
SPIREN

Oktober - November - December



Gruppelederens side
Både på Facebook og Instagram kan i følge med i hvad Spejderne går og sysler med. Her 
er der billeder både fra vores tirsdags aftener, men også billeder fra weekendture, 
sommerlejr og arrangementer. Det er også vores letteste vej til at komme i kontakt med jer 
forældre, udover hvis i kikker ind om tirsdagen, hvis vi skal have hjælp til forskellige ting. 
Det kan f.eks. være hjælp til vagter i boden til kræmmermarkedet eller kørsel til 
arrangementer. Hvis i ikke allerede har fundet dem, så find KFUM Langeskov både på 
facebook og Instagram.

Hilsen Tomas.





Nyt fra forældrerådet

Kræmmermarkedet i år er igang og vi takker for 
a l l e d e v i r k s o m h e d e r o g d e f å 
spejdereforældre som var med til at støtte vores 
aktiviteter i forbindelse med kræmmermarkedet, 
da de ikke blot er med til at støtte op om 
loka lsamfundet , men også i den grad 
medvirkende til at holde vores kontingent nede.  

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 
medlemsbladet, som du sidder med i hånden. Forældrerådet er også aktive 
med at søge midler til større nyanskaffelser. 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 tirsdagen.

Hilsen Bibbi 
Grupperådsformand



Bæverne 

Mødetid: 18:15 - 19:45 

3/10				Begynde	på	mærket	“Min	familie”.	

10/10			Min	familie.	

17/10			Ingen	møde.	(	E,erårsferie	).	

24/10			Optagelse	af	nye	bæver.	

27-29			Busk.	
	 	(	weekendtur)											
	 	(	nærmere	informa@oner	følger	).	

31/10			Vi	arbejder	med	genbrug.	

	7/11				Arbejder	med	genbrugsmaterialer.	
													(	må	gerne	medbringe	forskellige	gen-	
													brugs@ng	såsom	æsker,	dåser,	m.m	).		

14/11			Arbejder	med	genbrugsmaterialer.	

21/11			Vi	laver	hemmeligheder.	

28/11			Vi	laver	hemmeligheder.	

2/12					Juletur	for	hele	familien.	
													(	nærmere	informa@oner	følger	).	

5/12					Vi	bager	julekager.	

12/12				Julehygge	m.	forældre	og	søskende.	
														(	nærmere	informa@oner	følger	).			

Sarah, Kasper 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 

3/10				Jungletema	

10/10		Fuldmånemøde	

17/10		EKerårsferie	

24/10		Ulvetema	

27 -29/10 BUSK tur

31/10		Ulvetema	

7/11				ForældreaKen	

14/11		Kristendomsløb	

21/11		Vi	laver	hemmeligheder	

28/11		Vi	fortsæNer	med	hemmeligheder	

5/12				Vi	laver	konfekt	og	bager	

12/12		Juleafslutning	

Ulvehyl 
Kamilla, Nanna, Susanne & Britt 

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 

3/10 indvielse af ny bålplads/ forældre aften

10/10 kanotur

17/10 Efterårsferie

24/10 Besnøringer/knob

27 -29/10 BUSK tur 
                Hylkedam Geldsted/ sammen Grøndalsgruppen

31/10 Mad over bål

7/11 Førstehjælp

14/11 Samarbejde

21/11 Besnøringer / knob

28/11 Hvad kan man lave over bål

5/12 Julehemmeligheder

12/12 Julehygge

Gabriel, Freja og Kjeld 

Ret til ændringer forbeholdes!  
Husk: 

Vi har altid papir og blyant i vores uniform og vi har altid vores lygte og dolk med. 
HUSK at ringe eller sende en sms hvis du ikke kommer til spejder. 
Tag tøj på efter vejret, da vi er som reglen ude. 



Troppen 

Mødetid: 19:00 - 21:00 

3/10 Flaget (mærke)

10/10 Refleksløb, nu med lagkage!

17/10 EFTERÅRSFERIE

24/10 Førstehjælp for begyndere (mærke del 1)

27 -29/10 BUSK tur

31/10 Stands Ulykken! (mærke del 2)

7/11 I fyr og flamme med dit tændstål

14/11 Mad over åben ild

21/11 Ildaften

28/11 Fakter med fakler(Vi starter på markedspladsen!) 

5/12 Kanotur (Start klokken 18:00)

12/12 Juleafslutning (Start klokken 18:00)

Det bliver tidligt mørkt, hav derfor lommelygte eller pandelampe med 

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 

22/10 Omvendtmærke

27 -29/10 BUSK tur

11-12/11 Tur til Kogsbøllehytten

10/12 Julemøde        

Vores møder ligger som oftest søndag fra kl. 10-15 

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

Spejderhilsner  
Mathies og Thomas R 

 

Klanen 

5/10         Planlægning af valgdebat
27 -29/10 BUSK tur
2/11         Valgdebat

   16/11       Knobdag (flaget osv.)
                                        30/11       Paletten mærker
                                        2-3/12    Juletur

   14/12     Julehygge
                                        28/12     Julehygge og planlægning af program til 

        næste halvår



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

BriN	Espersen 2227	9931	 espensenbriN@gmail.com

Eva	Pedersen 6017	8313 deomus@gmail.com

GiNe	Hansen 4233	6131	 fandrup@live.dk	

Brian	Lange	 2532	7930 email@brianlange.dk

Rikke	Orthmann 5338	3949	 orthmannrikke@gmail.com

Finn	Thagesen 3049	2595	 thagesen@hotmail.com

Maria	Ansbjerg	 4041	7415	 mariaansbjerg@hotmail.com

JeaneNe	Holck 2226	0703 JeaneNeholck@hotmail.com

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

Tomas	Mach	(gruppeleder)	 4234	5583 minimach@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

Kasper	Larsen

Ulvene: BriI

Kamilla

Nanna

Susanne	Thude 5036	3048 sgt@live.dk

Juniorer: Kjeld	Larsen 2891	5560 larsen2013@hotmail.dk

Gabriel	Ganderup 5365	3858 letsspawnnow@gmail.com

Freja	Hansen frejahansen99@hotmail.dk	

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

Torben	Haunstrup 3029	2449 aze4craK@gmail.com

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

Thomas	Risum 2344	8517 thrila@kfumspejderne.dk

Seniorer: Thomas	Risum 2344	8517 thrila@kfumspejderne.dk

Mathies	Larsen 2614	0089 lenicemonkey@gmail.com

Gruppeleder: Tomas	Mach 4234	5583 minimach@gmail.com

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

KogsbøllehyIen: 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: GiNe	Hansen 4233	6131	 fandrup@live.dk

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

Spejderhuset Hovbanken	5 5550 Langeskov

Spejderhusets	
kotonummer Reg. nr. 2375 Konto nr. 0120 659 227
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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	GiIe

Spejderne i Langeskov kan nu findes på Instagram 

Følg os på “kfum_langeskov” og se billeder og 
historier fra vores spejderaftner og spejderture


