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HUSK at melde afbud til Akela hvis du ikke kommer på telefon 30 30 03 54

PROGRAM FOR ULVE
Torsdag d. 4. maj – Vores årlig møde hvor vi indbyder alle børn der vil være ulv for en 
dag, hvem mon er den hemmelig gæst i år? 

Torsdag d. 11. maj - Opgaver på grunden.

Torsdag den d. 18. maj -Bålaften er en hyggelig aften, hvor 
Spejdere, FDF’ere og Gildebrødre i Hillerød Kommune mødes 

til lejrbål, sange og spejderunderholdning. I år er DDS Fry-

denborg Gruppe vært for denne aften på spejdercentret Fry-

denborg, Frydenborgvej 19-25, 3400 Hillerød. Parkering langs 
Frydenborgvej, hvis der er fyldt på P-pladsen Traditionen tro 
bliver Hillerød Kommunes Spejderlederpris overrakt, og vi slut-

ter af med saft, kaffe og lidt mundgodt. Forældre, bedsteforældre og søskende er også 
velkommen! 

Den d. 19.-21. maj -Ulveturneringen hos Fugl Phønix. Vi mødes ved Bassebjerg kl. 16:30 
medbring personligt udstyr til en weekend (pakkeliste se hjemmesiden) husk liggeunder-
lag og en god sove pose. En madpakke og drikkevarer til fredag aften. Lidt godt til bustu-

ren er i orden. Vi forventer at være hjemme søndag kl. ca. 14.30.

Torsdag d. 25. maj – kr. himmelfartdag, intet møde.

Torsdag d. 1. juni – Lejrbål i ulvehulen – Forældre er velkommen kl. 19.30 for at opleve 
ulve der underholder.                                                      

Torsdag d. 8. juni – Fuld måne møde.  -  Sommerlejrmøde for forældre fra kl. 19:30 – 
20:00

Torsdag d. 15. juni – lege møde.

Torsdag d. 22. juni -  Vi laver bål - i med bringer pølser og brød. Alle er velkommen.
Sommerlejren er i uge 26 - information vil blive mailet ud.
Husk at holde jer orienteret på Facebook (gribskovtrop) når vi er på tur, om tidspunktet for 
hjemkomst vil blive ændret.

Første møde i august er den 17/8 - God sommer til alle.


