
 

 

KFUM Spejderne 

Jersie-Solrød 

Følg med og hold dig 

opdateret 

Vi har en lukket Facebookgruppe 

kaldet ” Jersie-Solrød spejderne – 

Ulveforældre ”. Her kan man 

finde program, informationer om 

møderne, indkaldelse til 

forældrecafe samt de andre 

forældre.  

Vi vil stærkt anbefale alle at være 

med i den, da dette er vores 

primære informationskanal til jer 

forældre.  

Linket til gruppen findes på vores 

hjemmeside kfum-js.dk under 

”Enhederne” → ”Ulve” 

Billeder fra møderne, ture og 

lejre kommer på vores officielle 

Facebookside ”KFUM- Spejderne 

Jersie-Solrød”, så her er det også 

en god ide at følge med. 

 

TILLYKKE MED DU ER 

BLEVET ULV! 

KFUM Spejderne Jersie-Solrød 



 

 

Mødetid og sted 

Vi mødes hver tirsdag kl. 18:00 til 19:30 i spejderhytten på adressen; Vestre 

grænsevej 38, 2680 Solrød Strand. Dog er der nogle tirsdage der ikke er spejder i 

forbindelse med ferier og helligdage. Dette vil blive meldt ud til dine forældre.  

 

Fuldmånemøder og fantasiramme  
Hvorfor hedder det egentlig ulve? Det er fordi spejderarbejdet for din aldersgruppe er 

baseret på ”Jungebogen” af Rudyard Kipling. Det er gennem denne fantasiramme du 

kommer til at opleve spejder gennem leg og aktiviteter med gode venner.  

 

Ture og lejre 

Men det er ikke kun om tirsdagen der er spejder. Der vil i løbet af året komme 

forskellige ture og andre arrangementer. Dette kan f.eks. være sommerlejr, hike, 

fastelavn, gruppetur og mange andre ting. Der er to gruppeture i løbet af et år: en om 

foråret og en om efteråret. Sommerlejren ligger som regel i Pinsen, men dette kan 

varier. Du vil som regel få sedler om alt dette når vi nærmer os, så du ved hvad du skal 

hvornår.  

 

Hvad er næste trin?  
Ulve er for 1. til og med 3. klasse. Næste trin er juniortroppen som er for de 4. til 5. 

klasses børn.  

 Gråbror 
Bamsen her hedder Gråbror, og er ligesom dig ulv her i 

flokken. Hver uge kommer han med en ny ulv med hjem 

og skal bo der indtil der er spejder igen. I sin sovepose 

har han nogle bøger hvor man kan skrive om alle sine 

oplevelser med ham. 

Mest til ulve: 

Hej og velkommen til Jersie-Solrød Spejdernes ulveflok!  

Vi er glad lille flok på mellem 10 og 20 ulveunger med 3 ledere 

bestående af: Thea og Mathias som enhedsledere, og Lukas 

som hjælpeleder. I dette lille hæfte kan du og dine forældre 

læse lidt om at være ulv her i gruppen. 

Mest til forældre: 

Kontakt til ledere 

Hvis I har brug for at komme i kontakt med os i løbet af et møde eller en tur, vil Thea 

og Mathias være at kontakte på nedenstående telefonnumre: 

Mathias: 53 46 69 75 

Thea: 60 46 89 68 

Hvis i har generelle spørgsmål kan vi også kontaktes på mail: 

Mathias: mathias.broendum4@hotmail.dk 

Thea: thea.hvidkaer@gmail.com  

 

Mobilpolitik 

Vi har en generel regel om, at vi ikke vil se mobiltelefoner i forbindelse med 

spejderaktiviteter. Det betyder, at børnene ikke må have telefoner med, hverken til 

tirsdagsmøder eller spejderture. Samtidig er det også vigtigt at I søger for at jeres 

kontaktoplysninger er opdateret, så vi kan få fat på jer.  

I dette hæfte kan I finde telefonnumrene på Thea og Mathias, hvis I skulle have brug 

for at kontakte os, eller jeres barn under et møde eller spejdertur. 

 

Forældrecafe 

En gang i mellem afholdes der forældrecaféer, hvor vi forventer at der deltager mindst 

en’ forældre per barn, da det er på disse møder hvor der gives vigtig information om 

kommende ture og hvad der rører sig i ulveflokken. Her kan I have en dialog med os 

ledere samt med de andre forældre. Der er typisk 2 hvert halvår og de ligger på 

tirsdage fra 18:00 til 19:30. Indkaldelse sker på vores Facebookgruppe ”Jersie-Solrød 

spejderne – Ulveforældre”.  

 

Uniform og andet grej  
Vores uniformer og andet grej med KFUM-logo kan købes hos webshoppen 55°Nord 

på www.55nord.dk. Andet grej som soveposer, rygsække og liggeunderlag kan også 

købes i andre friluftsbutikker, da det kan være rart at prøve tingene først. 

 

Forældrehjælp 

Vores gruppe er drevet af frivillige og ulønnede ledere. Der er meget arbejde i at drive 

en forening. Det er derfor vigtigt at forældrene også støtter op om spejdergruppen og 

deltager aktivt i de arrangementer, aktiviteter, opgaver mv. som der bliver taget 

initiativ til fra lederne og bestyrelsen. Det vil vi sætte utrolig meget pris på.  

 

http://www.55nord.dk/

