
 
 

     ½ års program for Ulve – KFUM-Spejderne 

         Allerød-Lynge Gruppe - Efterår 2018 
                   Mødetid om tirsdagen er 18.30-20.00 

 

Dato Dag Aktivitet 
September   

4. Tirsdag Ulvene i Junglen 

8. Lørdag Spildop indsamling – HUSK der er Grønne Penge,  
kr. 100,- pr barn/forældre 

11. Tirsdag Ulvene i Junglen – forældremøde 
18. Tirsdag Aktivitetsmærke – dyrenes beskyttelse 

25. Tirsdag Aktivitetsmærke – dyrenes beskyttelse 

Oktober   

2. Tirsdag Aktivitetsmærke – dyrenes beskyttelse 

7. Søndag Tur til ”Den blå planet” 
9. Tirsdag Vi besøger Lars og hans dyr på Barresøgård 

13. Lørdag Spildop indsamling – HUSK der er Grønne Penge,  
kr. 100,- pr barn/forældre 

16. Tirsdag Efterårsferie 
23. Tirsdag Mødet er aflyst 

30. Tirsdag Skumringstur i skoven 

November   

6. Tirsdag Aktivitetsmærke – spejdervenner 
10. Lørdag Spildop indsamling – HUSK der er Grønne Penge,  

kr. 100,- pr barn/forældre 

13. Tirsdag Aktivitetsmærke – spejdervenner 
20. Tirsdag Aktivitetsmærke – spejdervenner 

23.-25. Fredag-søndag Juleweekend 
27. Tirsdag Aktivitetsmærke – spejdervenner 

December   

4. Tirsdag Ulve-mok – måske er der nogen der har en plan � 

8. Lørdag Spildop indsamling – HUSK der er Grønne Penge,  
kr. 100,- pr barn/forældre 

11. Tirsdag Beach-party 

18. Tirsdag Juleferie 

2019   

8. januar Tirsdag Velkommen til første møde i 2019 

13. januar Lørdag Spildop indsamling – HUSK der er Grønne Penge,  
kr. 100,- pr barn/forældre 

22.-24. februar Fredag – Søndag Fastelavns-weekend 
29/6-6/7 Lørdag – Lørdag Sommerlejr på Langeland 

   



 
Sommerlejr i 2019 
 
Lejren afholdes i uge 27 (lørdag den 29/6 til lørdag den 6/7) Vi har bestilt en dejlig hytte på Langeland. 
 
Det af STOR betydning at vi har køkkenfolk med på vores sommerlejre. 
Vi (lederne) vil rigtigt gerne give jeres børn nogle sjove og gode oplevelser på sommerlejren. 
Det er en STOR udfordring at skulle planlægge gode og vel gennemarbejdede aktiviteter, samtidig med  
at skulle handle, lave mad osv 
 
Vi vil rigtigt gerne opfordre forældre, bedsteforældre eller andre interesserede, til at give en hånd  
med køkkenarbejdet, på vores sommerlejr. I skal naturligvis IKKE betale for at være med . 
 
Ring, skriv eller tag en snak med Jørn eller Ghita på et ulvemøde. 
 

Spildop indsamling: 
På de lørdage, hvor der er Spildop indsamling, mødes vi kl. 8.45, på Spildop pladsen, Nordkranvej i 
Vassingerød. Her bliver vi fordelt på nogle biler, og drager herefter ud på nogle fastlagte ruter og 
indsamler genbrugsting. 
Vi er som regel færdige med indsamlingen senest kl. 14. 
Efter en god arbejdsdag, kan hver ulv og hver forældre ”hæve” kr. 100,- i grønne penge. 
Grønne penge kan bruges til at betale ture og lejre. 

 
Spildopmagernes overskud fordeles mellem de deltagende foreninger, hvilket giver en stor økonomisk 
frihed i spejderarbejdet. 
 

Ledere i ulveflokken: 
 
Enhedsleder Jørn Christiansen Mobil:  2805 8382 

 

Assistent Ghita Nielsen Mobil:  2279 7062 
 

Assistent Birgitte Hald Rafner Mobil:  6060 6832 
 

Assistent Victor Franck Larsen  
 


