
SPIREN

April - Maj - Juni



Gruppelederens side
I	 skrivende	 stund	 er	 påsken	 ved	 at	 være	 over	 os.	
Forårsblomsterne	 er	 kommet	 frem,	 men	 vejret	 har	 kun	
sporadisk	været	forårsag<gt.	Jeg	krydser	fingre	for,	at	der	
kommer	 lidt	 mere	 varme,	 så	 vi	 ikke	 behøver	 at	 være	
”pakket	 ind”	 når	 vi	 har	 ak<viteter	 udendørs	 <l	
spejdermøderne.	

Skt.	Georgsdag  
D.	23.	april	er	det	Skt.	Georgsdag	og	spejdere	i	hele	verden	

aflægger	 denne	 dag	 spejderløHet.	 Det	 gør	 vi	 også	 i	 Langeskov	 Gruppe,	 dog	 venter	 vi	 <l	
<rsdag	d.	24.	april.	

Skt.	Georg	er	spejdernes	forbillede	pga.	hans	tapperhed	og	hans	vilje	<l	at	hjælpe	andre.	
Når	vi	i	Langeskuov	Gruppe	hylder	Skt.	Georg,	gør	vi	det	ved	at	fortælle	legenden	om	Skt.	
Georg.	 Samme	 dag	 har	 vi	 uddeling	 af	 årsstjerner	 <l	 nogle	 af	 vores	 spejdere.	 (Vi	 har	
uddeling	af	årsstjerner	to	gange	om	året.)	

Vi	 afsluOer	 aHenen	med	 kaffe,	 saHevand	 og	 kage,	 og	 det	 er	 en	 aHen,	 hvor	 forældre	 og	
søskende	 er	 meget	 velkomne	 <l	 at	 deltage	 i	 vores	 hyggelige	 arrangement.	 Der	 vil	 også	
komme	sedler	med	hjem	om	deOe	arrangement.	

Sommerlejr	2018 
Det	er	ved	at	være	sidste	frist	for	forhånds<lmelding	<l	sommerlejr	2018.	Den	endelige	og	
bindende	<lmelding	er	1.	maj.		

Vi	håber	at	rig<g	mange	af	vores	spejdere	har	lyst	<l	at	deltage	på	sommerlejrene.	

Sommerferie 
Sidste	spejdermøde	inden	sommerferien/sommerlejren	er	19.	juni.	

Skt.	Hans	A:en 
Der	vil	 i	 lighed	med	<dligere	år	blive	aVoldt	Skt.	Hans	AHen	ved	Spejderhuset.	Nærmere	
info	følger.	

Spejderhilsen

Tomas Mach



Nyt fra forældrerådet

Et	 år	 mere	 er	 gået	 og	 vi	 har	 aOer	 haH	
Grupperådsvalg.	 Vi	 var	 så	 heldige	 at	 få	 2	 nye	
medlemmer	 med	 i	 grupperådet	 og	 vi	 byder	
hjertelig	velkommen	<l	de	to	modige,	Henning	
Tvekov	 og	 Camilla	 Berg.	 Stort	 velkommen	 <l!	
Hvis	 der	 skulle	 side	 en	 forældre	 derude,	 der	
meget	gerne	kunne	have	lyst	<l	at	hjælpe,	eller	

bare	 er	 lidt	 nysgerrig,	 så	 er	 I	 al<d	 velkommen	 <l	 at	 kontakte	 mig.	 Ved	
grupperådsvalget	sagde	vi	også	farvel	<l	nogle	dejlige	"rødder".	Stort	tak	
for	 arbejdsindsatsen	 <l	 Maria,	 Brian,	 Eva	 og	 Finn.	 Vi	 håber	 de	 stadig	
dukker	op	i	hyOen,	om	ikke	andet	så	for	kaffens	og	hyggens	skyld.		

På	 grupperådsvalget	 kom	 der	 et	 forslag	 om	 en	 hjælpegruppe.	 Den	 er	
opreOet	på	 Facebook	og	hedder	KFUM	Langeskovs	HJÆLPER.	 Vi	 glæder	
os	meget	<l	at	få	gang	i	den.	
Giv	 os	 en	 hånd	med	 <l	 kræmmermarked.	😃 	 Her	 i	 løbet	 af	 foråret	 får	
spejderne	en	seddel	med	hjem,	med	skema	over	hvilke	vagter	vi	gerne	vil	
have	 besat	 og	 hvilke	 opgaver	 vi	 gerne	 vil	 have	 hjælp	 <l.	 Til	 næste	
forældrehygge	fortæller	vi	om	hvad	opgaverne	indeholder,	hvis	man	gerne	
vil	 vide	mere	om	dem.	 	Hvis	man	 vil	 hjælpe	med	en	eller	 flere	 at	 disse	
vagter	så	kontakt	Bibbi.	(følg	med	på	vores	facebook	side)		
FISKEDAMMEN:	 Husk	 at	 vi	 som	 tager	 imod	 brugt	 legetøj	 <l	 børnenes	
fiskedam	 hver	 <rsdag	 i	 Spejderhuset.	 Det	 samme	 gælder	 præmier	 og	
gevinster	<l	vores	tombola!	Og	husk	selvfølgelig	igen	i	år	Sankt	Hans	den	
23/6	 ved	 Spejderhuset,	 hvor	 forældrerådet	 tænder	 op	 i	 grillen,	 og	 vi	
hygger	os	med	vores	medbragte	mad.	Vi	sluOer	af	med	Sankt	Hans	bål	og	
hekseflyvetur	<l	Bloksbjerg.		
På	vegne	af	forældrerødderne	ønsker	jeg	alle	et	rig<g	godt	spejderforår		

Bibbi	Visby	
Grupperådsformand	



	

	

Se	mere	på	

www.groendalsgruppen.dk	

http://www.groendalsgruppen.dk


Bæverne 

Mødetid: 18:15 - 19:45 
3.4					Starter	på	mærket	:	Navigatør.	

10.4			Vi	fortsæOer	med	mærket	Navigatør.		

17.4			Bål	med	noget	spiseligt.	

24.4			Sct.	Georgsdag.	
										(	Forældre	/	søskende	er	velkommen	).	
										(	Nærmere	program	følger	).	

1.5					Karsepindsvin,	snørebånd	og	råbåndsknob.	

5-6.5		Weekendtur.	
										(	Nærmere	informa<oner	kommer	).	

8.5					En	tur	<l	Mosen.	

10.5			Grøndalsmarch.	(	Kris<	Himmelfartsdag	).	
										(	nærmere	informa<oner	kommer	).	
																	
15.5				Lagkageløb.	

22.5				Havets	hemmeligheder.	

29.5				Strandtur.	

5.6						Ingen	møde.	(	Grundlovsdag	).	

12.6				Lave	heks	<l	Sct.	Hans	bålet.	

19.6				Sidste	møde	inden	sommerferien.	
											-	Bål	med	noget	spiseligt.	

23.6				Sankt	Hans	aHen.	

SOMMERLEJR	:	1.7.18	-	4.7.18	

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 
03/04-18		FortsæOe	Dolkemærke	

10/04-18		Løb	

17/04-18		Mad	over	bål,	vi	mødes	kl.	18.00	

24/04-18		Sct.Georgs	aHen,	nærmere	info	følger	

01/05-18		Forældre	aHen	med	knob	

08/05-18		Knob	tavle	

10/05-18		Grøndals	March.	For	dem	der	har	lyst,	vi	mødes		ved	Grøndals	hyOen	kl.		
	 								09.00	Ulvene	går	min.	6	km		

15/05-18		Førstehjælp	

23/05-18		Bygge	hule	

29/05-18		FortsæOer	med	hulen	

05/06-18		Vi	pionerer	stridsvogn	

12/06-18		Konkurrence	

19/06-18		Sct.	Hans	Hvorfor	holder	vi	det	??	

23/06-18		Sct.	Hans	aHen,	info	følger	

26/06-18		Vi	forbereder	Sommerlejren	

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 
3/4	-	Apostel	og	Førstehjælp	

10/4	-	Bygge	armbrøst	

17/4	-	Introduk<on	<l	pionering	

24/4	-	Skt.	Georg	

1/5	-	Pionering	forsat	

8/5	-	Løb	

15/5	-	Vi	bygger	stort!	

22/5	-		Mad	på	trangia	

29/5	-	Lejre<keOe	

5/6	-	Ferie	

12/6	-	Kano	

19/6	-		Opsummering	med	patruljekasser	

26/6	-	Hygge,	vi	ses	på	sommerlejren!	

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 

3/4	-	Personlige	HyOer	

10/4	-	Vandretur	(vandreskjold)	-	Start	kl.	18.30	

17/4	-	O-løb	

24/4	-	Skt.	Georg	

1/5	-	Spejder	Olympiade	Del	1	

8/5	-	Spejder	Olympiade	Del	2	

15/5	-	Primi<v	båltændning		

22/5	-		Mad	over	bål	-	Start	kl.	18.00	

29/5	-	Kanotur	ved	S<ge	Ø	-	Start	kl.	18.00	

5/6	-	Forhindringspionering	

12/6	-	Bind	og	sved	

19/6	-		Leg	og	sved	

26/6	-	Hygge	aHen	

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 

6-8/4	-	Hike	

18-20/5	-	Tur	<l	Jels	søerne	

3/6	-	Makker	March/10	tårn	

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 

05.	april	-	Flagmærket	

19.	april	-	Musikermærket	

24.	april	-	Sct.	Georg	

3.	maj	-	Dolke-	og	øksebevis	

17.	maj	-	Bålbrødmærke	

31.	maj	-	Klan	møder	klan	

14.	juni	-	Opsamling	

28.	jun	-	Planlægning	af	møder	



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

BriO	Espersen 2227	9931	 espensenbriO@gmail.com

Henning	Tvekov

GiOe	Hansen 4233	6131	 fandrup@live.dk	

Camilla	Berg

Rikke	Orthmann 5338	3949	 orthmannrikke@gmail.com

JeaneOe	Holck 2226	0703 JeaneOeholck@hotmail.com

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

Tomas	Mach	(gruppeleder)	 4234	5583 minimach@gmail.com

mailto:kassereren@kfum-langeskov.dk
mailto:minimach@gmail.com
mailto:bibbivisby@live.dk
mailto:espensenbritt@gmail.com
mailto:fandrup@live.dk
mailto:orthmannrikke@gmail.com


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: BriX	Espensen 2227	9931 espersenbriO@gmail.com

Susanne	Thude 5036	3048 sgt@live.dk

Nanna	Sjøgaard 2371	0004 nansenmus@hotmail.com

Kamilla	Vemmelund 2521	6883 kamillalykke.vemmelund@gmail.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 aze4craH@gmail.com

Anders	Tarp	Pedersen 2858	9929 tarp.anders@outlook.dk

Thomas	Risum 2344	8517 thrila@kfumspejderne.dk

Seniorer: Thomas	Risum 2344	8517 thrila@kfumspejderne.dk

Mathies	Larsen 2614	0089 lenicemonkey@gmail.com

Klanen: MeXe	Vemmelund meOevemmelund@gmail.com

Gruppeleder: Tomas	Mach 4234	5583 minimach@gmail.com

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

KogsbøllehyXen: 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: GiOe	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	GiXe

Spejderne i Langeskov kan nu findes på Instagram 

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


