
 

KFUM-Spejderne i Albertslund 

Tillykke med at du er blevet Ulv 



Nu hvor du er blevet Ulv, og måske allerede er kommet i en bande, er 

det tid til at se hvilke store nye eventyr, du kan komme på. En Ulv er 

nysgerrig, og har mod på større udfordringer end en bæver. Som Ulv 

skal din bande selv til at holde styr på flere ting, og kunne lave mere 

uden lederne, men der vil selvfølgelig altid være en voksen tilstede. 

Som Ulv lærer du endnu mere om naturen, og hvordan man arbejder 

sammen. 

 

Møder 

Vores Ulvemøde er om søndagen fra kl. 10.00 til kl. 12.00. 

Ved første møde får man udleveret et tørklæde og en læderlap med 

sit navn på. 

Bander 

Som Ulv er man opdelt i bander, som man altid laver aktiviteter sam-

men med. 

I banden er der en bandeleder (BL) og en bandeassistent (BA). Det er 

som regel de ældste som er BL og BA. 

 

KFUM-Spejderne, Albertslund Gruppe 



 

KFUM-Spejderne, Albertslund Gruppe 

Weekender og ture 

Vi tager afsted på spejderweekend og endagstur 3-4 gange om året 

samt på sommerlejr en gang om året. Der afholdes også        

fællesweekender i gruppen.  

KNAS 

Vores medlemsblad hedder KNAS, og det udkommer 4 gange om 

året. I bladet står der bl.a. nyt fra gruppen og alle enhederne. 

Afbud 

Er du forhindret i at komme, skal du melde afbud i god tid til        

Tropslederen. 

Bestyrelsen 

Hver gruppe har en bestyrelse, som er de lokale spejderes øverste 

myndighed, der tager stilling til hvordan spejderarbejdet skal udvik-

les. Forældrene er vigtige i bestyrelsen, og på den årlige generelfor-

samling i starten af året, er der valg til bestyrelsen.  

Spejderudstyr 

Uniform, rygsæk, sovepose, bælte, dolk og andet spejderudstyr kan 

købes hos internetbutikken www.55nord.dk. 

https://www.55nord.dk/


 

Praktiske oplysninger 

Mødested: Roskilde Kro, Egelundsvej 7C - 2620 Albertslund 

Mødetid: Søndage fra 10.00 - 12.00 

Aldersgruppe: 2. - 4. klasse (ca. 8 - 10 år)  

 

 

 

Tropsleder:  Nina Højer 

Tropsassistent: Thomas Albjerg 

Medhjælper:  Casper Sørensen 

 


