
SPIREN

April - Maj - Juni



Gruppelederens side
Foråret spire og solen kalder os udenfor - det et en skøn tid vi 
går i møde. 

Ny gruppelederassistent 
Tomas Mach som er enhedsleder ved Ulvene har af tidsmæssige 
årsager valgt, at han ikke fortsætter som leder ved Ulvene efter 
sommerferien. Tomas har derimod takket ja til at være 
gruppelederassistent, så han vil stadig være tilknyttet gruppen 
og vil derfor stadig være at finde i spejderhuset efter 
sommerferien. Dog ikke hver tirsdag.

Forårstur  
I Langeskov gruppe tog vi hul på foråret med en Forårstur for hele gruppen til Fønsborg 
ved Nr. Aaby.  
Det var en rigtig dejlig tur, hvor vi på lørdagens løb fik styr på årstider og årets helligdage. 
På løbet mødte spejderne julenisser, påskekyllinger, skar peberfrugt-lanterner, lavede 
nytårshatte og meget mere. Aftensmaden blev lavet på bål, hvor særligt de yngste 
spejdere var stolte over, den ret de hver i sær lavede i en foliebakke og satte ind i bålet. 
Aftensmåltidet blev spist i bålhytten, inden vi gik ind og havde lejrbål ved den åbne kamin.  
Gennem weekenden blev der nydt boller og kage, som velvillige forældre havde bagt. Tak 
for det! Efter en dejlig forårstur, er vi i ledergruppen enige om at der kommer en ny 
forårstur i 2018. 



Sommerlejr  
Vi har i år valgt at dele sommerlejren op i to.  
Bæverne og Ulvene tager på Piratlejr på Port Arthur d. 2. – 5. juni, hvor de sammen med 
spejdere på samme alder, skal nyde nogle dage med aktiviteter rettet mod 
deresaldersgruppe. De kommer til at møde spejdere fra andre grupper og måske andre 
korps. Vi håber, at rigtig mange af vores Bævere og Ulve er klar til en gang Meget 
Underholdende Spejderi (MUS-lejr)

Vores Juniorer, tropspejdere, seniorspejdere samt Roverklan tager på Spejdernes Lejr d. 
22. – 30. juli. Vi er 39 tilmeldt fra Langeskov gruppe og vi skal bo i kvarter sammen med 
de andre spejdergrupper i Kerteminde Kommune – De Grønne Pigespejdere fra 
Langeskov, KFUM Kertinge, DDS Kerteminde og DDS Munkebo. Derudover har vi ønsket 
at der kommer til at bo en eller to udenlandske grupper i vores kvarter. 

Ca. 40.000 spejdere fra ind- og udland deltager i Spejdernes Lejr. Der bliver et stort udvalg 
af forskellige aktiviteter og oplevelserne kommer til at stå i kø. Onsdag har vores 
borgmester sagt ja tak til at  besøge os i lejren. Samme dag kommer sognepræst Knud 
Erik Kristensen fra Kølstrup Kirke også på besøg og indleder dagens frokost med en lille 
andagt. Mange af fjer kender også Knud Erik fra Rønninge Kirke. 

Onsdag bliver også besøgsdag, hvor vi håber at vores bævere og ulve har lyst til at 
besøge os på lejren sammen med deres forældre. Forældre, bedsteforældre og søskende 
til de spejdere der er på Spejdernes Lejr, er også meget velkommen denne dag. Onsdag 
er den eneste dag, hvor vi er sikker på at vi alle sammen er på vores lejrplads. 

En ting er helt sikkert. Uanset hvilken en af lejrene man deltager på, vil der være masser 
af gode spejderoplevelser der venter forude. 

Kogbøllehytten 
Som mange af jer ved har vi ejer Langeskov Gruppe Kogsbøllehytten ved Nyborg. 
Kogsbøllehytten er en primitiv hytte, som vi selv kan lave ture til, men den kan også lejes 
af f.eks. spejdergrupper, børnehaver eller skoler, så længe det handler om aktiviteter der 
har med en naturoplevelse at gøre. Vi er rigtig glad for vores lille hytte, men den kræver 
naturligvis lidt kærlig pleje ind imellem. Lige nu er det vigtigt for os at få sat nye vinduer i 
hytten. Vinduerne er indkøbt. Vi mangler bare nogle der vi hjælpe os med at sætte dem i.  
Vores nye toiletbygning trænger til at blive malet, så vi sikre os at den kan holde mange år 
frem. Det er lige nu de mest presserende ting, som vi håber vi meget snart kommer i gang 
med. Så er du god til havearbejde, male, isætte vinduer eller andet samtidig med at du har 
nogle hyggelige sociale timer i vores dejlige Kogsbøllehytte, så kontakt Michael Melvang 
eller undertegnede.  
(kontaktoplysninger bagerst i Spiren)

Ud over ovenstående oplevelser kan nævnes Sct. Georgsdag d. 23. april og Sct. Hans d. 
23. juni, hvor vi håber, at vi ud over vores egne spejdere ser forældre og søskende. Dette 
kommer der mere om når tiden nærmer sig.  

Alle ønskes et dejligt forår og en rigtig god sommer

Spejderligst  
Lisbeth



Billeder fra forårsturen 



Nyt fra forældrerådet
Et år mere er gået, og vi har atter haft Grupperådsvalg. Der 
var desværre ikke så stor interesse  for at komme i 
grupperådet, så der kom kun enkelt ny modig forælder med, 
nemlig Amalies mor Jeanette. Stort velkommen til! I løbet af 
året er Carl-Gustavs far sprunget til, også et velkommen til 
Brian. Hvis der skulle sidde en eller flere forældre derude, der 
meget gerne kunne have lyst til at hjælpe eller bare er lidt 
nysgerrige, så er I altid velkommen til at kontakte mig. 

Lodsedlesalg: Oliver fra ulvene, tog lige en lille ekstra tørn og 
sørgede for at vi nu kan sige, DER ER UDSOLGT! og den spejder der udnævnes som 
årets sælger, bliver Kamilla Vemmelund med 105 solgte lodsedler. Med titlen følger der et 
gavekort på 100 kr til 55 grader nord. Jeg vil lige benytte lejligheden til at sige "godt 
arbejde" til alle vores flittige spejdere (og forældre) der hjalp med opgaven. 

Gaver: Vi har været så heldige, at vi i år har modtaget et beløb fra Borgerforeningen, som 
et tilskud til vores nye telte. Samtidig har vi også været så heldige at få overrækket 8 nye 
uniformer af Elitegrillisterne, som de var for at overrække tirsdag d. 23. marts. Vi siger 
1000 tak til Borgerforeningen og Elitegrillisterne.

Giv os en hånd med Vi er lige nu så småt ved at gå i gang med at planlægge vores 
aktiviteter i forbindelse med Kræmmermarkedet 2016. Så husk at vi som sædvanligt tager 
imod brugt legetøj til børnenes fiskedam hver tirsdag i Spejderhuset. Det samme gælder 
præmier og gevinster til vores tombola! Og husk selvfølgelig igen i år at vi holder Sankt 
Hans den 23/6 ved Spejderhuset, hvor forældrerådet tænder op i grillen, og vi hygger os 
med vores medbragt mad. Vi slutter af med Sankt Hans bål og hekseflyvetur til Bloksbjerg. 
På vegne af forældrerådet ønsker jeg alle et rigtig godt spejderforår Bibbi 
Visby, Grupperådsformand



Bæverne 

Mødetid: 18:15 - 19:45 

4/4     Påskemøde : 
          Påskens traditioner, kreativ værksted, påskelege og hygge

11/4   Intet møde (Påskeferie)

18/4   Vi arbejder med naturmærket

25/4   Sct. Georgsmøde.  
          (Forældre, søskende, andre er velkommende)
          (Nærmere besked følger)

2/5     Lave bestikposer.

9/5     Lave bestikposer.

16/5   Vi er naturdetektiver.

23/5   Fællesmøde på tværs af 
enhederne.

25/5   Grøndalsmarch. 
(Kr. himmelfartsdag).
Bæverne skal ud og vandre, 6 
km.
(Forældre, søskende, andre er 
velkommende)

         (Nærmere oplysning om turen 
følger).

30/5   Vi laver bål og bager 
pandekager.

2/6 – 5/6   Sommerlejr for bæver og 
       Ulve.

6/6     Strandtur.
          (nærmere informationer følger ).

13/6   Vi laver heksen til Sct. Hans 
bålet.

20/6   Afslutning inden sommerferien.
          (bål med et eller andet 

spiseligt ).

23/6   Sct. Hans 
          (nærmere informationer følger ). 

Sarah og Nina  

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 

4/4            Vi laver karsedyr

11/4          Påskeferie

18/4          Vi snitter (Husk dolk, hvis I har en)

25/4          Sct. Georgs (Nærmere info følger)

2/5            Vi snitter videre

9/5            Vi øver videre på at snitte

16/5          Dolkeprøve og Naturspil

23/5          Fællesmøde med de andre enheder

30/5          Sommerlejr-ræs

2-5/6         Sommerlejr

6/6            Tur i mosen

13/6          Kanotur på Odense Å (Nærmere info følger)

20/6          Sidste møde inden sommerferien

23/6          Sct. Hans (nærmere informationer følger)
         

Ulvehyl 
Clara, Freja, Gabriel, Susanne og Tomas M.  

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



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

4/4           10 min tårn

11/4         Påskeferie

18/4         Bål

25/4         Sct. Georgs (Nærmere info følger)

2/5           Besnøringer

9/5           Reb

16/5         Samarbejde

23/5         Fællesmøde 

30/5         Bålmad

6/6           Besnøringer

13/6         Kanoløb

20/6         Sidste gang før sommerferieJuniorhilsner 

23/6         Sct. Hans (nærmere informationer følger)
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.  



Troppen 
Mødetid: 19:00 - 21:00 

4/4           Knivbevis og start på Knobbinder

11/4         Påskeferie

18/4         Pioner

25/4         Sct. Georgs (Nærmere info følger)

2/5           Knobbinder aften

9/5           Stifinder 1

16/5         Stifinder 2 + Knobøvelser

19-21       Primi-weekend

23/5         Fælles gruppe møde 

30/5         Knobbinder

6/6           Kok

13/6         Eventyr 1

20/6         Eventyr 2

23/6         Sct. Hans (nærmere informationer følger)
Trophilsner  

Thomas, Torben, Anders og Freddie  

Ret til ændringer forbeholdes!  
HUSK: Vi er altid udenfor, så tag tøj på efter det. Vi skal tage mange mærker, hav 

derfor altid i uniformen eller bæltet: kniv, lommelygte, kompas, papir og blyant!  



Seniorer 
Møder aftales i fællesskab 

30 April - Hvad mon vi skal lave? 

28 Maj - Har vi mon fundet ud af hvad vi skal lave? 

11 Juni - Finder vi mon nogensinde ud af hvad vi skal lave? 

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

Spejderhilsner  
Lisbeth, Mathies 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 Espersenbritt@gmail.com 

Eva Pedersen 6017 8314 deomus@gmail.com 

Gitte Hansen 4233 6131 fandrup@live.dk 

Brian	Lange	 2532 7930 email@brianlange.dk

Rikke Orthmann 5338 3949 rikke.bjarne@gmail.com 

Finn Thagesen 3049 2595 thagesen@hotmail.com 

Maria Ansbjerg 4041 7415 mariaansbjerg@hotmail.com 

Jeane+e	Holck 2226 0703 Jeanetteholck@hotmail.com

Ulla Larsen (kasserer) 6046 9965 kassereren@kfum-langeskov.dk

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

mailto:kassereren@kfum-langeskov.dk
mailto:Espersenbritt@gmail.com
mailto:email@brianlange.dk


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 letsspawnnow@gmail.com

Clara	Henriksen clara.henriksen1@gmail.com

Susanne	Thude 036	30	48	 sgt@live.dk	

Juniorer: Isabella	Hviid 5091	4793 isabellahviid@gmail.com

Kjeld	Larsen 2891	5560 larsen2013@hotmail.dk

Lisa	Schønbech lisaschonbech@outlook.dk

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

Torben	Haunstrup 3029	2449 aze4craP@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

Mathies	Larsen 2614	0089 lenicemonkey@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

mailto:letsspawnnow@gmail.com
mailto:larsen2013@hotmail.dk
mailto:kassereren@kfum-langeskov.dk


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	GiUe


