bygger broer og tømmerflåder – og så leger 
vi også med ilden. Vi er  gourmet-kokke ved et bål.
Vi tager på lærerige ture i naturen og udforsker små øer.

Ulveunger,0.1.2.3 kl. : Onsdag 15.15-16.45
Junior spejd, 4-5 kl.: Onsdag 18.00-20.00
Spejder trop, 6-8 kl.:    Onsdag 18.00-20.00
Rover klan,  9kl-25år.:  Efter aftale

Vi har så meget gang i den; du tror det er løgn!

Vil du vide mere, så kontakt lederne.
Se vores hjemmeside: www.spejder6950.dk/
Check KFUM spejderne på:  www.spejdernet.dk

Praktisk:
Møderne køres  af Ung-ledere og ledere med masser af erfaring.
Sted: Poulsgårdsvej 27, Ringkøbing eller en af vore naturgrunde.
Vi henter på Alkjærskolen og ved bussen fra Velling.
Pris: Ca kr. 430 per halvsæson.     Lejre: 100 kr. per døgn.
Uniform og grej købes på www.55nord.dk
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Ulve   0. 1. 2. 3. kl.:
Onsdag   15.15-16.45
Ingemann Sandvad: 5083 4555
Christina Sperling : 3043 4846
Vi lever i Junglebogens Ulve-univers med 
Mowgli og hans venner. 
Alle får sit eget ulvenavn. 
Vi lærer om Natur, Førstehjælp, Bålmad, 
arbejder med kniv. Somme tider låner vi en 
brandbil, speedbåd eller nogle kanoer.
Vi laver projekter med Garden og Skolen. 
Du får masser af mærker til Uniformen.
Vores ledere elsker at lege og fortælle.
Mindst 6 lejre fordelt over året.
”Vi vil være de sejeste ulveunger”

Junior spejd  4. 5. kl.:
Onsdag 18.00-20.00
Christian Hallum: 5195 3812
Knud Erik Stampe: 2045 4207
Arbejde med økse
Tænde det perfekte bål
Lave primi-mad og spejderguf
Bruge GPS, kort og kompas. SMS-løb.
Overnatte i telt, shelters og bivuak
Bygge vilde ting med rafter.
Sammen med dine spejder venner 
oplever du hygge og kammeratskab
Vinder konkurrence og turneringer

Trop 6. 7. 8. kl:

Onsdage 18.00-20.00  
Kristian Vind      2087 7118
Vi er de sejeste og kan det hele – synes vi 
selv. Vi har medbestemmelse og lærer 
hvordan det er at lede eller være i  en 
gruppe.
Vi kan næste klare os selv, men lederne 
hjælper til, hvis det bliver nødvendigt.

Vi prøver kræfter med de sejeste ting. 
Bygger store broer, vinterbader, tager på 
radioløb, laver vores egen dolk og mange 
andre aktiviteter

Rover klanen 9.kl-25 år 
Mødes efter aftale
Kristian Vind      2087 7118
Enten er vi voksne – eller på vej til at blive 
det.
Vi laver seje løb og aktiviteter til hele 
gruppen.
Vi dyrker kammeratskab og fællesskab 
sammen - med Citronmåne og kaffe.
Nogle af os er også ledere. 

Spejder
traditionen:

Som spejder prøver du en masse 
forskellige ting, som ellers ikke lige 
er til at komme til; og du løser 
udfordringer, du (eller din mor) ikke 
ville tro, du var i stand til at klare.

Du har samvær med kammerater og 
voksne, som er tunet ind på at lege, 
lære, udforske, opleve … og hygge 
om bålet. 
En spejder elsker konkurrence,  især 
mod egne grænser.

Spejderledere har holdninger og har 
vildt meget lyst til at give deres 
spejderoplevelser videre til andre. 
Vi har flest unge ledere og nogen 
med masser af erfaring.

Check www.spejder6950.dk
Vi er på Facebook:
KFUM-spejderne i Ringkøbing

http://www.spejdernet.dk/
http://www.spejder6950.dk/
http://blogs-images.forbes.com/tomiogeron/files/2012/01/facebook_logo2.png

