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Gruppelederens side... 

Lige om hjørnet venter sommerferien og det gør den også her i 
gruppen ved KFUM Langeskov.  

Heldigvis mødes mange af os på sommerlejren på Houens Odde 
Spejdercenter. 44 spejdere og 13 ledere skal i uge 31 over og nyde 
den smukke natur på Houens Odde og deltage i en masse sjove ak-
tiviteter, der spænder lige fra lerperler og kringlebagning til øk-
sekast og diverse søaktiviteter.  

Det er vores Distrikt der har arrangeret sommerlejren, hvor et 
Middelaldertema vil skinne igennem på hele lejren og afsluttes 
med en middelalderfest fredag aften. 

 

KFUM Langeskov er så heldige, at vi har fået tildelt en fane fra 
Danmarks Samfundet. Vi har fået den tildelt ved en festlig cere-
moni i Den Fynske Landsby. 

Vi er meget stolte af vores nye fane og glæder os til at den skal 
indvies og tages i brug. 
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På ledersiden sker der et par små forandringer efter sommerferi-
en, idet Janni, der har været leder ved juniorerne gennem det 
sidste år, har valgt at stoppe som leder. Vi siger et stort tak for 
hjælpen! 

Lisa, der har været leder ved Ulvene, også gennem det sidste år, 
drager et år på efterskole. Lisa fortsætter som seniorspejder i 
gruppen. Vi glæder os til hun vender tilbage som leder i sensom-
meren 2016. 

 

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, og vi ledere glæder os 
til at se alle spejderne igen efter sommerferien tirsdag den 18/8 
til endnu et sjovt og spændende spejderår.   

 

Spejderligste sommerhilsner 

Lisbeth  

Lederne på scenen ved vores Skt. Georg møde  i april 2015 

Arkivfoto 2013—Kajakudfordring 
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Nyt fra forældrerådet 

Kære forældre—lidt om hvad vi laver i forældrerådet i 
denne tid, og sammen kan vi gøre mere for vores børn. 

Så nærmer sommerferien sig, og vi er godt igang med nog-
le praktiske ting til sommerlejren. For forældrerådet be-
tyder det, at vi er ved at samle mad ind til vores skønne 

unge spejdere. 

Den 23. juni står forældrerådet for at fejre Sankt Hans aften for alle 
vore spejderfamilier, og alle spejdere har fået en seddel med hjem om 
arrangementet. Hvis I ikke har fået den, så kontakt undertegnede og få 
meldt jeres familie til, så vi har en idé om hvor mange der kommer. 

 

Vi mangler hjælp til følgende opgaver: 

- Vi har fået arbejde ved Munkebo Speedway Klub som P-vagter, hvor vi 
tjener penge til gruppen, og vi mangler derfor frivillige til følgende dato-
er:    17/6 - 1/7 - 8/7 - 12/8 samt 26/8  

Husk at man optjener kr. 50/vagt til som-
merlejropsparingen. 

Kontakt undertegnede på 5325 3858 

 

KRÆMMERMARKEDET 

- Igen i år har vi vagter ifbm kræmmermarkedet i september, hvor vi tje-
ner penge til gruppen. Der er både køkkenvagter og skiltevagter, som lig-
ger fordelt i perioden 16/9 til 20/9.  

Peter Jensen (2095 9292) står for at fordele køkkenvagterne, mens  

Michael Melvang (2256 2747) koordinerer skiltevagterne.  

Hvis du vil give en hånd med, så ring eller skriv og også her optjener man 
kr. 50/vagt til sommerlejropsparingen. 

Legetøj—Husk vi modtager gerne brugt legetøj til vores fiskedam  

Tombola gevinster—Vi modtager gerne gaver som vi kan bruge til ge-
vinster i vores tombola 

Gaver og gevinster kan afleveres i spejderhuset hver tirsdag aften. 

Meld jer ind i vores facebook gruppe ”KFUM 
Langeskov”, hvor vi jævnligt deler billeder, in-
formationer og indbydelser med jer. FB gruppen 
er et supplement til vores hjemmeside. 

 

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer! 

Hilsen Bibbi, Grupperådsformand 
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Online tilmelding samt betaling 
af kontingent, arrangementer, 
ture m.m. 
KFUM korpset har indgået aftale med firma-
et Flexminds, hvilket betyder at vi fremad-
rettet vil kunne tilbyde online tilmelding samt 
betaling af kontingenter, lejrture og andre 
arrangementer. 

Vi gik i gang med at teste systemet i april måned, og vi satser på at rulle 
det ud i løbet af efteråret. Udover at gøre det lettere for spejderforæl-
drene at få betalt rettidigt, så vil online betalinger samtidig lette admini-
strationsarbejdet betydeligt for vores kasserer og spejderlederne, såle-
des de kan bruge deres tid på spejderbørnene. 

Systemet benytter den primære email-adresse som vi har registreret i 
medlemssystemet på hver spejder, så det er vigtigt at I husker at give 
kassereren besked, hvis I får ny mailadresse, eller hvis der er problemer 
med at modtage mails på den adresse I har angivet. 

 

HAR VI DIN RIGTIGE MAILADRESSE? 

Det går vi ud fra, men skulle du være i tvivl, så gå ind på vores hjemme-
side www.kfum-langeskov.dk og skriv til kasseren via kontaktformularen, 
så sørger vi for at adressen bliver ajourført i databasen. 

Vi tester stadig… 

Så hvis du modtager en mystisk mail med invitation fra KFUM Langeskov, 
så bær over med os, og vi vil tydeligt skrive i mailen, hvis der tale om en 
test. Derudover vil I få klar besked, når vi går i luften med systemet. 

 

Vi takker for jeres tålmodighed :-) 

Michael Melvang 
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Uge 31: Sommerlejr på Houens Odde 

18/8: Opstart 

25/8; Oprykning—OBS start kl.18:30, forældre er velkomne 

1/9: Bålhygge 

8/9: Strandtur 

15/9: Knob 

18.-20. sept.: Kræmmermarked  

22/9: Knob 

29/9: Hemmeligt møde  

Bæverne 
Mødetid: 18:15-19:45 

Bæverhilsner 
Freja, Martin, Jimmi, Line 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 
Lisa, 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 

Uge 31: Sommerlejr på Houens Odde 

18/8: Opstart efter ferie 

25/8: Oprykning og navne leg—OBS forældre er velkomne 

1/9: Kort og kompas 

8/9: Kort og kompas 

15/9: Kort og kompas løb 

18.-20. sept.: Kræmmermarked  

22/9: Ulvelege 

29/9: Fuldmånemøde optagelse i seeonestammen 
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Uge 31: Sommerlejr på Houens Odde 

18/8: Velkomst 

25/8: Oprykning—OBS forældre er velkomne 

1/9: Kan vi leve sammen? 

8/9: Vi bliver måske våde 

15/9: Vi slår knuder 

18.-20. sept.: Kræmmermarked  

22/9: Let at bygge 

29/9: Vi bygger op og ned 

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

Juniorhilsner 
 Isabella 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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Uge 31: Sommerlejr på Houens Odde 

18/8: Har i haft en god sommer? 

25/8: Oprykning—OBS start kl.18:30, forældre er velkomne 

1/9: Vi pionerer noget dumt 

8/9: Vi pionerer noget dumt færdigt 

15/9: Mad i suppedasen 

18.-20. sept.: Kræmmermarked  

22/9: I tror vi skal på løb, men lad os nu se 

29/9: Paltruljedyst i nye patruljer 

Troppen 
Mødetid: 19:00-21:00 

Trophilsner 
Torben, Nina, Freddie og Mathies 

 
Ret til ændringer forbeholdes! 

HUSK:  I vores uniform eller i bæltet har vi altid:   
Kniv, Lommelygte, Papir, Spejderfakta og Blyant! 
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Uge 31: Sommerlejr på Houens Odde 

23/8:  Senior ræs 

13/9:  Vi mærker efter  

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., 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 (orlov) 2991 7154 mikkelhansen360@gmail.com 

 Martin Damgaard 2392 3600  martinebdrup@gmail.com  

 Line Schjerbech M. 2830 6085 Line_schjerbech@hotmail.com 

 Freja Hansen  frejahansen99@hotmail.dk  

    

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 

 Lisa Schönbech (orlov)  lisa.sstofanet@gmail.com  
    

Juniorer: Michael Petersen 4275 3404 miktheboss71@gmail.com 

 Isabella Hviid 5091 4793 isabellahviid@gmail.com 

    

    

Trop: Mathies Larsen 2614 0089 lenicemonkey@gmail.com 

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

 Nina Petersen 4110 6172 ninapetersenrynkeby@gmail.com 

 Torben Haustrup 3029 2449 aze4craft@gmail.com 

    

Seniorer: Morten Østergaard 2849 7344 mortenoestergaard@ofir.dk 

 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 

Kogsbøllehytten: Bjørn Baltzer 4016 6980 bbhansen80@gmail.com 

    

Grupperådsformand: Bibbi Visby 5325 3858  bibbivisby@live.dk  

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

Uniform: Gitte Hansen 4233 6131  fandrup@live.dk  

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. 

Forældrerådet modtager 
gerne sponsorgaver i form 
af gevinster til vores 
tombola på Kræmmermar-
kedet 

Kontakt Eva, Charlotte 
eller Britt 

Forældrerådet afholder  

Skt. Hans for hele familien 
den 23/6 fra kl.18:00 

Vi ses! 


