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 Find Roslev KFUM Spejderne på facebook 
 Hjemmeside: roslev-gruppe.gruppesite.dk 

HUSK: Økonomien må aldrig være en hindring for at være spejder eller komme med på tur. 
Kontakt eventuelt vores kasserer Jeanette Jørgensen, hvis der er behov for en økonomisk løsning:  

Tlf. 2782 5038 – Mail: kfumroslev.kasserer@gmail.com 

      Plan for ulve            januar – juli 2022 
 2.-4. klasse 
 

Torsdag aften kl. 19.00 - 20.30 ved Spejderhuset på Kærvej 20 i Roslev. 
- husk altid tøj til at være ude i 
 

Hele foråret vil vi træne til, at vi skal af sted på Spejdernes Lejr 2022 i Roskilde. 
Spejdernes Lejr er en af de vildeste oplevelser i spejderlivet.  
Det er spejderarbejde, når det er bedst – og noget som sætter sig spor.  
Det er at være af sted på lejr sammen med sine egne spejderkammerater og 
40.000 andre spejdere fra mange forskellige lande. 
Vi skal bo sammen med spejderne fra Jenle (Breum). Dem skal vi lære at kende, 
inden vi tager af sted. Derfor tager vi mærket ”Spejdervenner”.  

Dato Aktivitet Husk 

27. jan   

3. feb.   

10. feb.   

17. feb. Øv! ØV!! ØV!!! Vinterferie - så er der ikke spejder Udforsk www.mærkelex.dk 

24. feb.  
Håber, at far eller bedste vil tage deres 
symaskine med og sy lidt for os. Giv lyd  

Lør. 26. feb. 
Kl. 10 

GGeenneerraallffoorrssaammlliinngg  hhooss  KKFFUUMM  SSppeejjddeerrnnee  ii  RRoosslleevv  

BBaaggeefftteerr  iinnffoo  oomm  SSppeejjddeerrnneess  LLeejjrr  
FFoorr  mmoorr  oogg  ffaarr  

Søn. 27. feb. 
Kl. 14 

Fastelavnsgudstjeneste i Harre Kirke.  
Bagefter tøndeslagning BANG!!! 

Underlig, underfundig udklædning – uhhh!!! 
og gerne gode armkræfter 

3. mar. 
 Håber, at far eller bedste vil tage deres 

symaskine med og sy lidt for os. Giv lyd  

10. mar. 
 Håber, at far eller bedste vil tage deres 

symaskine med og sy lidt for os. Giv lyd  
17. mar.  Rygsæk med sovepose og liggeunderlag 

24. mar.   

31. mar. 
Kl. 18.30 

Vi mødes ved købmanden i Jebjerg. 
Vi slutter ved Spejderhuset i Roslev. 

 

7. apr. Besøg hos Jenle gruppen, hvor vi mødes: Breumvej 52, 7870 Roslev 

14. apr. Ingen spejder, for det er Skærtorsdag Skær-torsdag – er det noget med at snitte? 

21. apr.  Tilmelding til vandretur 

28. apr.   

Lør. (+ søn.) 
30. apr. 

(+ 1. maj) 

Vi går til spejder – med en vandretur på 20, 30 eller 40 km 
Hvis du tidligere har gået 20 km, må du i år gå 30 km 
Hvis du tidligere har gået 30 km, må du i år gå 40 km 

30 og 40 km overnatter i Spejderhuset 

20 / 30 / 40 km: 
Muskelben, lille rygsæk og drikkedunk 
30 / 40 km:  
Madpakke og soveudstyr 

5. maj Hold øje med FB. Måske mødes vi et andet sted i aften Vi kan få brug for et lift med bil  

12. maj Ingen spejder – for i morgen er det St. Bededag At guffe varme hveder - MUMSIGT 

19. maj 
Vi mødes og slutter på Lyngtoppen, Sallingsundvej 146 

Første skovvej på højre hånd – ellers er der skovtur  
Tilmelding til ulveturnering 

Tor. - fre. 
26. - 27.  maj 

Ulveturnering på Sundhøj. Det er bare sejt!!! 
Overnatning på Lyngtoppen, Sallingsundvej 146 

At vinde ulvenes oldgamle æresstander  
Nærmere info om overnatning i telt følger 

2. jun. Vi mødes og slutter på Lyngtoppen, Sallingsundvej 146  

9. jun. Vi mødes og slutter på Lyngtoppen, Sallingsundvej 146  

16. jun. 
Kl. 17 – 20.30 

Vi mødes fra kl. 17 på Lyngtoppen, Sallingsundvej 146, 
hvor vi laver mad over bål og spiser sammen 

Kop, tallerken, bestik og viskestykke 

Tir. - fre. 
26. - 29. juli 

Spejdernes Lejr ved Roskilde med transport fra Skive 
Pris som ulveunge i Roslev: 500 kr. + lommepenge 

Tilmelding til tiden er et must 
…men vi ved endnu ikke hvornår (!) 

 

Ledere: 
Helle  28 94 30 35 

Bente og Bent 28 96 43 64 

Kami 53 29 55 55 

Malene 25 70 49 26 


