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April - Maj - Juni



Gruppelederens side
Min beretning fra Gruppebestyrelsesvalget den 26/2 2019 
I Langeskov gruppe er vi lige nu 66 aktive medlemmer 
Medlemsfordeling: 

Bævere: 4 
Ulve: 12 
Juniorer: 10 
Trop: 6 
Seniorer: 12 
Klan: 10 (heraf 3, som også er ledere) 
Ledere: 15 

I øvrigt en opfordring til at blive medlem af Facebookgruppen KFUM Langeskov og følg os 
på Instagram kfum_langeskov. 

Ledergruppen: 
Vi har en lille, men engageret gruppe af frivillige ledere, som er her fordi de kan lide at 
være sammen med spejderne og lære dem nye ting og udfordre dem på det de kan i 
forvejen. Grundet det er frivillige kræfter, har vi valgt at fokusere på spejderarbejdet om 
tirsdagen og ikke være på så mange ture, som vi godt kunne tænke os. 

Kurser/uddannelse: 
Der er et rigtig godt uddannelsessystem inden for KFUM-Spejderne. Det starter allerede i 
troppen, hvor der er mulighed for at sende spejderne afsted på patruljelederkursus. Det er 
tradition i gruppen at konfirmanderne bl.a. får et Roland 1 kursus, som er det første i 
rækken af ungdomskurser. 
I år har der været et par stykker på Roland 1 og 2, og kun 4 Ledere på andre kurser 

Årets aktiviteter: 
- March mod ensomhed – Danmark spiser sammen 
- 3 Konfirmationer 
- Grøndalsmarch 
- Skt. Hans 
- Sommerlejr Bæver/Ulve/Juniorer var på Essenbæk 
- Trop/Senior var på ”overlevelsestur” på Thurø. En meget primitiv lejr 
- 12 x 5 km 
- BUSK-tur ved Spejderhytten, kombineret med forældrearrangement 

Fremadrettet: 
Der er ikke nogen fællesture i støbeskeen, men det kan være, at det kommer. 
Sommerlejr 
- Bæver, ulve og juniorer tager til Skanderborg på centerlejr i uge 27. 
- Trop, seniorer og klan tager til Sverige i uge 28 
- BUSK – Vi ved endnu ikke om det bliver til en weekend-tur eller det bliver som 

almindelig gudstjeneste. 

Baden Powell: 
“En spejder efterlader kun to ting på en lejrplads. Ingenting og en tak til ejeren.”

Spejderhilsen Tomas 



Nyt fra forældrerådet
Solen er begyndt at titte frem og vi er gør 
os klar til foråret i Gruppen. I Februar var 
der valg til Gruppebestyrelsen. Det gik jo 
he l t fan tas t isk . Vi byder h jer te l ig 
velkommen til Lone, Christina, Thony, Vivi, 
Kasper og Freja. De to sidste er spejder i 
Klanen. Stort velkommen til! Hvis der skulle 
side en forældre derude, der meget gerne 

kunne have lyst til at hjælpe, eller bare er lidt nysgerrig, så er I altid 
velkommen til at kontakte mig. Ved grupperådsvalget sagde vi også 
farvel til nogle dejlige "rødder". Stort tak for arbejdsindsatsen 
tilCamilla og Gitte. Vi håber de stadig dukker op i hytten, om ikke 
andet så for kaffens og hyggens skyld. 

HUSK vi på Facebook har en hjælpegruppe, der nu har været igang 
i et år. Den hedder KFUM Langeskovs HJÆLPER. Her slår vi op 
hvis vi mangler hjælp til noget i spejdergruppen. Det første år har 
den været effektiv og det er jo bare fantstisk. 
Giv os en hånd med til 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 til. 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 til 
børnenes fiskedam hver tirsdag i Spejderhuset. Det samme gælder 
præmier og gevinster til 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 
slutter af med Sankt Hans bål og hekseflyvetur til Bloksbjerg. 
På vegne af forældrerødderne ønsker jeg alle et rigtig godt 
spejderforår
Bibbi Visby
Grupperådsformand



Weekend I Kogsbøllehytten
Weekenden d. 24-25-26 maj er der arbejdsweekend I Kogsbøllehytten.
Vi skal have malet hytten, flyttet flagstang, beskåren træer, ryddet op I 
skur og andre småting.

Jeg håber vi kan få nogle forældre og spejdere på banen til at hjælpe os 
med disse ting.

Man behøver ikke deltage hele weekenden, 2 timer kan nemt bruges 
også. Der er mulighed for overnatning hvis man har lyst til det.

Vi står for at lave noget mad og har drikkevare med. Vi starter lørdag og 
søndag morgen kl. 9, hvor vi lige tager morgenmad og laver en briefing 
om det vi gerne vil have lavet. Hvis nogen mener vi har fortjent en kage 
eller en gang boller siger vi da ikke nej til det.

I skal bare møde op I Kogsbøllehytten. Jeg er ved Kogsbøllehytten fra 
fredag kl 15.

Hvis I har tid og lyst til at hjælpe os vil jeg gerne have en tilbagemelding. 
spejderne får seddel med hjem som skal afleveres  senest d. 21-5.
I må gerne skrive hvilken dag I kan, hvor mange måltider I deltager I og 
hvor mange I kommer.
Man er velkommen til at skrive en sms til mobil nr. 28915560 eller sende 
en mail på larsen2013@hotmail.dk med spørgsmål eller tilmelding til 
weekenden.
Det bliver en rigtig hyggelig weekend hvor der er bål og leg indimellem.

Hilsen Keld

mailto:larsen2013@hotmail.dk


Bæverne
Mødetid: 18:15 - 19:45

2/4     Påskemøde :
          Påskens traditioner, kreativ værksted, 

   påskelege og hygge.

9/4     Vi fortsætter Påskemødet.

16/4   Ingen møde ( Påskeferie ).

23/4   Sct. Georgsmøde.  
            ( Forældre, søskende, andre er velkommende ).
          ( Nærmere informationer følger ).

30/4    Bål med noget spiseligt.

7/5      Omvendt dag.

14/5    Rundt om Mosen.

21/5    Hemmeligt møde.

28/5    Strandtur til Kerteminde.
           ( nærmere informationer følger ).

30/5   Grøndalsmarch. ( Kr. himmelfartsdag ).
          Bæverne skal ud og vandre, 6 km.
          ( Forældre, søskende, andre er velkommende )
          ( Nærmere oplysning om turen følger ).

4/6      Koks i kalenderen.

7/6 - 10/6   Sommerlejr for bæver og Ulve.
                 ( Nærmere informationer følger ).

11/6    Vi laver heksen til Sct. Hans bålet.

18/6   Afslutning inden sommerferien.
          ( bål med et eller andet spiseligt ).

23/6   Sct. Hans
          ( nærmere informationer følger ).

13/8 Første møde efter sommerferien.

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

02/4 Natur

09/4 Natur

16/4 Påskeferie

23/4 Sct. Georg (info følger)

27/4 Vi går en 5km fra spejderhuset kl.10.00 for dem der har lyst

30/4 Gør det selv

07/5 Gør det selv

14/5 Tunesien

21/5 Førstehjælp

25/5  Vi går en 5km fra spejderhuset kl.10.00 for dem der har lyst 

28/5  Find vej 

30/5  Grøndals March (info følger) 

04/6  Dyrenes Beskytter 

12/6  Dyrenes beskytter 

18/6  Sidste møde før sommerferie (vi hygger) 

22/6  Vi går en 5km fra spejderhuset kl.10.00 for dem der har lyst 

20/7  Vi går en 5km fra spejderhuset kl.10.00 for dem der har lyst 

13/8  Første møde efter Sommerferie 

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

2/4 Snit en kniv

9/4 Påskeløb

16/4 Påskeferie

23/4 Sankt Georg

30/4 Trangiamad

7/5 Pionering

14/5 Pionering

21/5 Bål

28/5 Tur i mosen

30/5 Grøndalsmarch - mere information følger

4/6 Grundlovsløb

11/6 Kano

18/6 Afslutning og hygge

23/6 Sankt Hans 

13/8 Første møde efter Sommerferie

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

2/4 Byg en katapult

9/4 Vi starter kl. 18.30. Byg en katapult – Vi konkurrerer på    
 kræmmermarkedspladsen

16/4 Påskeferie

23/4 Sankt Georg

30/4 Vi gør byen usikker

7/5 Hytteaften – Vi rydder op og hygger bagefter

14/5 Madaften – spis din natur

21/5 Stjerneløb

28/5 Byggemøde 1 af 2

30/5 Grøndalsmarch - mere information følger

4/6 Byggemøde 2 af 2 

5-6(7) Vi overnatter ved spejderhytten.

11/6 Naturcheck – Vi checker naturen og tager et mærke – Husk mobilen

18/6 Afslutning

23/6 Sankt Hans 

13/8 Første møde efter Sommerferie
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

11. april: Planlægning af tur

23. april: Skt. Georg

9. maj: Vegetarmøde

23. maj: Empatiguide – Mærke

30. maj: Grøndalsmarch

6. juni: Opsamling og planlægning af program

20. juni: Vi hygger inden sommerferien

23. juni: Skt. Hans

Se nærmere på Facebook eller kontakt enhedsleder Mette 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
Britt Espersen 2227 9931 espensenbritt@gmail.com

Henning Tvekov
Gitte Hansen 4233 6131 fandrup@live.dk 
Camilla Berg
Rikke Orthmann 5338 3949 orthmannrikke@gmail.com

Jeanette Holck 2226 0703 Jeanetteholck@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: Britt Espensen 2227 9931 espensenbritt@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 aze4craft@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: Mette Vemmelund mettevemmelund@gmail.com

Gruppeleder: Tomas Mach 4234 5583 minimach@gmail.com

Gruppelederassistent
er: Freddie Skov 2126 9098 frsh@eal.dk

Kogsbøllehytten: Michael Melvang 2256 2747 kogsboelle@gmail.com

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

Grupperådsformand
: Bibbi Visby 5325 3858 bibbivisby@live.dk

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

Uniform: Gitte 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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Opslagstav

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.   

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. 1. August


