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Gruppelederens side
Sommeren er over os og det er blevet tid til en lang sommerferie. 
Heldigvis er der en del af os, der ses på vores to sommerlejre i 
uge 27.

Bæveren, Ulvene og Juniorenes sommerlejr går til Port Arthur, 
som er et spejdercenter der ligger i skønne omgivelser i 
nærheden af Tommerup. Der vil  i samme uge vil være spejdere 

fra andre grupper  samt en buket af forskellige aktiviteter målrettet de enkelte 
aldersgrupper.

Trop- og seniorspejderne drager på kanotur på Gudenåen, hvor vi første dag 
lægger kanoerne i vandet ved Tørring teltplads og slutter ca. 120 km km oppe af 
Gudenåen ved Ans. Undervejs skal Himmelbjerget bestiges og Silkeborg besøges.

Seks af vores store spejdere skal ud over sommerlejren på kursus forskellige 
steder i Danmark. Det er altid dejligt at få dem hjem igen fyldt med en masse nye 
oplevelser og gode ideer og ikke mindst nye kammeratskaber. Vi kan tydeligt 
mærke hvordan de rykker sig på sådan et kursus  både i spejderarbejdet men 
vigtigst af alt også personligt.  

Vi har valgt at KFUM Langeskov i år vil deltage i Stafet For Livet d. 13. - 14. august 
2016 i Munkebo.
Vi laver vores eget hold og det gælder om, at vi er så mange på holdet som muligt.
Vi går på skift i kortere perioder af gangen - der vil blive lavet en "gå-plan".
KFUM Langeskov kommer til at have sin egen base på pladsen, hvorfra man hele 
tiden har kontakt med dem der går og hvor vi "hænger ud" når vi ikke går.
Forplejning undervejs søger vi for på bedste spejdermaner.

Alle kan deltage - både spejdere, forældre, bedsteforældre, venner og bekendte!
Det koster 100 kr for voksne og 50 kr for børn og unge under 18 år.
Pengene går til Kræftens Bekæmpelse.
Man går ind og tilmelder sig på www.stafetforlivet.dk, hvor man melder sig på vores 
hold. Her kan man oså læse meget mere arrangementet og det gode formål.  

Vi glæder os til at se spejdere og forældre igen efter sommerferien, hvor vi starter 
op igen tirsdag d. 16. august 2016

Rigtig god sommer

Lisbeth Hansen
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Pakkeliste



 

 

Nyt fra forældrerådet 

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

En dejlig lang sommerferie venter på sig, og vi er godt igang med nogle praktiske 
ting til sommerlejren. 
For forældrerådet betyder 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.  
Igen i år har vi vagter i forbindelse med kræmmermarkedet i september, hvor vi 
tjener penge til gruppen. Der er både køkkenvagter og skiltevagter, som ligger 
fordelt i perioden 21/9 til 25/9. Peter Jensen (2095 9292) står for at fordele både 
køkkenvagterne og  koordinerer skiltevagterne. Hvis du vil give en hånd med, så 
ring eller skriv og også her optjener man penge til sommerlejropsparingen. Legetøj
—Husk vi modtager gerne brugt legetøj til vores fiskedam Tombola gevinster—Vi 
modtager gerne gaver som vi kan bruge til gevinster 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, informationer 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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Bæverne 

Mødetid: 18:15 - 19:45 

16/8 1. møde efter sommerferien.

23/8    Oprykning.
            (nærmere informationer følger ).    

30/8     Hemmelige beskeder.

 6/9      Fællesmøde.

13/9     Løb med småopgaver.

20/9     Bål m.m.     

27/9     Vi laver vores eget legetøj.

Bæverhilsner  

Freja, 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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Ulvene(Seeonee stammen) 

Mødetid: 18:30 - 20:00 

Første møde efter sommerferien er d. 16 august 

Programmet vil blive delt ud her 

 

Ulvehyl 
Susanne, Gitte, Jimmy og Tomas M.  

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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Junior(Vikingefolket) 

Mødetid: 18:30 - 20:30 

16/8 Vi er sammen

23/8 Vi flytter

30/8 Vi arbejder sammen

6/9 Vi blander os

13/9 Vi tager af sted og bliver måske våde

20/9 Fra sted til sted

23.-25/9 Langeskov kræmmermarked

27/9 Vi kigger på papir

Juniorhilsner  

Sarah, Thomas og Isabella 

Ret til ændringer forbeholdes!  
Vi forventer: 

At I jeres uniform er der altid: Kniv, lommelygte, papir, spejderfakta og blyant! 
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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Troppen 

Mødetid: 19:00 - 21:00 

16/8 Patruljedyst
23/8 Oprykning

30/8 Patruljerystesammen.

2-3/9 Weekendtur 

6/9 Fællesmøde
13/9 Vi tænder bål som indianerne.

20/9 Lagkageløb
27/9 Vi laver sensommermad

Trophilsner  

Torben, Anders og Freddie  

Ret til ændringer forbeholdes!  
HUSK: I vores uniform eller i bæltet har vi altid: Kniv, Lommelygte, Papir, 

Spejderfakta og Blyant! 

Side 9



Seniorer 
Møder aftales i fællesskab 

6 Juli - Shelty Adventure Part Seven 

12-14 Aug - Shelty Adventure Part Eight 

21-28 Aug - Kollektiv Ugen - Nu klipper vi Snoren til Mor & Far 

27 Aug - Senior Møde - Det Uventet 

24-25 Sept - Shelty Adventure Part Nine 

Se yderligere arrangementer, aktiviteter og datoer på vores Facebook side. 
Husk at blive meldt ind i gruppen, hvis du er ny Seniorspejder. 

Spejderhilsner  
Morten Ø., Lisbeth og Thomas R. 

Forældrerådet består per 09-02-2016 af: 

Herudover deltager følgende repræsentanter fra grupperådet: 

Navn Tlf E-mail

Bibbi Visby(formand) 5325 3858 bibbivisby@live.dk 

Britt Espersen 2227 9931 Espersenbri @gmail.com 

Eva Pedersen 6017 8314 deomus@gmail.com 

Gitte Hansen 4233 6131 fandrup@live.dk 

Henrik Kjærul 2023 2720 henrik@gibbon.dk 

Peter Jensen 2095 9292 peter@dragster.dk 

Rikke Orthmann 5338 3949 rikke.bjarne@gmail.com 

Finn Thagesen 3049 2595 thagesen@hotmail.com 

Maria Ansbjerg 4041 7415 mariaansbjerg@hotmail.com 

Ulla Larsen (kasserer) 6046 9965 Ulla-larsen@stofanet.dk 

Lisbeth Hansen (gruppeleder) 6066 1426 Beth3005@gmail.com 
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Kontakter

www.kfum-langeskov.dk

Bæverne: Nina	Petersen 4110	6172 ninapetersenrynkeby@gmail.com

Lo#e	Schjerbech 3031	1416 Lo#eSchjerbech@gmail.com

Freja	Hansen frejahansen99@hotmail.dk	

Ulvene: Tomas	Mach 4234	5583 minimach@gmail.com

Jimmy	Bækholm 6014	7599 jsb@stofanet.dk

Gi#e	Yde	Juhl 4297	6759 gi#e.juhl@live.dk

Susanne	Thude 5036	3048 sgt@live.dk

Juniorer: Isabella	Hviid 5091	4793 isabellahviid@gmail.com

Thomas	Risum 2344	8517 thrila@me.com

Sarah	Jørgensen 6131	0026 sarahperle@live.dk

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

Torben	Haunstrup 3029	2449 aze4craR@gmail.com

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

Seniorer: Thomas	Risum 2344	8517 thrila@me.com

Morten	Østergaard 2849	7344 moch1986@gmail.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

KogsbøllehyUen: Bjørn	Baltzer 4016	6980 bbhansen80@gmail.com

-	udlejning Michael	Melvang 2256	2747 kogsboelle@gmail.com

Grupperådsformand: Bibbi	Visby 5325	3858	 bibbivisby@live.dk	

Kasserer: Ulla	Larsen 6046	9965 kassereren@kfum-langeskov.dk

Uniform: Gi#e	Hansen 4233	6131	 fandrup@live.dk	

Redaktør	Spiren	/	Web: Mathies	Larsen 2614	0089 lenicemonkey@gmail.com

Spejderhuset Hovbanken	5 5550 Langeskov
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Opslagstavlen

HOLD DIG OPDATERET VIA FaceBook gruppen 
”KFUM Langeskov”  

samt på hjemmesiden www.KFUM-Langeskov.dk 


