
 
  

 
Hej ulv og forældre 

 
Så er programmet også klar for næste ½ år, og vi 
glæder os til at være sammen med dig. 
 
Alle møder holdes ved Åhytten, med mindre andet er 
oplyst i programmet. Vær opmærksom på, at der er 
et par søndagsmøder også. 
 
Du møder Sarah, Trine, Elsebeth,  Arne, Casper , 
Jesper og Dorte på flokmøderne, dog ikke dem alle  
hver gang ☺   
 
Nye ulve tager "Dolkebevis" ved de første møder i 
aug. og sep. 
OBS :Du må ikke bære dolk før du har dolkebeviset 
 
2. års ulve tager ”Bålbevis” ved de første møder i 
aug. og sep.  
 
3. års ulve tager det lille ”Knobbevis” ved de første 
møder i aug. og sep. 
 
Fireklangløbet deltager vi i og vi skal til Gram  i år . 
Mere info følger. Løbet arrangeres af spejdergrupper 
i gl. Gram kommune. 
 
Gudstjenesterne, her er hele familien inviteret hver 
gang, er der efterfølgende aktiviteter må I dog slippe 

for dem  -  altså familien       
 
Sct. Thøger´s Kirkeruin  (bag rastepladsen mellem 
Enderupskov og Gram, på højre side fra 
Enderupskov). Friluftsgudstjeneste, en anderledes 
oplevelse, husk en stol eller tæppe og tag 
eftermiddagskaffen med, som kan nydes i de dejlige 
omgivelser bagefter.  Ulvene har ikke opgaver til 
gudstjenesten, og der er ikke aktivitet efterfølgende. 
 
Høstgudstjenesten, Fole kirke  - her har ulvene et lille 
indslag til at starte med, hvor de bære høsten til 
alteret. Vi har et fælles møde med troppen efter 
gudstjenesten... uden forældre :-)  
 
Ungdomsgudstjeneste , Fole Kirke.  Spejder grupper i 
gl. Gram kommune står for arrangementet… der er 
aftensmad bagefter …..GRATIS  til ALLE. Ulvene har 
ikke opgaver. 
 

Ulve Liv…….. 
……..er og bliver UDELIV,  derfor altid fodtøj og 
overtøj på der er afstemt efter vejr og omgivelser. 
Husk også en lille blok og blyant i uniformen. Og 
selvfølgelig en lommelygte i den mørke tid. 
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Ulveprogram 

August- December 2019 
Onsdage 

Lørdage, søndage eller andet 
 
August 
21.08 Flokmøde-Åhytten, 17-18.30 - Beviser 
 starter  - husk at være der. 
25.08 Friluftsgudstjeneste , Sct. Thøger 
 14-16, der er ikke aktivitet efterfølgende 
28.08 Flokmøde – Åhytten, 17-18.30 - beviser 
 fortsætter  - husk at være der. 
 
September 
04.09 Flokmøde - Åhytten, 17-18.30  
 Prøver og overrækkelse af beviser. 
18.08 Flokmøde - Åhytten, 17-18.30 
22.09 Høstgudstjeneste, Fole kirke kl 10.15-

13.30 
 Du afhentes ved Fole Friskole 
28.09 Firklang løb i Gram  9.30-14.30 
 
Oktober 
09.10 Flokmøde- Åhytten,  17-18.30.   
23.10 Flokmøde - . Åhytten 17-18.30 
27.10 Ungdomsgudstjeneste  i Fole Kirke,  
 16-17  incl. aftensmad ☺  
30.10 Flokmøde - Åhytten 17-18.30 
 
November 
06.11 Flokmøde  Åhytten, 17-18.30 
13.11 Flokmøde, Vi sælger julekalender i Fole 

by  og opland 17-19, du møder ved 
kælderen på Fole Friskole 

16-17.11 Juleweekend ☺ Irokeserhytten  - info 
følger 

 
27.11 Flokmøde -  Åhytten 17-18.30 
 
December 
 Ingen møder, der er rigeligt gok og gejl 
Januar 2016 
12.01 Nytårsparade, Fole Kirke herefter 

aktivitet, info følger 10.15 - 13.30 
 

OBS Sommerlejr 2020 -   21-24 maj -  sæt X NU 
 

Stort ulvehyl og god jagt 
 

Lederne i Flokken 
 

Er du i tvivl om noget så ring eller sms til Dorte 40 64 75 21  
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