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Gruppelederens side... 

I de her fantastiske efterårsdage med solskin og blodmåne, kom-
mer jeg til at tænke på sangen ”Septembers himmel er så blå”.  

Særligt et af versene giver et godt billed af vores dejlige Dan-
mark lige nu. Så tag børnene med ud og nyd vores skønne natur. 

 
 
 

Hver stubbet mark, vi stirrer på  

står brun og gul og gylden, 

og røn står rød og slåen blå 

og purpursort står hylden. 

Og georginer spraglet gror 

blandt asters i vor have, 

så rig er årets sidste flor: 

oktobers offergave. 
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Der er sket lidt ændringer i ledergruppen 

Michael har valgt at stoppe ved Juniorene, men han er stadig til-
knyttet gruppen, hvor han fortsætter som en del af husbestyrel-
sen. Isabella har takket ja til at være enhedsleder ved Juniorene 
og Thomas Risum, der også er leder ved Seniorene, er nu Juniorle-
der. 

Nina har i en periode været leder ved Troppen, men hun savnede 
Bæverne og er derfor nu vendt tilbage som enhedsleder ved Bæ-
verne. Lotte, der tidligere var enhedsleder ved Bæverne, fort-
sætter som Bæverleder. 

Vi byder samtidig hjertelig velkommen til Gitte Juhl, som er ny 
leder hos Ulvene, og til Anders Tarp, som er ny leder hos Troppen. 

Sidst i Spiren er der en oversigt over alle ledere i gruppen samt 
deres kontaktoplysninger. 

Vi går mørkere og koldere tider i møde. Det ændre ikke på, at de 
fleste af vores spejdermøder foregår udenfor. Husk derfor at 
jeres børn er klædt på efter vejret og de må meget gerne have 
en lommelygte med. 

Sidste spejdermøde inden jul er d. 8. december og vi starter igen 
efter juleferien den første tirsdag i januar. 

 

Rigtigt godt efterår, god jul og godt nytår 

Lisbeth Hansen 

Mød op til arbejdsdag ved spejderhuset 

lørdag den 3. oktober fra kl. 9:00 til 15:00  

Vi skal have beskåret træer og buske m.m. på grunden, 
samt ryddet grundigt op inden efteråret sætter ind. 

Spis morgenmad hjemmefra, husbestyrelsen sørger for 
frokost og naturligvis kaffe/te til alle fremmødte. 

HUSK arbejdshandsker (gerne tykke uden strik), ørne-
næb, kædesav og solide haveredskaber,  

samt evt. trailer, så vi også kan køre skidtet væk. 

 

Vi ses! 
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Nyt fra forældrerådet 

Kræmmermarkedet i år havde så fantastiske præmier, at 
vi søndag måtte melde alle lodder udsolgt.  Vi vil endnu 
engang takke de mange forældre og virksomheder som var 
med til at støtte vores aktiviteter i forbindelse med 
kræmmermarkedet, da de ikke blot er med til at støtte op 

om lokalsamfundet, men også i den grad medvirkende til at vores spejdere 
en dag har nok penge til nyt lejrudstyr. 

 

Allerede nu er vi gået igang med at samle gaver ind til fiskedammen i 
2016, så hvis I ligger inde med noget brugt legetøj, som jeres børn ikke 
længere leger med, og som er i god stand, så tager vi gerne imod det i 
spejderhuset hver tirsdag. 

 

Hvad laver forældrerådet?  

Arbejdet i forældrerådet er ret alsidigt, hvor hver især byder ind med 
det de kan og når de kan, for nogle dage har man bedre tid end andre, og 
så hjælper vi altid hinanden med at få tingene til at ske.  

For eksempel er nogle forældre chef for lodsedler, mens andre sørger 
for kræmmermarkeds fiskedam, og andre igen tager sig af udlejning af 
Kogsbøllehytten og opdatering af hjemmeside samt udfærdigelse af med-
lemsbladet, som du sidder med i hånden.  

Forældrerådet er også aktive med at søge midler til større nyanskaffel-
ser, og vi har bl.a. brug for en ny boogietrailer, da den gamle er nedslidt.  

Så kender du nogen eller har en god idé til, hvordan vi på en nem måde kan 
tjene penge til de lidt større ting, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. 

 

Vi har brug for flere forældre  

Vi er lige nu 9 forældre i forældrerådet, men vil gerne være lidt flere. 
Har du derfor lyst til at komme lidt tættere på spejderarbejdet, så meld 
dig under fanerne. Der er officielt valg til forældrerådet i februar, men 
vi kan allerede nu godt bruge lidt hjælp.  

Kom derfor og hør hvad vi laver og hvad det indebærer at være med. Vi 
er altid repræsenteret i Spejderhuset om tisdagen.  

 

Vel mødt  

Bibbi Visby,Grupperådsformand 

Vores Facebook gruppe hedder ”KFUM  Langeskov”  

og alle er velkomne! 
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Billeder fra 2015… 
 

Koncentrerede Ulve studerer kort og kompas 

Se hvad jeg har lavet! 

Lejraktiviteten kan være lidt skrabet 
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6/10    Bål 

13/10   Efterårsferie  (Intet møde) 

20/10   Kastanjetur (Husk barnesæde til bil) 

27/10   Fremstille dækkeservietter 

3/11     Vi bruger vores fantasi 

10/11    Norden 

17/11    Vi fremstiller fuglefoder 

24/11    Hemmeligheder 

1/12      Hemmeligheder 

8/12      Vi bager og julehygger 

Bæverne 
Mødetid: 18:15-19:45 

Bæverhilsner 
Freja, Martin, Jimmi, Lotte og Nina 

 
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, Gitte, 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 

6/10  Vi får banderum og stander 

13/10  Efterårsferie 

20/10  Leg i mørke 

27/10  Leg i mørke 

3/11  Virksomhedsbesøg på Fynsværket vi møder kl. 18 til 20 

10/11  Førstehjælpsmærke 

17/11  Førstehjælpsmærke 

24/11  Førstehjælpsprøve 

1/12  Vi bager og gør klar til jul 

8/12  Vi julehygger 
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2/10-4/10 Weekendtur med juniorerne 

6/10  Trangia, øksebevis og lejrflag 

13/10  Efterårsferie 

20/10  Øksebevis / Trangia / (udsmykning til skab) 

27/10  Bål 

3/11  Bål 

10/11  Fremstil et sæt raftebowling 

17/11  Birkende Kirke 

24/11  Julegaver 

1/12  Julegaver 

8/12  Julehygge—Go’ ferie 

 

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

Juniorhilsner 
 Thomas og Isabella 

 
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. 



9 

 

HUSK - Så er det tid at have lommelygte med! 

6/10   Kort og Kompas (Orienteringsmærke) 

13/10  Efterårsferie 

20/10  Kort og Kompas (Orienteringsmærke) 

27/10  Kommunikationsmærket 

3/11  Kommunikationsmærket 

10/11  Knæk og bræk (Sygeplejeskemærket) 

13/11-15/11 Juleweekend. (Tag på turmærke og Orienteringsmærke) 

17/11  Ildmøde 

21/11  Vi vandrer 20 km. (Tag på turmærke) 

24/11  GPS-Løb (Tag på turmærke og Orienteringsmærke) 

1/12  Tur på Odense Å (Tag på turmærke) 

8/12  Juleafslutning (Vi får alle vores mærker) 

Troppen 
Mødetid: 19:00-21:00 

Trophilsner 
Torben, Anders, 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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18. oktober   På dybt vand 

13. - 15. nov.  Juletur 

13. december  Dansen med Lucia 

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: Nina Petersen 4110 6172 ninapetersenrynkeby@gmail.com 

 Lotte Schjerbech 3031 1416 LotteSchjerbech@gmail.com 

 Jimmi Christensen 2860 2482 jummi.chr@hotmail.com 

 Martin Damgaard 2392 3600   
 Freja Hansen  frejahansen99@hotmail.dk  

    

Ulvene: Jimmy Bækholm 6014 7599 jsb@stofanet.dk 

 Tomas Mach 4234 5583 minimach@gmail.com 

 Gitte Yde Juhl 4297 6759 gitte.juhl@live.dk 

 Stina Lindholm 2015 3217 stinalindholm@live.dk 

 Susanne Thude 5036 3048 sgt@live.dk 

    

Juniorer: Isabella Hviid 5091 4793 isabellahviid@gmail.com 

 Thomas Risum 2344 8517 thrila@me.com 

    

Trop: Mathies Larsen 2614 0089 lenicemonkey@gmail.com 

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

 Torben Haunstrup 3029 2449 aze4craft@gmail.com 

 Anders Tarp Pedersen  2858 9929 tarp.anders@gmail.com 

    

Seniorer: Morten Østergaard 2849 7344 moch1986@gmail.com 

 Thomas Risum 2344 8517 thrila@me.com 

 Lisbeth Hansen 6066 1426 beth3005@gmail.com 

    

Gruppeleder: Lisbeth Hansen 6066 1426 beth3005@gmail.com 

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

 Mathies Larsen 2614 0089 lenicemonkey@gmail.com 

    

Kogsbøllehytten: Bjørn Baltzer 4016 6980 bbhansen80@gmail.com 

- udlejning Michael Melvang 2256 2747 kogsboelle@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. 

SUK!—desværre kan vi ikke samle 
ledere nok til en weekendtur ifbm 
BUSK i år.  

Vi håber at deltage i 
BUSK igen til næste 
år. 

Men vores spejdere 
skal naturligvis ikke 
snydes for deres års-
stjerner, som deles ud 
ved nærmeste lejlig-
hed. 

… til alle vores gavmilde sponsorer 
for alle de fine præmier til vores 
tombola. 

Vi fik udsolgt, og pengene går til 
at fremme aktiviteter og positive 
oplevelser for vores unge spejde-
re. 


