
SPIREN

Juli - August - September



Gruppelederens side
Pga. Spejdernes Lejr valgte vi at Bævene og Ulvene skulle på 
sommelejr allerede Pinsen, hvor de var på Pirat-lejr på Port 
Arthur. De havde en rigtig god tur, hvor både spejdere og ledere 
kom hjem med rygsækken fuld af nye spejderminder.

Juniorerne, Tropspejderne, Seniorerne og Roverne kan nu se 
frem til deres sommerlejr - Spejdernes Lejr, hvor de skal skabe 
nye spejderminder sammen med 40.000 spejdere  fra ind- og 
udland. F.eks. skal der foruden de fem spejdergrupper vi er i 
Kerteminde Kommunes kvarter bo en Østrigsk, en skotsk og en 

norsk spejdergruppe. Spejdernes Lejr byder på masser af spændende aktiviteter og der 
venter en uforglemmelig lejr forude.

Onsdag d. 26. juni er der besøgsdag på Spejdernes Lejr, hvor ALLE er velkommen til at 
komme forbi lejren og se og opleve stemningen. Der vil naturligvis være kaffe på kanden.
Denne dag får vi også besøg af Kerteminde Kommunes Borgmester Hans Luunbjerg, 
Frivilligcenters leder Jens Gantriis og ikke mindst vores lokale præst Knud Erik Kristensen. 
Så Bævere, Ulve, forældre, søskende og bedsteforældre kig endelig forbi!

Det er lidt underligt at gå på sommerferie i år, da det samtidig betyder, at jeg skal sige 
farvel og tak for en masse gode spejderår i Langeskov Gruppe, da jeg har fået nyt job i 
Sisimiut i Grønland. 

Glædeligt er det at give stafetten som Gruppeleder videre til Tomas Mach, som med sit 
positive sind og gode overblik vil engagere sig i opgaven. 
God vind fremefter til alle jer skønne spejdere i Langekov Gruppe og tak for et godt og 
givende samarbejde til ledere og grupperødder. Jeg glæder mig til fortsat at kunne følge 
jer på de sociale medier.

Jeg vil slutte af med mit ynglingscitat af Lord Baden Powell:

“Den rigtige måde at blive lykkelig på er at gøre andre 
 mennesker lykkelige. Forsøg at efterlade verden en smule  
 bedre end du fandt den, og når det bliver din tur til at dø  
 kan du dø lykkelig i følelsen af at du i hvert fald ikke har 
 spildt din tid, men har gjort dit bedste.”  

Spejderligst
Lisbeth



Nyt fra forældrerådet

Kære forældre—lidt om hvad vi laver i forældrerådet i 
denne tid, og sammen kan vi gøre mere for vores børn.
Sommerferien nærmer sig i meget hastige skridt, og vi er 
godt igang med nogle praktiske ting til sommerlejren. For 
forældrerådet betyder det ikke meget i år, da vores super 
spejder skal på den store lejr. Dog har vi fundet en sposor 
til 20 kg raftemedister. Tusind tak til BF Oks - Michael 
Gertz.
Den 23. juni står forældrerådet for at fejre Sankt Hans 

aften for alle vore spejderfamilier, og alle spejdere har fået en seddel med hjem om 
arrangementet. Hvis I ikke har fået den og gerne vil med, så kontakt undertegnede og få 
meldt jeres familie til, så vi har en idé om hvor mange der kommer. Årets taler er to af 
vores unge spejdeledere Gabriel og Sarah. Vi glæder os meget til at høre hvad de har på 
hjertet. 
Vi mangler hjælp til følgende opgaver: 
Igen i år har vi vagter ifbm. kræmmermarkedet i september, hvor vi tjener penge til 
gruppen. Der er både køkkenvagter og skiltevagter, som ligger fordelt i perioden 21/9 til 
24/9. Hvis I skulle have lyst til at hjælpe kontakter I bare mig (Bibbi på 53253858) 
Hvis du vil give en hånd med, så ring eller skriv og også her optjener man kr. 50/vagt til 
sommerlejropsparingen. Legetøj—Husk vi modtager gerne brugt legetøj til vores fiskedam 
Tombola gevinster—Vi modtager gerne gaver som vi kan bruge til gevinster i vores 
tombola Gaver og gevinster kan afleveres i spejderhuset hver tirsdag aften. 
Vi plejer også at tjene penge ved at være P-vagt for  Munkebo Speedway Klub, men 
desværre køre klubben ikke i år.  
Så lige lidt reklame: Vi har fået en side på instagram, hvor Sarah gerne deler billeder af 
gruppens mange møder. Meld jer gerne  ind vores facebook gruppe ”KFUM Langeskov”, 
hvor vi jævnligt deler billeder, informationer og indbydelser med jer. FB gruppen er et 
supplement til vores hjemmeside. Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer!

Hilsen Bibbi 
Grupperådsformand



Voksne	med	interesse	for	frilu0sliv	og	børn	søges	

	

KFUM-Spejderne	i	Langeskov	mangler	ledere	primært	:l	børn	i	alderen	6-12	år	(Bæver,	Ulve	og	juniorer)	

Som	leder	hos	KFUM-Spejderne	i	Langeskov	bliver	du	en	del	af	et	fællesskab,	der	er	bundet	sammen	af	interessen	for	
at	udvikle	børn	og	unge	mennesker	med	respekt	for	fællesskabet	gennem	leg	og	ak:vitet	i	naturen.	

Du	får	mulighed	for	at	give	din	egen	viden	og	erfaring	videre,	og	du	vil	opleve	at	få	direkte	respons	på	dit	arbejde	i	
form	af	glade	børn,	der	lykkes	med	de	udfordringer,	du	s:ller	dem	overfor.	

Gennem	arbejdet	opnår	du	desuden	kompetencer	inden	for	ledelse,	planlægning	og	formidling,	som	du	kan	bruge	i	dit	
studie-/arbejdsliv.	Desuden	får	du	mulighed	for	at	komme	gra:s	på	relevante	kurser.  

Hvem	er	vi?	

Langeskov	Gruppe	er	en	velfungerende	spejdergruppe	med	ca.	50	børn	i	alderen	6-17	år,	derudover	er	der	en	klan	(for	
unge	mennesker	over	17	år)	og	så	er	vi	13	ledere	:l	vores	5	enheder.	Bævere	(6-8	år)	Ulve	(8-10	år)	Juniorer	(10-12	år)	
Trop	(12-15	år)	og	Seniorer	(15-17	år).  

Hvad	forventer	vi	af	dig?	

• At	du	deltager	i	planlægningen	af	de	ugentlige	møder	

• At	du	er	mødestabil	:l	møderne,	som	aVoldes	:rsdag	aWen	fra	18.30-20.00/20.30	

• At	du	hjælper	med	at	ansvar	for	enheden	

• At	du	med	:den	tager	med	børnene	på	weekendture	og	sommerlejr	

Så	længe	du	har	lyst	:l	at	lære	og	lege,	betyder	det	ikke	så	meget,	om	du	har	spejder-erfaring	fra	:dligere	eller	ej.	

 
Vi	8lbyder	8l	gengæld:	

• Et	stærkt	fællesskab	med	andre	frivillige	og	en	mulighed	for	at	udvide	dit	netværk.	

• Gode	muligheder	for	at	pynte	på	CV’et	–	KFUM	udbyder	mange	kurser	og	vi	giver	gerne	en	skriWlig	anbefaling.	

• Ansvar	i	den	grad	DU	har	lyst	:l	–	ingen	bliver	bedt	om	at	tage	flere	opgaver	end	de	selv	kan	overskue	

Har	ovenstående	vakt	din	interesse,	så	kontakt	Gruppeleder	Tomas	Mach	på	tlf.	42345583	eller	 
mail	minimach@gmail.com	

mailto:minimach@gmail.com


Bæverne 

Mødetid: 18:15 - 19:45 

15/8  Lagkageløb

22/8  Oprykning

29/8  Bål med noget spiseligt

5/9   Begynder på mærket “superhelte”

12/9  Arbejder videre som superhelte

19/9  Er superhelte

16/5  Vi er naturdetektiver.

26/9  Vi løser hemmelige koder

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 

Lederne arbejder på højtryk på at gøre programmet færdigt, 
og i får det til første møde efter sommerferien.

Hold også øje med hjemmesiden, hvor spiren vil blive 
opdateret med programmet så snart det er klart

         

Ulvehyl 
Clara, Freja, Gabriel, Susanne.  

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 

15/8 Velkomst 

22/8 Oprykning 

29/8 Lær hinanden at kende 

5/9 Vi laver løb

12/9 Vi slår knuder

19/9 Vi laver bål

22-24/9 Kræmmermarked

26/9 Let at bygge

Lisa, 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 

15/8 Opstart

22/8 Oprykning, start klokken 18:30

29/8 Kanodyst, start klokken 18:00

5/9   Storpionering(MÆRKE), del 1

12/9 Storpionering(MÆRKE), del 2

19/9 Storpionering(MÆRKE), del 3

26/9 Hva’ laver du? Pølser!

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 

         Vi mødes og planlægger foråret i fællesskab

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. 

Ny Ungdomsklan!
Her efter sommerferien sker der noget nyt og interessant oppe ved Langeskov KFUM. Der 

opstarter nemlig en ungdomsklan, som kommer til at består af syv spejdere og 
lederassistenter i alderen 18-25 år. Vores kommende projekter bliver bl.a. at pionere til 

Langeskov kræmmermarked og bygge en ny drage til Sct. George.

22. august - Oprykning 

24. august - Planlægning 

25. - 26. august - Leder/rover-træf 



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

Bric	Espersen 2227	9931	 espensenbric@gmail.com

Eva	Pedersen 6017	8313 deomus@gmail.com

Gice	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

Jeanece	Holck 2226	0703 Jeaneceholck@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: 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: 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 aze4craW@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

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

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: Gice	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	Gi[e

Spejderne i Langeskov kan nu findes på Instagram 

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


