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Gruppelederens side... 

Nu lakker 2014 stille og roligt mod enden og vi kan se tilbage på et 
år med gode spejderoplevelser og minder, vi kan tage med os i ryg-
sækken. Nu glæder vi os til at tage hul på 2015 og se hvad der 
venter af nye spændende ting der skal udforskes og opleves.  
 

Sommerlejr 

En af de ting vi kan se frem til, er sommerlejren fra d. 25. juli – 1. 
august på Houens Odde spejdercenter. Så sæt kryds i kalenderen 
allerede nu.  
Lejren bliver arrangeret at vores distrikt og kommer til at stå i 
Middelalderen tegn. Der er fuld gang i planlægningen – og der bli-
ver noget at glæde sig til uanset om man er Bæver, Ulv, Junior, 
Tropsspejder, Seniorspejder eller leder. 
Det bliver som de forgående år at de yngste spejdere deltager i 
en del af lejren og største spejdere deltager hele lejren.  
Nærmere information kommer, når vi kommer lidt tættere på lej-
ren. 

 

Ny vision 
I 2014 vedtog KFUM-spejderne en ny vision for spejderarbejdet: 

Sammen rykker vi verden - med vilje” 

  KFUM-Spejderne giver børn og unge   
  mod til at tage ansvar for en bedre   
  verden. 
  De gør vi ved at udvikle værdifulde kompe 
  tencer og skabe meningsfulde fællesskaber 

med liv og begejstring, som er attraktive for 
flere børn og unge.  
Det betyder, at den enkelte spejder føler 
sig stolt over og anerkendt for at gøre en 
forskel.” 
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Som KFUM-Spejdere tager vi aktivt del i fællesskabet i spejder-
gruppen og i den verden, vi er en del af.  
Vi arbejder sammen i patruljer. Samarbejdet er vores vej til både 
personlig udvikling, morskab og udvikling af verden omkring os. Vi 
står aldrig alene med at finde vej eller overvinde udfordringer, i 
stedet er vi flere om at løse opgaverne og skabe nye muligheder 
for os selv og andre. Vi engagerer os i hinanden, men det handler 
ikke kun om at hjælpe hinanden med at orientere sig og finde vej, 
men også at finde sit eget ståsted og bruge til at bidrage til fæl-
lesskabet og verden. 

Visionen er lavet ud fra fire workshops afholdt rundt om i landet, 
hvor KFUM-spejdere har haft mulighed for at bidrage med deres 
holdninger og meninger til hvordan fremtidens vision for KFUM-
Spejderne skulle se ud. Vi havde fire seniorspejdere der engage-
ret deltog og kom med input om fremtidens spejderarbejde  
– det er da at tage ansvar for fællesskabet! 

Det er et privilegie som leder, at få lov til at følge den udvikling 
vores spejdere gennemgår, fra de er Bævere til de bliver Senior-
spejdere. Og der skal ikke være tvivl om, at vi i Langeskov gruppe 
til fulde, kan leve op til visionen. Det kan vi, fordi vi har nogle en-
gagerede ledere, der interesserer sig for børnene og giver dem 
nogle værdier med, som er så vigtige i den verden vi lever i.  

 

Nye ledere i gruppen 
Når man har været spejder i mange år og har været på sine før-
ste ungdomskurser, melder lysten sig til at prøve ledergerningen 
af hos nogle af vores seniorspejdere. Derfor kan vi byde Freja og 
Lisa velkommen i lederflokken. Freja er lederassistent ved Bæ-
verne og Lisa er ved Ulvene.  

Vi kan også byde velkommen til en ny leder, Torben, der allerede 
er et kendt ansigt i gruppen, da han indtil nu har siddet i Foræl-
drerådet. Torben kommer til at slå sine folder i Troppen. 

 

Jeg vil ønske alle en rigtig dejlig jul og et godt og lykkebringende 
nytår. Jeg ser frem til 2015, hvor vi sammen kan  
rykke verden – med vilje. 

 

Spejderligste hilsner 

Lisbeth  
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Nyt fra forældrerådet 
 

Forældrerådet har ansvaret for et par aktiviteter her i starten 
af året. Som du kan læse nedenfor, så har vi brug for hjælp 

 
Lodseddelsalg 

Den 3. februar sælger vi i Langeskov og omegn lodsedler fra KFUM’s 
Landslotteri. Vi har derfor brug for forældre, som vil køre spejderne ud 
på de ruter, der ikke er i gå-afstand fra Spejderhuset.  

Der er denne aften også muligt at få lodsedler og ruter med hjem, og på 
den måde spare penge op til sommerlejren. Vi giver 2 kr. til spejderens 
opsparing for hver lodseddel, der bliver solgt efter salgsaftenen. 

 

Fælles-spisning og valg til forældrerådet 

Tirsdag den 17. februar er der i Spejderhuset fælles-spisning, valg til 
forældrerådet samt fastelavn for spejdere og søskende. 

Her kan  du  som forædre høre om årets aktiviteter og stille spørgsmål 
til lederne og forædrerepræsentanter. 

Vi har i år mange som træder ud af forældrerådet, så der er brug for 
nye kræfter. Er du interesseret så hører vi gerne fra dig allerede nu.. 

Kontakt Christina i Spejderhuset eller på tlf. 2219 8499. 

 

 

Forældrerådet ønsker alle  

en god jul og et godt nytår. 
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Bande 

En gruppe på 5-8 børn i ulveflokken.   

Bivuak  

Simpel shelter af tre rafter og noget rimelig 
vandtæt til overdækning. 

BP 

Sir Robert Baden-Powell (1857-1941), spejder-
bevægelsens stifter. 

Brun sæbe  

Smøres på gryder der skal bruges til madlavning 
over bål. Så er det sæben og ikke gryden der 
bliver sort, og opvasken på lejren lettes derved. 

Diamant  

Udfordrende kursus for de 15 - 17 årige. 

Dolkebevis  

Også kaldet knivbevis. Udleveres når man har 
bevist at man kan bruge en dolk rigtigt. Kan 
inddrages. 

Enhed  

I gruppesammenhæng enten bæverflok, ulveflok, 
juniorspejdertrop, spejdertrop, seniorspejder-
trop eller roverklan. 

Fedtfælde  

Et hul som er træls at træde ned i, da det bliver 
brugt som afløb for opvaskevand o.l.  

Familie  

En gruppe på 5-8 børn i bæverflokken.   

Hike  

Vandretur i naturen med overnatning undervejs. 

Houens Odde  

Spejdercenter i fantastiske naturomgivelser 
udenfor Kolding. Korpset ejer hele halvøen på 95 
ha med fem bebyggelser samt de to øer Kidhol-
mene. www.houensodde.dk 

Knob  

For nogle en krølle på et reb, for spejdere en 
udfordrende træning og viden. 

Kode 

-.- --- -.. . -. . .-. -.. :) 

Korpsmærke  

Også kendt som logo.   

 

 

Landsmøde  

Holdes hvert andet år og er korpsets øverste 
myndighed. På landsmødet vælges hovedbesty-
relsen, som leder korpset. 

Liggeunderlag  

Ikke ret blødt, men isolerer godt. 

Mærker  

Man mærker med det samme mærkerne på med-
spejdernes uniformer. Grundreglen er: jo flere 
jo bedre. 

Rafter  

Afgrenet granstamme på 7-12 cm i diameter. 
Bruges til at bygge broer, tømmerflåder, udkigs-
tårne og meget andet. 

Rens-let  

Ståluld med sæbe til afrensning af bålgryder.  

Roland  

Patruljelederkurser. 

Spejdernet  

Spejdernes fælles hjemmeside, kalender, event-
oversigt, opslagsværk og nyhedsavis. Spejdernet 
er inddelt i universer for ledere, spejdere og 
forældre.  

Stander  

Rigt udsmykket stav med patruljens mærker og 
fane. 

Trangia  

Også kaldet stormkøkken. Oprindelig af svensk 
fabrikat, men findes nu i et utal af kopier. Fun-
gerer med sprit (der kan fås indsatser til ben-
zin, petroleum osv.) og varmer mad selv i kraftig 
vind. 

Venskabsknob 

Den cool måde at binde tørklædet på.    

  

Ordbog 

Som ny spejder og spejderforældre er der være mange nye ord at læ-
re. Vi bringer her en lille ordbog over kendte spejderord. 
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13/1: Opstart efter juleferie 

20/1: Vi laver mad til dyr 

27/1: Vi laver refleksbrikker 

3/2: Lodseddel salg 

10/2: Vinterferie 

17/2: Fastelavn 

24/2: Vi besøger kirken 

3/3: Jeg kan selv mærke / Opstart til sommerlejr 

10/3: Jeg kan selv mærke / Opstart til sommerlejr 

17/3: Jeg kan selv mærke / Opstart til sommerlejr 

24/3: Jeg kan selv mærke / Opstart til sommerlejr 

31/3: Påskeferie 

Bæverne 
Mødetid: 18:15-19:45 

Bæverhilsner 
Jimmi, Mikkel og Lotte 

 
Ret til ændringer forbeholdes! 

HUSK tøj der kan tåle at blive beskidt og at melde afbud hvis du ikke kan komme! 
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Ulvehyl 
Stina, Susanne, Tomas M. og Jimmy 

 
Ret til ændringer forbeholdes! 

HUSK tøj der kan tåle at blive beskidt og at melde afbud hvis du ikke kan komme! 

Ulvene (Seeonee stammen) 
Mødetid: 18:30-20:00 

6/1:     Ferie 

13/1:   Stjerner / koder 

20/1:   Stjerner / koder    evt. Odense 

27/1:   Stjerner / koder    evt. Odense 

3/2:     Lodseddel salg 

10/2:   Vinterferie 

17/2:   Fastelavn 

24/2:   Vi øver samarbejde i banderne 

3/3:     Gør det selv mærke / Opstart til sommerlejr 

10/3:   Gør det selv mærke / Opstart til sommerlejr 

17/3:   Gør det selv mærke / Opstart til sommerlejr 

24/3:   Gør det selv mærke / Opstart til sommerlejr 

31/3:   Påskeferie  
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13/1: Velkommen til det nye år 

20/1: Qvizz  

27/1: Det brænder  

3/2: Vikingetid  

10/2: VINTERFERIE! 

17/2: Vi ser mærkelige ud 

24/2: Vi smager på svensk skovrotte, og vi bli’r væk  

3/3: Vi leger med knive, og vi bli’r fundet  

10/3: Vi prøver at bygge noget 

17/3: Vi laver IKKE spejderting  

24/3: Vi sejler i vores egen sø 

31/3: Vi går en tur  

Junior (Vikingefolket) 
Mødetid: 18:30-20:30 

Juniorhilsner 
 Stine, Line S, Janni og Michael P. 

 
Ret til ændringer forbeholdes! 

Vi forventer: 
At I kommer i tøj/overtøj der passer til årstiden og at det kan tåle at blive beskidt. 

At I melder afbud hvis I ikke kan komme. 
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13/1: Nyt løb? Nytårsløb! 

20/1: Stjerneløb 

27/1: -.-/.-/--./.// 

3/2: Lodseddel 

10/2: Vinterferie 

17/2: Fastelavn 

24/2: Overlevelse i det kolde 

27/2-1/3: Weekendtur 

3/3: Mystik i mosen 

10/3: Detektivløb 

17/3: Mad i det fri 

24/3: Wellness 

31/3: Kvartalsdyst 

Troppen 
Mødetid: 19:00-21:00 

Trophilsner 
Nina, Freddie, Mathies og Bjørn 

 
Ret til ændringer forbeholdes! 

HUSK:  I vores uniform eller i bæltet har vi altid:   
Kniv, Lommelygte, Papir, Spejderfakta og Blyant! 
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11/1: Vildmarksmærke 

8/2: Internationalt mærke 

15/3: Hemmeligt løb 

ALLE MØDER er fra kl. 13:00—16:00 

Se yderligere arrangementer, aktiviteter og datoer på vores Facebook 

side. Husk at blive meldt til gruppen, hvis du er ny Seniorspejder. 

Spejderhilsner 
Thomas R., Martin, Lisbeth og Morten Ø. 

Seniorer 
Møder aftales i fællesskab 
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Kontakter: 
Bæverne: Lotte Schjerbech 3031 1416 LotteSchjerbech@gmail.com 

 Jimmi Christensen 2860 2482 jummi.chr@hotmail.com 

 Mikkel Hansen 2991 7154 mikkelhansen360@gmail.com 

    

Ulvene: Jimmy Bækholm 6014 7599 jsb@stofanet.dk 

 Susanne Thude 5036 3048 sgt@live.dk 

 Stina Lindholm 2015 3217 stinalindholm@live.dk 

 Tomas Mach 4234 5583 minimach@gmail.com 

 Sandie Rosendahl 2395 8909 sb.rosendahl@gmail.com 
    

Juniorer: Michael Petersen 4275 3404 miktheboss71@gmail.com 

 Janni Pacardi Wilki 4050 6430 jannipicardi@gmail.com 

 Stine Reinhold Nielsen 2818 9937 stine-1989@hotmail.com 

 Line Schjerbech M. 2830 6085 Line_schjerbech@hotmail.com 

    

Trop: Mathies Larsen 2614 0089 lenicemonkey@gmail.com 

 Freddie Skov 2126 9098 skov-hundevad@mail.tele.dk 

 Bjørn Baltzer 4016 6980 bbhansen80@gmail.com 

 Nina Petersen 4110 6172 ninapetersenrynkeby@gmail.com 

 Torben Haustrup 3029 2449 aze4craft@gmail.com 

    

Seniorer: Morten Østergaard 2849 7344 mortenoestergaard@ofir.dk 

 Martin E. Damgaard 2392 3600  

 Lisbeth Hansen 6066 1426 beth3005@gmail.com 

 Thomas Risum 2344 8517 thrila@me.com 

    

Gruppeleder: Lisbeth Hansen 6066 1426 beth3005@gmail.com 

Gruppelederassistent: Mathies Larsen 2614 0089 lenicemonkey@gmail.com 

Materialemand: Morten Andersen 2620 0028 morten-ravnholt@privat.dk 

Kogsbøllehytten: Bjørn Baltzer 4016 6980 bbhansen80@gmail.com 

    

Grupperådsformand: Christina Melvang 2219 8499 cme@stofanet.dk 

Kasserer: Jette Østergaard 2175 9146 kassereren@kfum-langeskov.dk 

Uniform: Birte Vemmelund 4041 6883 birtelykke.vemmelund@gmail.com 

Redaktør Spiren / Web: Michael Melvang 2256 2747 mmmelvang@gmail.com 

    

Spejderhuset Hovbanken 5 5550 Langeskov 

 www.kfum-langeskov.dk 
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HOLD DIG OPDATERET PÅ 

www.KFUM-Langeskov.dk 

TIL ALLE FORÆLDRE: 

Der er altid kaffe på kanden i 
køkkenet.  

Tag en kop og sæt jer ned i 
forældrerummet i kælderen. 
Her kan I få en snak med andre 
forældre og grupperådet. 

Sommerlejr 2015: 

Sæt kryds i kalenderen!  
 

Vi holder sommerlejr for alle enheder (bæver, ulv, 
junior, trop og senior) på KFUM spejdernes spejder-
center ”Houens Odde” ved Kolding Fjord. 

Lejren afholdes i uge 31  

Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen 

Parkering ved Spejderhuset 

Her i vintertiden er der mange biler ved 
ankomst og afhentning.  

Husk derfor at parkere helt inde i kanten af 
vejen, så alle kan komme forbi. Alternativt 
kan der parkeres på P-pladsen længere ne-
den af vejen ved ældreboligerne. 


