
Spejderne i Ans 

 Spejderneians@gmail.com 

  
 

 
 

 

Kære ulve og forældre  

Så er vi klar til at begynde spejderlivet igen med spændende, sjove og hyggelige 
aktiviteter for ulvene i 2-4. klasse – nogle gange sammen med resten af spejderne i 
Ans KFUM. 

Vi skal arbejde sammen, tage mærkerne ulvevenner, mekanikmester og hulebygger – 
og så skal vi på lejr med overnatning dels i Trekanten dels i en anden hytte. Vi glæder 
os til at se jer alle. Vi har markeret en enkelt dag, hvor vi har specielt brug for 
forældre hjælp, men giv endelig lyd hvis I har lyst til at være med andre gange – det 
er en stor hjælp, hvis vi er lidt flere voksne.  

 

Hilsen Rikke og Linda  

 

Ulveprogram - foråret 2022                                                                                 

 

Dato/hvad Sted Husk 

3. februar 

Ulvevenner 

Missionshuset 

18.00-19.30 

Fyldt drikkedunk 

10. februar 

Ulvevenner  

Missionshuset 

kl. 18.00-19.30 

Fyldt drikkedunk 

17. februar 

Vinterferie – intet møde 

  

24. februar 

Male tønder og klippe fastelavnspynt  

Missionshuset  

18-19.30 

– husk tøj til at male i 
og fyldt drikkedunk 

27. Februar Nærmere info følger  
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Fastelavn i Ans 

3. marts 

Ulvevenner løb 

Missionshuset  

18-19.30 

Tøj efter vejret + 
fyldt drikkedunk 

10. marts 

Mekanikmester 

18-19.30 

Sted følger 

Tøj efter vejret + 
fyldt drikkedunk 

17. marts 

Mekanikmester 

18-19.30 

Sted følger 

Tøj efter vejret + 
fyldt drikkedunk 

24. marts 

Mekanikmester 

18-19.30 

Sted følger 

Tøj efter vejret + 
fyldt drikkedunk 

31. marts 

Aflyst pga. weekendtur 

  

1-2. april 

Weekendtur  

Trekanten Info følger 

7. april 

Hulebygger  

18-19.30 

Sted følger 

Tøj efter vejret + fyldt 
drikkedunk 

BEHOV FOR 
FORÆLDREHJÆLP 

14. april 

Påskeferie – intet møde 

  

21. april 

Hulebygger 

18-19.30 

Sted følger 

Tøj efter vejret + 
fyldt drikkedunk 

28. april 

Hulebygger 

18-19.30 

Sted følger 

Tøj efter vejret + 
fyldt drikkedunk 

5. maj 

Cykeltur til paradiset  

18-20 

Mødes ved 
parkeringsplads ved 
trækstien 

Husk cykel, 
cykelhjelm, tøj efter 
vejret og fyldt 
drikkedunk  

12. maj 

Vi bager hveder sammen med alle spejdere 

Trekanten 

18 - 20 

Tøj efter vejret 

19. maj   
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Aflyst pga. weekendtur 

20-22. maj 

Sommerlejr  

Nærmere info følger  

26. maj 

Kr. Himmelfart – intet møde 

  

2. juni 

Besøg af nye ulve  

Missionshuset 

18-19.30 

Tøj efter vejret + 
fyldt drikkedunk 

9. juni 

Besøg af nye ulve 

Trekanten 

18-19.30 

Tøj efter vejret + 
fyldt drikkedunk 

16. juni 

Sommerafslutning – alle spejdere 

Trekanten  

 18-20 

 

19. august 

Spejder opstart 

 Info følger 
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