
Ulveprogram efterår 2020 

 

August  

On. d. 26. Oprykningsmøde 

September  

On. d. 2. Start på mærket ”Knivbevis”. Husk du må 

medbringe din egen dolk. Du må også 

gerne låne.  

On. d. 9. Naturens dag 

Søn. d. 13. Naturens dag. Arrangement for hele fami-

lien. Der kommer mere info på mail/

Facebook. 

On. d. 16. Knivbevis og førstehjælp.  

On. d. 23. Knivsbevis og introduktion til pionering. 

Lør. d. 26. Pioneringsdag for ulve og juniorspejdere 

på Vindevej 48B. Der kommer mere info. 

On. d. 30. Aflyst 

Oktober  

On. d. 7. Fuldmånemøde.  

On. d. 14. Efterårsferie 

On. d. 21. Vi laver lygter til børnekulturnatten. Med-

bring et par tomme og rengjorte konser-

vesdåser samt en hammer med navn på. 

Fre. d. 23. Børnekulturnat i Skive. Se deres program. 

Tag din uniform på og besøg gruppens 

post sammen med dine forældre. 

On. d. 28. Vi starter på mærket ”Opdagelse”. På tur i 

den mørke skov. Mødet starter og slutter 

ved grusgraven for enden af Dr. Loui-

sesvej (kolonihaverne). 

November  

On. d. 4. På opdagelse: Plat/krone-vandretur og 

førstehjælp. 

 Formål med mærket ”På opdagelse”: Ulve ud-

vikler sig, når de får lov til at gå på opdagelse 

på ukendte steder. Ulvene skal ud til grænsen 

af det trygge og kendte, derud hvor det er sjovt 

at gå på opdagelse. Man lærer både noget om 

sig selv og kammeraterne, og man finder ud af, 

hvordan man opmuntrer sig selv og hinanden 

til at nå længere, end man tror er muligt. 

Søn. d. 8. På opdagelse: Vi tager på en længere gå-

tur - og kan derved få 10 km vandreskjold. 

Aktiviteter undervejs og som afslutning. 

Der kommer en turseddel. 

On. d. 11.  Aflyst 

Ma. d. 16. 55 Nord holder ved Søndercenteret 15.30-
17.00. Mulighed for at købe spejderudstyr 
og julegaver. 

On. d. 18. På opdagelse: Fotoløb i gågaden. Mødet 

starter og slutter ved P-pladsen ved Tea-

terpladsen. 

On. d. 25. Fuldmånemøde 

December  

On. d. 2. Juleafslutning i kirken for alle spejdere fra 

Skivehus Gruppe. Der kommer en invitati-

on. 

Juleferie  

 

 

Januar  

On. d. 6. Første møde efter ferien. 

May 23 92 33 97      Viktor 23 88 81 37       Louise 28 19 12 69           

Charlotte 29 64 50 72        Ole 28 86 88 40 

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. Vi er MEGET ude - og kun lidt inde. 


