
Ulveprogram efterår 2019 
 

August  

On. d. 21. Oprykningsmøde 

On. d. 28. Knivbevis 

September  

On. d. 4. Naturens Dag - ”Mærk naturen” 

On. d. 11. Knivbevis og ulvemasker 

On. d. 18. Forberede underholdning, knivbevis og 

fuldmånemøde 

On. d. 25. Afskedsreception for Kirsten Yde og Søren 

Yde. Der kommer en invitation. 

Oktober  

On. d. 2. Lave dåselygter på spyd til Børnekultur-

natten. Medbring et par tomme og ren-

gjorte konservesdåser.  

  

 

 

 

 

 

Fr. d. 4.  Børnekulturnat i Skive. Se deres program. 

Tag din uniform på og besøg gruppens 

post sammen med dine forældre. 

On. d. 9 Start på mærket ”På junglestien”. 

On. d. 16. Efterårsferie 

On. d. 23. Mærket ”På junglestien”. Udfordringer i 

den mørke jungle. Mødet starter og 

slutter for enden af Dr. Louisesvej 

(kolonihaverne ved Krabbesholm Skov). 

On. d. 30. Efterårssuppe på bål. Obs. vi mødes kl. 

18.00. Medbring dyb tallerken, ske og kop. 

November  

Lø. d. 2 til     

sø. d.3.  

Hyttetur. Rjel tdnevmo. Der kommer en 

turseddel. 

 

 

 

 

 

On. d. 6. Aflyst pga. tur 

On. d. 13.  Mærket ”På junglestien” og fuldmånemø-

de 

 Formålet med mærket ”På junglestien”: 
Ulvene i en flok arbejder hele tiden på at 
blive stærkere og blive i stand til at møde 
nye udfordringer. Gennem mærket udvik-
ler den enkelte ulv sine færdigheder, men 
bliver også i stand til at hjælpe andre med 
at udvikle sig. 

On. d. 20. Vi laver julehemmeligheder 

On. d. 27. Julebag. Vi mødes på Brårup Skole og lå-

ner deres hjemkundskabslokale. 

December  

On. d. 4. Juleafslutning i kirken for hele familien. 

Der kommer en invitation. 

Juleferie  

 

 

Januar  

On. d. 8. Første møde efter ferien. 

May 23 92 33 97, Viktor 23 88 81 37, Maren 23 72 72 20 

Lars 20 35 59 55, Freja  

Skivehus Gruppe 

Vi mødes kl. 18.30-20.00 ved Friluftshuset i Resen Multi-

park, hvis ikke der står andet. 

Husk altid tøj efter vejret samt en lommelygte i de mørke 

måneder. 


