
SPIREN

Januar - Februar - Marts



Gruppelederens side
Jeg fik ikke skrevet noget til sidste Spiren, så det 
er første gang, jeg skriver som gruppeleder her i 
bladet.  
Lisbeth stoppede i juni måned, som gruppeleder, 
da hun har fået nyt job, som jordemoder på 
Grønland. Til de af jer, som ikke kender mig, kan 
jeg fortælle, at jeg er 39 år, jeg har været spejder 
i Langeskov Gruppe i 22 år af to omgange. Hvis I 

har spørgsmål, så kontakt mig endelig. Jeg er ofte i spejderhuset og ellers 
står mine kontaktoplysninger her i Spiren.

6. marts 2018 er der valg til grupperådet. Det foregår traditionen tro med, at vi 
starter med fællesspisning. Derefter er der tøndeslagning for børnene, mens 
der afholdes grupperådsvalg. Der kommer mere info senere.

I grupperådet har vi besluttet, at vi vil være repræsenteret i spejderhuset  den 
første tirsdag i måneden. Der vil være kaffe på kanden og mulighed for at få 
en snak med os om hvad vi går og laver. Det vil foregå i lederlokalet.

I skrivende stund er der sikkert gang i juletravlheden rundt omkring i 
hjemmene og 2017 bliver snart til 2018, så jeg ønsker alle en rigtig god jul og 
et godt nytår.

Spejderhilsen

Tomas Mach



Nyt fra forældrerådet

Forældrerådet	 har	 ansvaret	 for	 et	 par	
ak3viteter	 her	 i	 starten	 af	 året.	 Som	 du	 kan	
læse	 nedenfor,	 så	 har	 vi	 brug	 for	 hjælp	
Lodseddelsalg	 Den	 30.	 januar	 hvor	 vi	 sælger	 i	
Langeskov	 og	 omegn	 lodsedler	 fra	 KFUM’s	
LandsloEeri.	 Vi	 har	 derfor	 brug	 for	 forældre,	
som	vil	køre	spejderne	ud	på	de	ruter,	der	ikke	

er	 i	 gå-afstand	 fra	 Spejderhuset.	 Der	 er	 denne	 aIen	 også	 muligt	 at	 få	
lodsedler	 og	 ruter	 med	 hjem,	 og	 på	 den	 måde	 spare	 penge	 op	 3l	
sommerlejren.	Vi	 giver	 2	 kr.	 3l	 spejderens	opsparing	 for	 hver	 lodseddel,	
der	bliver	solgt	eIer	salgsaIenen.	

Fælles-spisning	og	valg	/l	forældrerådet	
Tirsdag	 den	 6.	 marts	 er	 der	 i	 Spejderhuset	 fælles-spisning,	 valg	 3l	
forældrerådet	 samt	 fastelavn	 for	 spejdere	og	 søskende.	Her	 kan	du	 som	
forældre	 høre	 om	 årets	 ak3viteter	 og	 s3lle	 spørgsmål	 3l	 lederne	 og	
foræderrepræsentanter.	I	år	træder	Finn	ud	af	forældrerådet,	da	han	ikke	
længere	har	spejderbørn,	vi	siger	tusind	tak	for	samarbejdet.	Vi	har	et	par	
tomme	pladser	3l	nye	kræIer.	Er	du	interesseret	så	hører	vi	gerne	fra	dig	
allerede	nu..	Kontakt	Bibbi	i	Spejderhuset	eller	på	tlf.	53253858.	

NOGET	NYT:	Fremover	vil	der	være	forældrehygge	 i	 lederrummet	😊 her	
sidder	nogen	af	os	fra	forældrerådet,	med	kaffe	og	en	småkage,	klar	3l	at	
svare	 på	 alle	 spørgsmål	 I	 må	 have	 om	 Langeskov	 spejderne.	 I	 må	 også	
komme	hvis	 I	bare	gerne	vil	hygge	med	os.	Målet	er	at	vi	gerne	vil	åbne	
mere	 op	 og	 møde	 jer	 forældre.	 Håber	 I	 vil	 benyEet	 jer	 af	 3lbudet,	 vi	
glæder	os	 ihverUalde.	Det	bliver	den	første	3rsdag	 i	hver	måned	mellem	
18:30	og	20:00.	Man	dukker	bare	op	i	deEe	3dsrum.	Første	gang	er	3rsdag	
d.	9.	januar	2018	

Med	ønsker	om	en	rig3g	glædelig	jul	og	godt	nytår		

fra	Forældrerådet	



INDBYDELSE	TIL	GRUPPERÅDSVALG-FASTELAVN	
OG	FÆLLESSPISNING	

Tirsdag	den	6.	marts	2017	kl.	17.30	

Medbring	mad	og	service	3l	det	antal	personer	I	kommer,	så	
laver	vi	et	fælles	ta’-selv-bord	og	spiser	sammen,	(øl/vand	kan	

købes)	

Vi	spiser	fra	kl.	17.30-18.30	

HereIer	går	spejdere	og	søskende	udenfor	3l	tøndeslagning	og	
andre	lege.	Spejdere	og	søskende	må	meget	gerne	være	

udklædte.	

Forældre	og	grupperåd	a^older	i	mellem3den	det	årlige	
grupperådsvalg,	hvor	vi	også	vil	få	en	snak	om	spejderarbejdet	i	
gruppen.	Gruppen	er	vært	for	kaffe/the/kage	og	vi	forsøger	at	

være	færdige	med	alle	ak3viteter	omkring	kl.	20.00	

Mange	spejderhilsner	

lederne	og	grupperåd	og	forældreråd	



Bæverne 

Mødetid: 18:15 - 19:45 

9.1					Vi	tager	mærket	"Musiker".	

16.1				Vi	arbejder	videre	med	mærket	"Musiker".	

23.1				Vi	afsluEer	mærket	"Musiker".	

30.1					Lodseddelsalg.	Starter	kl.	18.00.	
												(	Forældre	må	gerne	hjælpe	3l	).	
												(	Nærmere	informa3oner	følger	).	

6.2							Afslutning	med	temaet	"Genbrug".	

13.2					Ingen	møde.	(	Vinterferie	).	

20.2					Stjerne	møde.	

27.2					Forberedelse	3l	fastelavn.	(	male	tønder	).	

6.3							Fællesspisning,	fastelavn	og	grupperådsvalg.	Starter	kl.	17.00	
												HUSK	!!!		
												Denne	aIen	er	for	hele	familien.	
												(	Nærmere	informa3oner	følger	).	

13.3						Påskens	tradi3oner.	

20.3						FortsæEer	med	påsken	tradi3oner.	

27.3						Ingen	møde	(	påskeferie	).	

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 

9/1.				Førstehjælp	
16/1.		Kort	&	kompas	
23/1.		Morse.	Hvad	er	det?	
30/1.		Lodseddelsalg.	

6/2.				Leg	med	sne.	
13/2.		Vinterferie.	
20/2.		Fuldmånemøde.	
27/2.		Natur.	

6/3.				Fastelavn.	
13/3.		Dyrespor.	
20/3.		Åndens	frugt.	
27/3.		Knob.		

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 

9/1.				Førstehjælp	
16/1.		Førstehjælp	
23/1.		Apostel	
30/1.		Lodseddelsalg	

6/2.				Stjerne	kig	
13/2.		Vinterferie.	
20/2.		Morsekoder	
27/2.		Stjerneløb.	

6/3.				Fastelavn/grupperådsvalg.	
13/3.		Mad	over	bål.	
20/3.		Påskeløb	
27/3.		Påske	

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 

9/1.				Fis	i	en	hornlygte	
16/1.		Vi	går	3l	stålet	
23/1.		Bålmad,	start	klokken	18	
30/1.		Lodseddelsalg,	start	klokken	18	

6/2.				Ræs	på	ukendt	grund,	start	klokken	18	
13/2.		Vinterferie	
20/2.		Modstandsbevægelsens	begyndelse	
27/2.		Bekæmp	tyskerne!.	

6/3.				Fastelavn.	Fælles	spisning	klokken	17,	mødestart	
klokken	18:30	
13/3.		Kulsø	light	
20/3.		Personlige	hyEer	
27/3.		Kanotur	3l	s3ge	ø,	start	klokken	18	

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 

Seniorerne planlægger deres møder fælles

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 

Klanen planlæger der mødes fælles



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

BriE	Espersen 2227	9931	 espensenbriE@gmail.com

Eva	Pedersen 6017	8313 deomus@gmail.com

GiEe	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

JeaneEe	Holck 2226	0703 JeaneEeholck@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 4277	2820 kasper.borup.larsen@gmail.com

Ulvene: BriY	Espensen 2227	9931 espersenbriE@gmail.com

Susanne	Thude 5036	3048 sgt@live.dk

Nanna	Sjøgaard 2371	0004 nansenmus@hotmail.com

Kamilla	Vemmelund 2521	6883 kamillalykkevemmelund@hotmail.com

Juniorer: Kjeld	Larsen 2891	5560 larsen2013@hotmail.dk

Gabriel	Ganderup 5365	3858 letsspawnnow@gmail.com

Freja	Hansen 2971	0852 frejahansen99@hotmail.dk

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

Torben	Haunstrup 3029	2449 aze4craI@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

Klanen: MeYe	Vemmelund meEevemmelund@gmail.com

Gruppeleder: Tomas	Mach 4234	5583 minimach@gmail.com

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

KogsbøllehyYen: 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: GiEe	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	GiYe

Spejderne i Langeskov kan nu findes på Instagram 

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


