2. halvår 2021

Dato

AUGUST
16.08.2021
17.08.2021
24.08.2021
27.08.2021
31.08.2021
SEPTEMBER
03.09.2021
-05.09.2021
07.09.2021
14.09.2021
21.09.2021
26.09.2021
28.09.2021
OKTOBER
02.10.2021
05.10.2021
06.10.2021
12.10.2021
15.10.2021
19.10.2021
26.10.2021

Aktivitet

Bemærkning/medbring

Startskud i Rådmandshaven
Kl. 18.00 – 19.30
Fællesmøde alle enheder
kl. 17.00 til 19:00
Fællesmøde alle enheder
kl. 17.00 til 19:00
Filmaften ”Frost 2”
Kl. 17.00 – 19.00
Fællesmøde alle enheder
kl. 17.00 til 19:00

Fællesarrangement for alle
spejdere i Næstved

MUST – FROST 2
WEEKEND på Næsbycenteret.
Mærkeaktivitet – ”Ulveflokken”
- patruljesærpræg
Mærkeaktivitet ”Ulveflokken/Jungle”
- dyrene fra junglebogen
Mærkeaktivitet ”Jungle”
- Ulvelov og løfte
Hyttens dag kl. 09 – 14

Se særskilt invitation

Mærkeaktivitet ”Jungle”
- Ulvemasker

Husk tilmelding til lørdagsevent +
spaghettigudstjeneste

Lørdagsevent – knivbevis
Kl. 10 – 16
Bålmad
Kl. 17 - 19
Spaghettigudstjeneste i Hammer
Kirke kl. 17
Ulveaktivitet/færdighed
- førstehjælp
Fredagsevent – ulveceremoni
Kl. 17.00 - 20.30
Intet ulvemøde – efterårsferie

25 kr. pr. person til mad

Ulveaktivitet/færdighed
- vi øver knob

Husk tilmelding inkl. betaling
til MUST
Medbring 40 kr. til pizza og
drikkelse

Tilmelding til hyttens dag
Familien og diverse værktøj

25 kr. pr. person til mad
20 kr. for voksne, børn gratis
Tilmelding til fredagsevent
25 kr. pr. person til mad
Ønsker alle en skøn
efterårsferie
Tilmelding til overnatning i
spejderhytten

Dato

Aktivitet

Bemærkning/medbring

NOVEMBER
02.11.2021

Mærkeaktivitet ”ulveflokken”
- samarbejdsøvelser
05.11.2021 – Overnatning i spejderhytten
06.11.2021
- sammen med bæverne
09.11.2021
Mærkeaktivitet ”Ulveflokken”
- Hvad er vi gode til?
16.11.2021
Mærkeaktivitet ”Spejdervenner”
- Baden Powell og de første spejdere
23.11.2021
Mærkeaktivitet ”spejdervenner”
- en del af et større fællesskab
30.11.2021
Mærkeaktivitet ”spejdervenner”
- Kend din egen flok
DECEMBER
04.12.2021 – Juletur i spejderhytten
05.12.2021
- for alle enheder
07.12.2021
Opsamling/Juleafslutning
Juleferie
JANUAR
09.01.2022
Nytårsparade

Se særskilt invitation

Husk tilmelding til juletur

Se særskilt invitation

familien

Kære alle
Hermed ulveprogram for det kommende halvår.
Programmet er vejledende, så der kan komme ændringer i programmet.
Mødetid: Ulvene mødes tirsdage fra kl. 17 til 18.30. Husk at holde øje med ændringer i mødetiden
Tøj: Husk varmt tøj, så vi også kan være ude, når det bliver lidt koldt igen.
Hjemmesko: Alle bedes medbringe hjemmesko eller et par tykke sokker, der kan ligge i hytten, da der er
lidt fodkold.
Mærker: I løbet af efteråret vil vi tage nogle mærker. Man skal deltage i møderne, for at få mærket.
Ulveleder:
Gitte Bach - mobil: 40381982, email: gittebach@postkasse.net
Ulveassistent: Lasse Bach - mobil: 24797030, email: lassebach@postkasse.net
Hjælper:
Sanne Bach
Meld venligst afbud, gerne via sms, hvis ulvene er forhindret i at deltage.
Nye ulveunger er altid velkomne, så tag gerne en ven med ☺
Ulvehyl: Lederne

