
   

  1. halvår 2023   

 

Dato Aktivitet Bemærkning/medbring 

JANUAR   

08.01.2023 Nytårsparade i Hammer Kirke 
- herefter Generalforsamling og uddeling af årsstjerner 

Vi mødes kl. 13.30 ved p-plads 
til Hammer Skole 

10.01.2023 Ulveaktivitet – ”Natur” 

- redekasser færdiggøres og males 

 

17.01.2023 Mærkeaktivitet ”Stifinder” 

- De 4 verdenshjørner & kompas 

 

24.01.2023 Intet ulvemøde  

28.01.2023 Kreativ Workshopdag i Herlufmagle kl. 10-15  Se særskilt invitation 

31.01.2023 Mærkeaktivitet ”Stifinder” 

- Stjernebilleder 

Husk tilmelding til 

fredagsevent 

FEBRUAR  

07.02.2023 Mærkeaktivitet ”Natur”/”Stifinder” 

- vi går i skoven 

 

10.02.2023 Fredagsevent kl. 17 – 20.30 

- ”Stjernekigger” og evt. ulveceremoni 

30 kr. pr. person til mad 

 

14.02.2023 Intet ulvemøde – vinterferie  

21.02.2023 Fællesmøde: fastelavn - alle enheder 

Kl. 17.00 – 19.00 

Kom gerne udklædt 

28.02.2023 Ulveaktivitet ”Natur” 

- Vi laver plancher og sætter redekasser op 

Forældrekaffe 

MARTS   

07.03.2023 Mærkeaktivitet ”Lyn & Torden” 

- Overlev katastrofen og jordskælv 

”Tag en ven med”-møde 

14.03.2023 Mærkeaktivitet ”Lyn & Torden” 

- Vandrensning 

 

21.03.2023 Mærkeaktivitet ”Lyn & Torden” 

- Vindmåler (anemometer) 

Husk tilmelding til overnatning 

24.03.2023 -

25.03.2023 

Overnatning i spejderhytten 

- Science Pirater 

Invitation følger 

26.03.2023 Hyttens dag Kl. 9 - 14 Mere info senere 

28.03.2023 Mærkeaktivitet ”Lyn & Torden” 

- Lavalampe og opsamling 

 

30.03.2023 Spaghettigudstjeneste i Hammer Kirke 

Kl. 17.00 – ca. 18.30 

20 kr. for voksne, børn 

gratis 

APRIL   

04.04.2023 Intet ulvemøde – påskeferie  

08.04.2023 Fårets dag i Lundby Mere info senere 

11.04.2023 Mærkeaktivitet ”Stifinder” 

- Vi går efter kort 

 

 

18.04.2023 Mærkeaktivitet ”På opdagelse” 

- Førstehjælp 

 

22.04.2023 -

23.04.2023 

Familietur – for alle enheder 

WEEKEND på Dybsø Naturskole 

Invitation følger 



 
     

 
Hermed ulveprogram for det kommende halvår. Vi glæder os til at se jer alle igen. 
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, vi vil forsøge at være så meget ude som muligt, også når det er lidt koldt. 
 
Hjemmesko: Alle bedes medbringe hjemmesko eller et par tykke sokker, der kan ligge i ulvens skuffe i hytten, da der er lidt 
fodkoldt. 
 
Mærker: I løbet af foråret 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 
 
Meld venligst afbud, gerne via sms, hvis ulvene er forhindret i at deltage. 
 
Nye ulveunger er altid velkomne, så tag gerne en ven med ☺ 

Dato Aktivitet Bemærkning/medbring 

APRIL fortsat   

25.04.2023 Mærkeaktivitet ”På opdagelse”/”Stifinder” 

- Fotoløb 

 

28.04.2023 Filmaften MUST Kl. 17.00 – 19.30  Pris 40 kr. til pizza 

MAJ  

02.05.2023 Mærkeaktivitet ”Himmelfart” 

- Kirkeårets højtider & den treenige Gud 

 

05.05.2023 Vi står med faner ved Mikkels konfirmation 
 

Mere info følger 

09.05.2023 Ulveaktivitet ”Natur” 

- Vi bygger huler 

Forældrekaffe 

12.05.2023 -

14.05.2023 

MUST – ”En ukendt Disney film” 

WEEKEND på Næsbycenteret. 

Invitation følger 

16.05.2023 Mærkeaktivitet ”Himmelfart” 

- De 10 bud. Hvad er en lignelse? 

 

21.05.2023 Søndagsevent kl. 10.30 – ca. 13 

Gudstjeneste m/ rundvisning i Hammer Kirke 

Invitation følger 

23.05.2023 Ulveaktivitet ”Natur” 

- Vi skal bestige bjerge i Fårebakkerne 

Vi møder og slutter denne dag 

ved Fårebakkerne.  

30.05.2023 Ulveaktivitet ”Natur”  

- Vi skal lege med vand 

Husk tilmelding til overnatning 

JUNI   

06.06.2023 Mærkeaktivitet ”På opdagelse” 

- Udstyr til ekspedition 

 

09.06.2023- 

10.06.2023 

Ulveovernatning i en shelter et sted 

- afslutning af mærker 

Invitation følger 

13.06.2023 Ulveaktivitet ”Natur” 

- Vi smager på naturen/Bålmad kl. 17 - 19.30 

30 kr. pr. person til mad 
 

20.06.2023 Fælles sommerafslutning - alle enheder 

Kl. 17.00 – 19.00 

 

JULI   

22.-26.07.2023 

el. 26.-29.07.2023 
Sommerlejr for ulve  

Ulvehyl: Baloo og Akela 


