
Ulvene, Ringkøbing   
Onsdage 15:15-16:45

Dato & Tid Program Sted

9/1       15:15 Hvordan laver man en rigtigt spejder bål? Spejdergården

16/1       15:15 Vi skal bygge med rafter. Spejdergården

23/1       15:15 Samarbejdsøvelser. Hvordan gør man hinanden gode? Spejdergården

30/1       15:15 Hvordan finder man vej i Skoven? Hundeskoven

2-3/2      17:00 Aloha.  Tropelejr på Hawaii. Svømmehallen

6/2       15:15 Hemmelig skrift og koder. Spejdergården

13/2       15:15 Vinterferie. Sofaen.

20/2       15:15 Finde vej med kort og kompas. Spejdergården

27/2       15:15 Store snitte dag. Spejdergården

2-3/3      10:00 24timer i en Kirke med Fastelavns udklædning. Rkb. Kirke
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Mærker, som du tjener



Lejr program for ulve
Forår 2019

Forældrehjælp:
Kørsel og kagebagning.
Ledersituationen til lejre er lidt 
presset i denne sæson, så hvis vi 
skal kunne gennemføre 
programmet sikkert og med høj 
kvalitet for ungerne, er der brug 
for, at 1-2 forældre tager med os; 
hvilket vi synes er et kanon-tilbud.
Meld gerne ind allerede nu.

”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. 

Ovenfor er alle planlagte lejre og dags-aktiviteter for Ulve i denne sæson; så kan I 
lægge det ind i familie kalenderen. Der kan selvfølgelig opstå justeringer.
Vi har prøvet at lavet et meget varieret program, så der er noget til alle.
Hvis man er ked af at sove på lejren, er det helt OK at tage hjem og komme tidligt 
næste morgen.
Lejrene koster 125 kr.  Tivoli-turen måske 1000kr: transport og turpas er dyrt.
Detaljer om tider, tilmelding, pakkeliste mv kommer, når vi nærmer os.

Dato Program Sted

2-3 Februar Aloha!     Vi tager et smut til Hawaii.  Rkb. Svømmehal

2-3 Marts Kirkelejr.  Spejderløb i Rkb City og overnatning i kirken
Fastalavns gudstjeneste om søndagen.

Rkb. Kirke

6-7 April Ride lejr. Med kæpheste race og det hele. Velling

17-19 Maj Amalienborg, Chr.Borg, Kanalrundfart, Tivoli, vaffel-is. København

30. Maj Bøffelhornsløb. Spejdersportsstævne for KFUM-ulve “I nærheden”

4-5 Juni Grundlovslejr.  Natur, skov og sø. Sove i shelters Nymølledalen
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