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Gruppelederens side
E"er	en	dejlig	og	varm	sommer	har	vi	e"erhånden	
fået	 mere	 ”normale”	 vejrforhold	 her	 i	 Danmark.	
Varmen	 og	 tørken	 betød	 en	 lidt	 anderledes	
sommerlejr	 på	 Assenbæk	 for	 bæver,	 ulve	 og	
juniorer,	 hvor	 der	 pga.	 aArændningsforbuddet	
ikke	måBe	 laves	 bål.	 En	 sommerlejr	 uden	 bål	 er	
lidt	 som	 en	 fødselsdag	 uden	 kage,	 der	 mangler	
noget,	men	 trods	manglen	på	bål,	 så	 lader	det	Cl,	

at	 det	 var	 en	 god	 lejr	 for	 både	 børn	 og	 ledere.	 For	 troppens	 og	 seniorernes	
vedkommende	 foregik	 årets	 sommerlejr	 på	 Tåsinge	 og	 var	 lavet	 som	 en	
”overlevelsestur”,	som	bød	på	en	del	brødbagning	(der	blev	brugt	22	kg	mel),	
kano-maraner	(spørg	ikke	mig?),	fiskeri	mm.	

Jeg	har	ikke	selv	deltaget	i	nogen	af	turene,	men	jeg	har	indtryk	af,	at	alle	har	
ha"	en	god	tur.	

Nu	går	vi	et	e"erår	i	møde,	hvor	der	for	forældrerådets	vedkommende	vil	være	
fokus	 på	 kræmmermarkedet,	 som	 er	 en	 vores	 største	 indtægter	 Cl	
spejderarbejdet.	Der	er	masser	af	vagter	at	vælge	i	mellem,	og	husk,	at	der	ved	
at	 tage	en	køkkenvagt,	bliver	givet	et	beløb	Cl	næste	års	 sommerlejr,	 som	en	
opsparing.	 Der	 er	 også	 vagter	 i	 tombolaen.	 Giv	 Bibbi	 besked,	 enten	 på	
facebook	eller	i	spejderhuset.	

I	 slutningen	 af	 oktober	 er	 der	 tradiConen	 tro	 BUSK	 (Børn,	 Unge,	 Samfund,	
Kirke).	Sæt	allerede	nu	kryds	i	kalenderen	den	27.-28.	oktober.	Det	gælder	både	
børn	og	voksne.	

På	lederfronten	har	vi	sagt	farvel	Cl	Susanne	og	Kasper,	som	jeg	gerne	vil	takke	
for	deres	hjælp	hos	spejderne.	Vi	arbejder	på	at	finde	nye	ledere,	som	har	Cd	
lyst	og	lejlighed	Cl	at	være	en	del	af	vores	gruppe.	

Jeg	glæder	mig	Cl	et	godt	nyt	spejderår	i	Langeskov	Gruppe.	

Spejderhilsner

Tomas Mach



Nyt fra forældrerådet

Nyt	fra	forældrerådet	
Kære	 forældre—Hold	 da	 op	 hvor	 Cden	
flyver.	Sommeren	er	ovre	og	vi	skal	Cl	at	igang	med	
et	nyt	spejderår.	

Hjælper:	
Vi	mangler	hjælp	Cl	følgende	opgaver:		
Igen	 i	 år	 har	 vi	 vagter	 iAm.	 kræmmermarkedet	 i	 september,	 hvor	 vi	 tjener	
penge	Cl	gruppen.	Der	er	køkkenvagter,	 som	 ligger	 fordelt	 i	perioden	20/9	Cl	
23/9.	 Hvis	 I	 skulle	 have	 lyst	 Cl	 at	 hjælpe	 kontakter	 I	 bare	 Bibbi	 (Bibbi	 på	
53253858)	Hvis	du	vil	give	en	hånd	med,	så	ring	eller	skriv	og	også	her	optjener	
man	kr.	50/vagt	Cl	sommerlejropsparingen.		

Legetøj	 -	 Husk	 vi	 modtager	 gerne	 brugt	 legetøj	 Cl	 vores	 fiskedam	 Tombola	
gevinster	 -	 Vi	 modtager	 gerne	 gaver	 som	 vi	 kan	 bruge	 Cl	 gevinster	 i	 vores	
tombola	Gaver	og	gevinster	kan	afleveres	i	spejderhuset	hver	Crsdag	a"en.		

HUSK	 vi	 har	 vores	 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,	 informaConer	og	 indbydelser	med	
jer.	FB	gruppen	er	et	supplement	Cl	vores	hjemmeside.		

Oversigt	over	opgaver	der	giver	penge	Cl	opsparingen:	

• Køkkenvagter	for	spejderne	Cl	Langeskovmarkede	
• Dele	kirkeblade	ud	(ruterne	uddeles	ved	Bibbi,	som	giver	besked	når	der	

er	en	rute	fri)	
• Sælge	lodsedler	(de	der	sælges	på	lodsedlea"en	er	ikke	del	af	det)	

Bibbi	Visby	
Grupperådsformand	



Så	skal	der	tages	mærker!	
Vil	 du	 være	med	Cl	 at	 tage	mærker,	 så	 se	 her!	 I	 det	 nye	 spejder-år	 tager	 vi	 bl.a.	 disse	 to	 nedenstående	
mærker	på	tværs	af	enhederne.		

12 x 5 km 
Kravene	for	at	tage	deBe	mærke	er	meget	enkle.	Det	eneste	der	kræves	af	er	følgende:	

Du	kan	gå	5	km.	hver	måned	i	et	år	

Du	tager	din	uniform	eller	tørklæde	på	

Den	 korte	 distancer	 gør	mærket	 velegnede	 for	 både	 store	og	små	–	unge	som	gamle,	
men	også	som	et	fælles	gruppearrangement	for	alle.		

Idéen	 er,	 at	 vi	 sammen	 tager	 et	 mærke,	 men	 også	 gøre	 en	 forskel.	 Derfor	 vil	 vi	 invitere	 bl.a.	 Birkelund	
Plejecenter’s	borgere	med	ud	at	gå/trille.		

Alle	er	velkomne	Cl	at	gå	med.	

Så	find	dine	vandresko	frem	og	gør	en	forskel.	Vi	går	en	gang	i	måneden	i	12	måneder	og	første	gåtur	vil	
blive	i	september.	Yderligere	informaConer	om	Cd	og	sted	kommer	senere.	

Scotty 
De	seneste	to	år	har	vi	taget	Skirty-mærket,	men	i	det	nye	spejder-år	vil	vi	gå	i	gang	med	ScoBy-mærket.	

Du	 kan	 erhverve	 dig	 deBe	 mærke	 e"er	 følgende	 regler:	

Viking-mærket	 –	 Du	 har	 kilt	 på	 hver	 dag	 i	 et	 helt	år.	

Shorty-mærket	–	Du	har	kilt	på	Cl	ALLE	spejder	 arrangementer.	

Så	har	du	mod	på	at	gå	i	kilt	i	et	år,	så	starter	vi	op	på	 deBe	 mærke	 Crsdagen	 e"er	
oprykning	–	Drsdag	4.	september.  



SCOTTY	mærket	 kan	 du	 tage	 ligesom	du	 tager	 et	SHORTY	mærke.	Dog	 skal	 du	 bære	 kilt	 i	 stedet	 for	

shorts!	 Tager	 du	 et	 SCOTTY	 e"er	 samme	 regler	 som	 et	VIKING	 mærke,	må	 du	 sy	 et	 VIKING	mærke	
bagved	SCOTTY	mærket,	så	man	lige	kan	se,	at	der	står	VIKING.	

SHORTY	Mærket	blev	opfundet	i	1999.	Lige	inden	1.	Glostrup	Trop	tog	Cl	Grønland	(2000).	

For	 at	 erhverve	 dig	 et	 SHORTY	 mærke,	 skal	 du	 gå	 i	 korte	 bukser	 i	 et	 helt	 år	 !	 TIL	 ALLE	 SPEJDER	
ARRANGEMENTER	!	Alle	møder	og	alle	ture!	

Du	må	godt	have	"lange	underbukser"	på	indenunder,	blot	de	kun	går	Cl	"over	knæene".	Ligeledes	må	du	
bære	regnbukser	i	samme	længde.	Desuden	må	du	have	lange	strømper	på,	som	må	gå	Cl	"under	knæene".	
Du	må	også	godt	have	gamacher	på.	Om	du	istedet	bærer	kilt,	nederdel	eller	kjole,	må	du	selv	om.	

Du	kan	ikke	tage	et	VIKING	eller	SCOTTY	mærke	samCdig	med	SHORTY	mærket.	

Skirty	-	Nederdelemærket	er	pigespejdernes	modtykke	Cl	shorts-	og	vikingemærket.	

Tag	på	lejr,	tænd	bål,	byg	med	ra"er	ligesom	du	plejer	-	nu	bare	i	nederdel!	

Spejderouoit	og	frilu"støj	er	Ct	maskulint	og	‘nørdet’,	så	ved	at	tage	Skirty	-	Nederdelemærket	udfordrer	du	
din	egen	lejrpåklædning	og	beviser	at	spejder	sagtens	kan	være	feminint	OG	prakCsk	samCdig.	

Og	det	må	naturligvis	gerne	tages	af	drenge	;-)	

I	kan	følge	med	i	nyt	om	mærket	på	dets	facebook-side.	

Hvis	du	vil	have	en	sværere	udfordring,	kan	du	overveje	at	 tage	Skirty365,	hvor	du	skal	gå	med	nederdel	
hver	dag	i	et	helt	år,	ikke	bare	Cl	spejderarrangementer.	

Regler	
For	 at	 have	 ret	 Cl	 at	 bære	 Skirty	 -	 Nederdelemærket	 skal	 du	 gå	 med	 nederdel	 (eller	 kjole)	 Cl	 alle	
spejderarrangementer	i	et	år.	

Det	er	Clladt	at	have	strømpebukser,	leggins	eller	cykelshorts	inden	under.	

Det	er	også	Clladt	at	have	regnbukser	ud	over	i	nødsClfælde	-	men	naturligvis	bedst	med	en	regn-nederdel!	

Og	så	skal	man	selvfølgelig	sove	i	natkjole	:-)	

Undtagelser	er	kun	Clladte	i	Clfælde	hvor	nederdelen	er	for	farlig	påklædning	i	forhold	Cl	akCviteten	-	som	
fx	ved	klatring/rappelling	el.	lign.	DeBe	bestemmes	af	den	akCvitetsansvarlige.	

Vil	du	X’e?	
Vil	du	X’e	Skirty	-	Nederdelemærket,	så	tager	du	det	bare	med	bare	ben…	

Hotpants/cykelshorts	Cl	over	knæet	og	strømper	Cl	under	knæet	er	dog	Clladt.	

X’er	man	mærket,	må	man	sy	et	rødt	X	ovenpå	mærket.	Det	røde	X	kan	købes	fra	55Nord.	

https://xn--mrkelex-mxa.dk/m/shorty/
https://xn--mrkelex-mxa.dk/m/viking/
https://xn--mrkelex-mxa.dk/m/viking/
https://xn--mrkelex-mxa.dk/m/scotty/
https://www.facebook.com/nederdel
https://xn--mrkelex-mxa.dk/m/skirty365/
https://www.55nord.dk/de-gr%25C3%25B8nne-pigespejdere/shop-de-groenne-pigespejdere/maerker-2/x-maerket-de-groenne-pigespejdere


Er	du	frisk	på	en	udfordring?	
Så	ved	jeg	lige,	hvad	du	skal!	Du	skal	da	være	med	Cl	at	tage	mærket	”12x	telt”	mærket	sammen	med	os!	Vi	
er	3	spejdere,	der	er	i	gang	med	deBe	mærke,	men	vi	vil	gerne	have	endnu	flere	med!	

”Men	hvad	indebærer	deBe	mærke	så?	”	–	Jo,	nu	skal	du	bare	høre!	

- En	gang	om	måneden,	det	næste	år,	skal	du	sove	i	telt.	

”Hvordan	foregår	det	så?	”	

- Det	er	ganske	simpelt!	Inden	måneden	er	omme,	skal	du	have	overnaBet	i	telt	en	gang.	Du	skal	tage	
et	billede,	for	at	dokumentere,	at	du	har	udført	det.	Du	sender	billedet	Cl	mig,	Sarah	Jørgensen,	på	
Facebook.		

- Vi	mødes	ikke	og	overnaBer	sammen,	så	du	skal	selv	kunne	overskue,	at	få	overnaBet	inden	
måneden	er	omme.		

Smid	en	besked	Cl	mig	på	Facebook,	hvis	du	ønsker	at	deltage	i	deBe!	

Hilsen	Sarah	Jørgensen	

	



SOMMERLEJRSTEMNING 

 



 



Bæverne 

Mødetid: 18:15 - 19:45 
21/8	-	Første	møde	e"er	sommerferien	

28/8	-	Oprykning	

4/9	-	Sanserne	udfordres	

8-9/9	Weekendtur	

11/9	-			Vi	lærer	om	Nordiske	lande/flag	

18/9	-		Vi	laver	vores	eget	legetøj	

21-13/9	-	Langeskov	kræmmermarked	

25/9	-	Hvad	sker	der	i	naturen?	

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 
21/8	-	Opstart	

28/8	-	Oprykning	

4/9	-	Ulvemasker	

11/9	-	Ulvemasker	

18/9	-	Kanotur	-	MødeDd	kl.	18.00	

21-13/9	-	Langeskov	kræmmermarked	

25/9	-	Fuldmånemøde	

Ulvehyl 
Kamilla, og 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 
21/8	-	Opstart	

28/8	-	Oprykning	

4/9	-	Dolke-	&	øksebevis	(Mærke	1.	del)	

11/9	-	Dolke-	&	øksebevis	(Mærke	2.	del)	

18/9	-	Besnøringer	&	pionering		

21-13/9	-	Langeskov	kræmmermarked	

25/9	-	Besnøringer	&	pionering	

Torben, Isabella, Gabriel og Freja

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 

21/8	-	Opstartsmøde	og	pionering	Cl	oprykning	

28/8	-	Oprykning	

4/9	-	Bål	med	stål	

7-8-9/9	Rystesammen	weekend	

11/9	-	Mad	over	bål	

18/9	-	KommunikaCon	del	1(MÆRKE)	

21-13/9	-	Langeskov	kræmmermarked	

25/9	-	KommunikaCon	del	2(MÆRKE)	

Trophilsner  

Thomas, 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 

Find	Seniorernes	program	på	vores	Facebook	side	

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 

26/8	-	SæBe	oprykning	op	

28/8	-	Oprykning	

31/8	-	SoropCmister	

1/9	-	Havedag	i	spejderhuset	

16/9	-	Tyrsbjergmach	

19-23/9	-	skilte	vagter	



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

BriB	Espersen 2227	9931	 espensenbriB@gmail.com

Henning	Tvekov

GiBe	Hansen 4233	6131	 fandrup@live.dk	

Camilla	Berg

Rikke	Orthmann 5338	3949	 orthmannrikke@gmail.com

JeaneBe	Holck 2226	0703 JeaneBeholck@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

Ulvene: BriZ	Espensen 2227	9931 espensenbriB@gmail.com

Kamilla	Vemmelund 2521	6883 kamillalykke.vemmelund@gmail.com

Juniorer: Freja	Hansen 2971	0852 frejahansen99@hotmail.dk

Gabriel	Ganderup 5365	3858 letsspawnnow@gmail.com

Isabella	Hviid 50	91	47	93 isabellahviid@outlook.dk

Torben	Haunstrup 3029	2449 aze4cra"@gmail.com

Trop: Freddie	Skov 2126	9098 frsh@eal.dk

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: MeZe	Vemmelund meBevemmelund@gmail.com

Gruppeleder: Tomas	Mach 4234	5583 minimach@gmail.com

Gruppelederassistenter: Freddie	Skov 2126	9098 frsh@eal.dk

KogsbøllehyZen: Michael	Melvang 2256	2747 kogsboelle@gmail.com

-	udlejning www.kfum-langeskov.dk/kogsboellehyBen-2/

Grupperådsformand: Bibbi	Visby 5325	3858	 bibbivisby@live.dk

Kasserer: Ulla	Larsen 6046	9965 kassereren@kfum-langeskov.dk

Uniform: GiBe	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

mailto:ninapetersenrynkeby@gmail.com
mailto:sarahperle@live.dk
mailto:espersenbritt@gmail.com
mailto:kamillalykkevemmelund@hotmail.com
mailto:frejahansen99@hotmail.dk
mailto:letsspawnnow@gmail.com
mailto:isabellahviid@outlook.dk
mailto:aze4craft@gmail.com
mailto:frsh@eal.dk
mailto:tarp.anders@gmail.com
mailto:thrila@kfumspejderne.dk
mailto:thrila@kfumspejderne.dk
mailto:lenicemonkey@gmail.com
mailto:mettevemmelund@gmail.com
mailto:minimach@gmail.com
mailto:frsh@eal.dk
mailto:kogsboelle@gmail.com
mailto:bibbivisby@live.dk
mailto:kassereren@kfum-langeskov.dk
mailto:fandrup@live.dk
mailto:lenicemonkey@gmail.com
http://www.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	GiZe

Spejderne i Langeskov kan nu findes på Instagram 

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


