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Gruppelederens side
En god måde at følge med i spejdernes laden og gøren, ud over 
vores hjemmeside, er på vores facebook side. Her ligger der 
både historier og billeder fra hvad de forskellige enheder går og 
laver. Her er et lille udsnit.
Lisbeth Hansen



Skal spejderforældre hjælpe til?
Tilbage i 2009 stiftede vi for 1. gang bekendtskab med KFUM-spejderne i 
Langeskov-gruppe. Til grupperådsvalget i februar 2010 meldte Lene sig til 
forældrerådet: ”Vi var flyttet til Langeskov fra Horsens i efteråret 2008, så jeg så det 
som en god mulighed for at lære nogle mennesker at kende i Langeskov”.
Vi har gennem årene deltaget i forskellige arrangementer sammen med 
spejderlederne: p-vagter til speedway, amerikanertræf (Odins Træf), Økodag (hvor 
køerne kommer på græs) på Søbysøgård, Fjordens dag i Munkebo, Foreningernes 
dag i Langeskov-Centret og spejder for en dag (aktivitetsuge) på Pilen.
For at Langeskov-gruppe kan fungere, kræver det et godt samarbejde mellem 
forældrerådet og spejderlederne, men det kræver også opbakning fra alle andre 
forældre, som ikke sidder i forældrerådet. 
Hvad kan du hjælpe med?
Kagebagning til forskellige arrangementer, transport, når spejderne skal på ture, 
uddeling af kirkeblade, køre til lodseddelsalg, p-vagt til speedway og meget andet.
Der er mange ildsjæle både blandt os forældre og blandt spejderlederne, men hvis 
vi skal undgå, at de mister gejsten, er det vigtigt, at vi alle bakker dem op. Det gør 
vi ved at tilbyde vores hjælp. Selv når vi har STORE spejderbørn. Det kan både 
være i forældrerådet, men det kan også være i mindre målestok. Kan du køre, 
næste gang spejderlederne beder om hjælp i forbindelse med en tur? Kan du tage 
en vagt i tombolaen og fiskedammen til Kræmmermarkedet? Kan du tage en 
kirkebladsrute? Kan du sige ja til bare et af de spørgsmål, så kontakt Bibbi på tlf. 53 
25 38 58.
Skal du selv have været spejder for at hjælpe?
Bestemt ikke, Lene har aldrig været spejder, og det er ingen hindring. Eneste 
forudsætning er, at du gerne vil hjælpe.
Hvad får du ud af det?
Følelsen af, at vi trækker i flok – den indsats, du yder, betyder noget og nye 
bekendskaber – ingen forældreindsats = ingen spejdergruppe
Oplevelsen af glade spejdere – der er ikke noget mere livgivende end at opleve den 
glæde og det liv, der er om tirsdagen og på diverse spejderture
Spejdere hjælper hinanden – send et signal til dit barn om, at spejderforældre 
selvfølgelig også hjælper hinanden
På en køkkenvagt på kræmmermarkedet lærer du nye mennesker at kende. Det er 
superhyggeligt, megasjovt og giver en følelse af samhørighed, du tjener penge til 
gruppen + opsparing til dit barns sommerlejr
Uddeling af kirkeblade giver motion, frisk luft, du tjener penge til gruppen og 
opsparing til dit barns sommerlejr
Har du fået mod på at hjælpe, så tøv ikke med at kontakte Bibbi, hellere i dag end i 
morgen.

Spejderhilsner fra John og Lene 
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Nyt fra forældrerådet
I	skrivende	stund	står	Kræmmermarkedet	for	døren	
og	 vi	 har	 haR	MEGET	 travlt	 i	 forældrerådet,	 da	 vi	
har	3	opgaver.	Vi	har	måZe	sande,	at	det	er	svært	
at	 få	 hjælp	 `l	 vores	 opgaver	 i	 den	 forbindelse,	
hvilket	jeg	synes	er	trist.	Vi	skal	 jo	huske,	at	det	er	
penge	der	går	direkte	`l	vores	skønne	spejder.	Når	
det	er	sagt,	så	vil	 jeg	også	sige,	at	de	forældre	der	
har	taget	opgaven	`l	sig,	har	virkelig	også	taget	en	

ordentlig	tørn	og	de	skal	have	en	KÆMPE	tak.		
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	`d	end	andre,	og	så	hjælper	vi	al`d	hinanden	med	at	få	`ngene	`l	
at	 ske.	 For	 eksempel	 er	 nogle	 forældre	 chef	 for	 lodsedler,	 mens	 andre	
sørger	 for	 kræmmermarkeds	 fiskedam,	 og	 andre	 igen	 tager	 sig	 af	
udlejning	 af	 KogsbøllehyZen	 og	 opdatering	 af	 hjemmeside	 samt	
udfærdigelse	 af	 medlemsbladet,	 som	 du	 sidder	 med	 i	 hånden.	
Forældrerådet	er	også	ak`ve	med	at	søge	midler	`l	større	nyanskaffelser.		
Vi	har	brug	for	flere	forældre.	Har	du	derfor	lyst	`l	at	komme	lidt	tæZere	
på	 spejderarbejdet,	 så	 meld	 dig	 under	 fanerne.	 Der	 er	 officielt	 valg	 `l	
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	al`d	
repræsenteret	i	Spejderhuset	om	`rsdagen.		
Her	på	faldrebet	siger	vi	i	forældrerådet	farvel	`l	Peter	(Pepsi),	tusind	tak	
for	indsatsen.	

Vel mødt
Bibbi Visby 
Grupperådsformand
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Tusind tak til vores sponsorer i forbindelse med 
vores stand til Langeskov Kræmmermarked 

Alex	sko		

Anne'es	Blomster	

Aunslev	
Forsamlingshus		

Birkemose	Cykler		

BL	Pro	

BodyCare		

Bog	og	Papir		

Center	Kiosken		

Elyse	Dental	

Hair	Design		

Harlekin		

Herre	huset		

Hudbehandling		

Hårnålen	i	Rynkeby		

Karina	Frisør		

Kerteminde	
Ugeavis	og	Fyens	
S`as`dende		

Kruuse		

Langeskov	
Planteskole	

Milano	pizza		

Munke	Pedersen		

Nordfyns	Bank	

Nybro		

OK		

Rema	1000		

Salon	5550		

Salon	City	center		

Shell	tanken		

Sommerlund		

Sparekassen	Fyn		

Stok	Emballage		

Stubs	Bageri	

SuperBrugsen		

Tina	Friis		

Tine	P		

Tropica	

Ilskov			

City	pizza	og	grill	

Bu`k	Nelle	

Svane	

Apoteket	
Langeskov	

Refning	Poulsen	

Danske	Bank	

Sportsmaster	

Langegadens	Bager	

Imerco	

Engleterapi	Fyn	
Langeskov		

VIKAfilm



Bæverne 

Mødetid: 18:15 - 19:45 

4/10     Brænde perler.

11/10   Lave refleksbrikker.

18/10   Ingen møde.  ( Efterårsferie ).

25/10   Lave kastanjedyr.

28 -30/10  BUSK tur

1/11     Bål.

8/11     Optagelse af nye bævere.

15/11   Fremstille fuglefoder.

22/11   Vi laver hemmeligheder.

29/11   Vi laver hemmeligheder.

6/12     Bageaften.      

13/12   Julehygge. ( for bævere, forældre og søskende ).
                               ( Nærmere informationer følger)

Bæverhilsner  

Sarah 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 

4/10  Bandesærpræg

11/10 Vi fortsætter med bandesærpræg

18/10 Efterårsferie

25/10 Vi tosser

28 -30/10   BUSK tur

1/11 Mad over bål

8/11 Mosetur

15/11 Hvad fandt vi på moseturen

22/11 Vi laver hemmeligheder

29/11 Vi fortsætter med  hemmeligheder

6/12 Vi laver konfekt og bager

13/12 Juleafslutning
Ulvehyl 

Freja, Gabriel 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 

4/10 Vi laver kludder!

11/10 Vi orienterer os

18/10 Go’ Ferie (efterårsferie)

25/10 Vi tror og finder os

28-30/10 BUSK tur

1/11 Vi finder os og tror

8/11 Vi kigger på papir og klokker

15/11 Vi klokker i den

18-20/11 Juletur

22/11 Vi løbejuler

29/11 Vi juler

6/12 Overraskelser

13/12 Juleafslutning

Juniorhilsner  

Kjeld, Lisa 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.  

Side 8



Troppen 
Mødetid: 19:00 - 21:00 

4/10 Showtime!

11/10 Patruljedyst med fart på!
18/10 Efterårsferie

15/10 Blind for en aften
28 -30/10 BUSK tur

1/11 Vi leger med ild
8/11 Vi fisker efter vintermad

15/11 Global Positioning System
22/11 Woop Woop (Hav telefon med)

29/11 Kanotur (Vi starter kl. 18.30)
6/12 Nisseløb

13/12 Juleafslutning

Trophilsner  

Thomas, Torben, Anders og Freddie  

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

Spejderfakta og Blyant!  
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Seniorer 
Møder aftales i fællesskab 

7-8 Okt - Shelty Adventure Part Ten 

28-30 Okt - BUSK tur 

11-12 Nov - Shelty Adventure Part Eleven 

9-10 Dec - Shelty Adventure Part Twelve 

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

Spejderhilsner  
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 

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 kassereren@kfum-langeskov.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

Sarah	Jørgensen 6131	0026 sarahperle@live.dk

Ulvene: Tomas	Mach 4234	5583 minimach@gmail.com

Freja	Hansen frejahansen99@hotmail.dk	

Gabriel	Ganderup 5365	3858 letsspawnow@gmail.com

Juniorer: Isabella	Hviid 5091	4793 isabellahviid@gmail.com

Kjeld	Larsen 2891	5560 larsen201@hotmail.dk

Lisa	Schønbech lisaschonbech@outlook.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

Thomas	Risum 2344	8517 thrila@me.com

Seniorer: 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

Kogsbøllehy'en: 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: GiZe	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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Side 12

Opslagstavlen

HOLD DIG OPDATERET VIA 
FaceBook gruppen ”KFUM 

Langeskov”  

samt på hjemmesiden www.KFUM-Langeskov.dk 

Mærker på uniformen!!

Alle	mærker	skal	man	sy	på,	også
	selvom	de	kan	

limes.	Limen	ødelægger	desværre	uniformen.				

MVH	Gi'e


