ULVEPROGRAM FORÅRET 2020
Mødets tema

Kommentar

13/1

NYTÅRSKUR

Første møde i 2020

20/1

GRUPPENS FØDSELSEDAG

Vi fejrer gruppens 109 år

27/1

SPEJDER ABC

JANUAR

FEBRUAR
3/2

SPEJDER ABC

10/2

INTET MØDE - VINTERFERIE

17/2

SPEJDER ABC

23/2

GRUPPERÅDSMØDE
(FORÆLDREMØDE)

(SØNDAG)

24/2

+
FASTELAVN

Mens de voksne er til møde, er der løb og fejring af Fastelavn for spejdere og
søskende.

TÆNKEDAG

Thinking day eller Tænkedag er en mærkedag i den internationale
spejderbevægelse.

MARTS
2/3

Et arrangement for alle spejdere, søskende og forældre. Grupperådsmødet er
gruppens generalforsamling – det er det årlige møde, hvor bestyrelsen fortæller
om årets gang og planer for fremtiden.

KNOB OG STIK

9/3

VI BYGGER MED RAFTER

14-15/3
(LØRDAGSØNDAG)

FORÅRSTUR

16/3

MØDE AFLYST PGA WEEKENDTUR

23/3

SPEJDERSJOV I HYTTEN

28/3

SPEJDERLØRDAG

(LØRDAG)

MARCHDAG FOR SPEJDERE
+ ARBEJDSDAG FOR FORÆLDRE

30/3

SPEJDERSJOV I SØNDERMARKEN

Weekendtur til en hytte i Farum. Vi sover indendørs, laver mad sammen, går på
opdagelse i skove og hygger os ved bålet.

Gruppens Marchdag er en årlig tradition. Det er en dejlig dagstur ud i det grønne
med mulighed for at få et kilometermærke.
Samtidig med at spejderne vandrer afholder Bestyrelsen
den årlige Arbejdsdag i hytten. Vi har brug for alle gode kræfter til at holde orden
i hytten og materialer i top.

APRIL
6/4

PÅSKEFERIE INTET MØDE

13/4

PÅSKEMANDAG INTET MØDE

14/4

SPEJDERFÆRDIGHEDER
“BLIV KLAR TIL SUPERDIVI”

(TIRSDAG)
20/4

SPEJDERFÆRDIGHEDER
“BLIV KLAR TIL SUPERDIVI”

24-26/4

SUPERDIVI

(FREDAG SØNDAG)

OBS: Møde er om tirsdagen, pga påske

SuperDivi er divisionsturneringen i Absalon Division, og foregår på Colleruphus i
Holte. Her dyster alle gruppernes patruljer mod hinanden om at vinde i forskellige
spejderdiscipliner. Vi skal sove i telt og lave mad over bål.

27/4

MØDE AFLYST PGA WEEKENDTUR

MAJ
4/5

IDÉ-GENERERING TIL OAK CITY
RALLY

OAK CITY RALLY er verdens længste sæbekasse-væddeløb som afholdes d. 24/5.
Det er et dagsarrangement, hvor spejderne deltager i hold på 4-5 personer. Hvert
hold kører i en sæbekassebil, som spejdere har selv designet og bygget. Spejderne
skiftes til at styre og skubbe. Ruten er knap 10 km. Der konkurreres både om
hurtighed og om at have den flotteste eller mest fantasifulde bil.
Sæbekassebilerne bygges på de foregående møder. Det er muligt for spejdere i
alle aldre at deltage, ligesom forældre også kan deltage med en forældre-bil.

11/5

SÆBEKASSEBIL BYGGE

Vi har brug for forældrehjælp til at bygge bilerne. Det vil være dejligt, hvis vi
kunne få besøg af mindst 4 forældre på hvert byggemøde, så hver patrulje kan få
lidt voksenhjælp :)

18/5

SÆBEKASSEBIL BYGGE

Vi har brug for forældrehjælp med at bygge bilerne.

23/5

UDSMYKNING AF
SÆBEKASSEBILER

Vi mødes kl 10 og afslutter kl 14. Vi har brug for forældrehjælp.

OAK CITY RALLY - RACEDAG

Mere info om tilmelding og mødetider kommer i april. Afsæt hele dagen :)
Forældre og søskende kan være med som ”heppehold” ved start og mål - eller som
hjælpere langs ruten.

(LØRDAG)
24/5
(SØNDAG)
25/5

MØDE AFLYST PGA WEEKENDTUR

JUNI
1/6

PINSE, INTET MØDE

2/6
(tirsdag)

SPEJDERSJOV I SØNDERMARKEN

OBS Møde er om tirsdagen, pga pinse.

8/6

JUNGLEBOGSMØDE

Kun for Ulve fra 2. klasse, mere info kommer

10/6
(onsdag)

ONSDAGSMØDE MED JUNIORER

Ulve fra 3. klasse besøger juniorer, mere info kommer

12/6

GRILLAFTEN

Gruppens årlige sommer-grillaften. En hyggelig afslutning på spejderåret. Vi spiser
og hygger sammen på Azaleavej. Både spejdere, forældre og søskende er
velkomne.

AFSLUTNINGSMØDE

Sidste møde inden sommer. Spejd, sjov og leg for hele familien.
+ kort forældremøde om sommerlejr.

SOMMERLEJR

Vi tager afsted på Divisions Sommerlejr til Kulsø Spejdercenter ved Give i Jylland.
Der vil være aktiviteter for de forskellige grene sammen og naturligvis også i selve
gruppen alene. Vi skal naturligvis sove i telt, lave mad over bål og opleve den
flotte natur omkring Kulsø.
Den endelige info kommer i løbet af februar.

(FREDAG)
15/6
JULI
uge 29

