
	

SPIREN

Januar - Februar - Marts



Gruppelederens side	

Så	er	julemåneden	kommet	med	alt	hvad	den	bringer	
af	 forberedelser,	 forventninger,	 mad	 og	 gaver	 m.m.	
Apropos	 gaver	 så	 vil	 jeg	 gerne	 slå	 et	 slag	 for	 et	
ini;a;v,	 som	Bibbi,	 vores	gruppebestyrelsesformand,	
står	 for,	 nemlig	 ”Giv	 en	 gave	–	 Langeskov”.	Det	 går	 i	
alt	sin	enkelthed	ud	på,	at	der	 laves	en	 indsamling	af	

gaver,	 som	 kan	 afleveres	 i	 forskellige	 forretninger	 i	 Langeskov.	 Hvis	 man	 giver	 en	
gave,	 skal	 man	 skrive	 hvilken	målgruppe	 gaven	 har,	 om	 det	 er	 ;l	 kvinder,	 mænd,	
drenge,	piger	evt.	ca.	alder.	Gaverne	gives	videre	;l	personer,	som	er	nomineret	;l	at	
få	en	gave.	Alle	kan	nominere	nogen	;l	en	gave.	Her	tænkes	på	personer,	som	f.eks	
er	ved	at	opgive	håbet	på	næstekærlighed,	er	plaget	af	sygdom,	sidder	alene	år	eGer	
år,	eller	folk	der	ikke	har	noget	familie	og	må	gå	igennem	julen	uden	kærlighed.		

Se	mere	på	facebook	i	gruppen	”Giv	en	gave	–	Langeskov”	

Jeg	 ved	 ikke	 om	 der	 er	 begyndt	 at	 komme	 spørgsmål	 om	
sommerlejr,	men	her	kommer	lidt	info.  
Det	forventes	at, 
Bæverne	tager	;l	Port	Arthur	på	MUS	lejr,	det	bliver	i	pinsen. 
Ulve	 og	 juniorer	 tager	 på	 sommerlejr	 i	 uge	 27,	 med	
forventet	start	lørdag	uge	26.  
Trop,	 senior	 og	 klan	 tager	 på	 sommerlejr	 i	 uge	 28,	 med	
forventet	start	lørdag	uge	27.	

Spejderhilsen	

Tomas	



Nyt fra forældrerådet

Kæreste	forældre	
Julen	 nærmer	 sig	 i	 has;ge	 skridt,	 og	 der	 står	
familie,	hygge	og	kærlighed	på	programmet	for	
os	 alle.	Måske	også	en	en	MASSE	 lækker	mad	
og	juleknas.		
IIIIIHHHH	 hvor	 vi	 glæder	 os	 i	 denne	 ;d,	 og	
inden	 vi	 ser	 os	 om,	 lyUer	 vi	 ;l	 Dronningens	

Nytårstale,	vinker	farvel	;l	2018,	siger	velkommen	2019.		
Jeg	vil	glæde	mig	meget,	;l	et	2019,	hvor	der	fortsat	kommer	forældre	og	
drikker	kaffe,	der	hepper	på	os,	spejderture	og	meget	andet.	Noget	af	det	
første	vi	skal	glæde	os	;l	er	lodsedle	salget.	Her	får	vi	brug	for	hjælp.	
	Den	29.	Januar	sælger	vi	lodsedler	fra	KFUM’s	LandsloUeri	i	Langeskov	og	
omegn.	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	aGen	også	
muligt	at	få	lodsedler	og	ruter	med	hjem,	og	på	den	måde	spare	penge	op	
;l	 sommerlejren.	Husk	 at	 vi	 giver	 2	 kr.	 ;l	 spejderens	 opsparing	 for	 hver	
lodseddel,	som	spejderen	sælger	eGer	salgsaGenen.	

OBS—Fælles-spisning	og	valg	9l	forældrerådet		
Tirsdag	 den	 26.	 februar	 er	 der	 i	 Spejderhuset	 fælles-spisning	 for	 hele	
familien,	 valg	;l	 forældrerådet	 samt	 fastelavn	 for	 spejdere	og	 søskende.	
Her	kan	du	som	forældre	høre	om	årets	ak;viteter	og	s;lle	spørgsmål	;l	
lederne	 og	 forældrerepræsentanter.	 Vi	 mangler	 voldsomt	 meget	 nye	
stærke	kræGer.	Så	håber	der	mange	der	vil	kaste	sig	ind	i	kampen.	
HUSK	VI	HAR	FORÆLDREHYGGE,	den	første	;rsdag	i	hver	måned,	hvis	ikke	
andet	er	oplyst.		

Forældrerådet	ønsker	alle	en	god	jul	og	et	godt	nytår		
Bibbi	Visby	
Grupperådsformand	



INDBYDELSE	TIL	GRUPPERÅDSVALG-
FASTELAVN	OG	FÆLLESSPISNING	

Tirsdag	den	26.	februar	2018	kl.	17.30		
Medbring	mad	og	service	;l	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		

HereGer	går	spejdere	og	søskende	udenfor	hvor	der	er	tøndeslagning	og	
andre	lege.	Spejdere	og	søskende	må	meget	gerne	være	udklædte.	

Forældre	og	grupperåd	holder	i	mellem;den	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	ak;viteter	omkring	kl.	20.00	

Mange	spejderhilsner	lederne	og	grupperåd	og	forældreråd		



   Bæverne 

Mødetid: 18:15 - 19:45 
	8/1	 				 Frems;lle	krus	af	kokosskaller	

15/1					 Vi	hjælper	hinanden	

22/1				 Færdiggørelse	af	æblehoveder	og		 	 	
	 	 lysestager	

29/1				 Lodseddelsalg.	Starter	kl.	18.00	
																 (Forældre	må	gerne	hjælpe	1l)	
	 											(Nærmere	informa1oner	følger)	

5/2				 	 Løb	-	Udendørsmøde	
	 									 (medbring	lommelygte)	

12/2				 Vinterferie	-	Intet	møde	

19/2				 Vi	maler	fastelavnstønder	og	klipper	fastelavnspynt	

26/2				 Fastelavn	-	fællesspisning	-	grupperådsvalg.	Starter	kl.	17.30	
														 HUSK	!!!		
														 Denne	a<en	er	for	hele	familien.	
	 											(Nærmere	informa1oner	følger)	

5/3				 	 	Vi	laver	bes;kposer	

12/3				 Færdiggørelse	af	bes;kposer	

19/3				 Vi	arbejder	med	mærket	Bæverdammen		
									 	 Indblik	i	bævernes	verden	via	film	og	opgaver	

26/3					 Vi	arbejder	med	mærket	Bæverdammen.	
													 FortsæUer,	hvor	vi	slap	sidste	gang.		

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 

8/1	 				 Opstart	

15/1					 Fuldmånemøde	

22/1				 Kirke	

29/1				 Lodseddelsalg.	Starter	kl.	18.00	
																 (Forældre	må	gerne	hjælpe	1l)	
	 											(Nærmere	informa1oner	følger)	

5/2				 	 Kirke	

12/2				 Vinterferie	-	Intet	møde	

19/2				 Løb	

26/2				 Fastelavn	-	fællesspisning	-	grupperådsvalg.	Starter	kl.	17.30	
														 HUSK	!!!		
														 Denne	a<en	er	for	hele	familien.	
	 											(Nærmere	informa1oner	følger)	

5/3				 	 Vi	går	en	tur	

12/3				 Leg	med	knob	

16-17/3	 Weekendtur	

19/3				 Omvendt	Gemmeleg	

26/3					 Nedbrydning	

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 

8/1	 				 Sygeplejerske	(Mærke)		

15/1					 Sygeplejerske	(Mærke)		

22/1				 Koder	

29/1				 Lodseddelsalg.	Starter	kl.	18.00	
																 (Forældre	må	gerne	hjælpe	1l)	
	 											(Nærmere	informa1oner	følger)	

5/2				 	 Apostel	(Mærke)	

12/2				 Vinterferie	-	Intet	møde	

19/2				 Bål	(Mærke)	

26/2				 Fastelavn	-	fællesspisning	-	grupperådsvalg.	Starter	kl.	17.30	
														 HUSK	!!!		
														 Denne	a<en	er	for	hele	familien.	
	 											(Nærmere	informa1oner	følger)	

5/3				 	 Bål	(Mærke)	

12/3				 Opsamling	på	mærker	

19/3				 Opsamling	på	mærker	

26/3					 Fælles	aGen	med	troppen	

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 

8/1	 				 Nytårsløb	

15/1					 Cool	kål	

22/1				 Håndværker	for	en	aGen	

29/1				 Lodseddelsalg.	Starter	kl.	18.00	
																 (Forældre	må	gerne	hjælpe	1l)	
	 											(Nærmere	informa1oner	følger)	

5/2				 	 Refleksløb	

12/2				 Vinterferie	-	Intet	møde	

19/2				 Mørkepejling	

26/2				 Fastelavn	-	fællesspisning	-	grupperådsvalg.	Starter	kl.	17.30	
														 HUSK	!!!		
														 Denne	a<en	er	for	hele	familien.	
	 											(Nærmere	informa1oner	følger)	

5/3				 	 Patruljedyst	

12/3				 Kanotur	Odense	å	

19/3				 Klar	dig	selv,	selv	

26/3					 Klar	dig	selv	med	Juniorerne	

Trophilsner  

Torben, 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 
Programmet planlægges 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 

 

Klanen 

Programmet planlægges i fællesskab	

Se	nærmere	på	Facebook	eller	kontakt	enhedsleder	MeUe	Vemmelund		:)	



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

BriU	Espersen 2227	9931	 espensenbriU@gmail.com

Henning	Tvekov

GiUe	Hansen 4233	6131	 fandrup@live.dk	

Camilla	Berg

Rikke	Orthmann 5338	3949	 orthmannrikke@gmail.com

JeaneUe	Holck 2226	0703 JeaneUeholck@hotmail.com

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

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

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


Kontakter	

www.kfum-langeskov.dk	

Bæverne: Nina	Petersen 4110	6172 ninapetersenrynkeby@gmail.com

Sarah	Jørgensen 6131	0026 sarahperle@live.dk

Ulvene: Bric	Espensen 2227	9931 espensenbriU@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

Trop: Freddie	Skov 2126	9098 frsh@eal.dk

Torben	Haunstrup 3029	2449 aze4craG@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: Mece	Vemmelund meUevemmelund@gmail.com

Gruppeleder: Tomas	Mach 4234	5583 minimach@gmail.com

Gruppelederassistenter: Freddie	Skov 2126	9098 frsh@eal.dk

Kogsbøllehycen: Michael	Melvang 2256	2747 kogsboelle@gmail.com

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

Grupperådsformand: Bibbi	Visby 5325	3858	 bibbivisby@live.dk

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

Uniform: GiUe	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	unifo
rmen!!	

Alle	mærker	skal	man	sy	på,	også
	selvom	de	kan	

limes.	Limen	ødelægger	desværre	uniformen.				

Spejderne i Langeskov kan nu findes på Instagram 

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

Deadline for indhold til næste udgave af 
spiren er: D. 19. Marts


