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Hjælp til Kræmmermarked 
Om godt en måned kørerLangeskov Kræmmermarked og vi har brug for 
din hjælp. Kræmmermarkedet er ét af de steder, hvor gruppen tjener en 
stor del af de penge, vi laver spejdermøder for i løbet af året. Vi har brug 
for din hjælp til én eller flere opgaver. 

Køkkenvagter 
Kræmmermarkedet betaler gruppen lidt for hver eneste time, vi hjælper 
i kræmmermarkedets køkken. Der er mange forskellige opgaver med 
klargøring af kød og grøntsager, anretning, servering og afrydning/
opvask. Det er nogle rigtigt hyggelige vagter og der er både mad og 
drikke i pausen. Som forælder optjener du 50,- til dit barns opsparing. 

Ledige køkkenvagter: 

Torsdag: 9-15 Fredag: 9-15 Lørdag: 9-15 

Tombolavagter 
En stor del af gruppens indtjening på Kræmmermarkedet kommer fra 
tombolaen. Vi har stadig ledige vagter og det er sjovt at passe 
tombolaen, sælge lodder, kigge med når lodderne bliver åbnet - og 
selvfølgelig finde gevinsterne til de heldige. Der er stadig ledige tider 
fredag 15-16:30, lørdag 16-18 og søndag 12-14, 14-16 og 16-18. 

Legetøj til fiskedam 
Fiskedammen på vores lille plads er utrolig populær hos især børnene 
på kræmmermarkedet. Præmierne er genbrugsguld fra børneværelset 
og vi har allerede en del - men vi kan sagtens bruge meget mere. 

Har du noget godt legetøj, spil, puslespil eller bøger, som fortjener et 
nyt liv hos nogen nye børn, så aflever det til tirsdagsmøderne. Du får 
ryddet op, gruppen tjener lidt penge, legetøjet for nyt liv og nogle nye 
børn bliver glade.



Nyt år og nye muligheder 
Kære forældre, spejder og ledere 

Velkommen tilbage til endnu en spejdersæson i Langeskov. Vi glæder os 
til at komme igang igen ovenpå en lang sommerferie, en fantatisk 
eventyrlejr for de mindste i pinsen og den helt store og vilde oplevelse 
på Spejderne Lejr for de store. 

Sidste sommer startede vi et tæt samarbejde op med vores nabo KFUM 
Spejdergruppe i Kølstrup. Gruppen havde masser af børn - men for få 
ledere til at det gav mening. Derfor flyttede alle som havde lyst over til 
os i Langeskov. Nu har vi endeligt slået de to grupper sammen til én. 

Det betyder, at vi har fået en masse nye muligheder. Kertinge Gruppe 
har nemlig et fantastisk område med både skov og sheltere - og lige ud 
til Kertinge Nor, hvor der kan sejles i kano og bygger tømmerflåder. Det 
skal vi udnytte - og derfor vil nogle af vores møder rykke til Kølstrup. 
Hjælp hinanden med at lave aftaler om tranporten frem og tilbage, så 
det bliver nemmere for alle at bruge de mange nye muligheder. 

Adressen er: Kølstrup Bygade 25B - man kan parkere inde i 
præstegården og gå gennem porten bagerst for at komme om bagved  

Parkering

Spejdernes lokaler



Bævere 
August 
 16. august Vi laver bål 

 23. august Fælles oprykning kl 18-20 

 30. august Hulebygger 

September 
 6. september Hulebygger 

 13. september Vi laver bål 

 20. september Rasmus Klump mærke 

 27. september “Jeg kan selv” løb 

Vi mødes hver tirsdag kl 18:15 - 19:45. Vi er altid ude, så husk at tage tøj 
efter vejret - og medbring gerne en fyldt drikkedunk. 

Kamilla, Frederikke, Clara, Nina & Sarah



Ulve 
August 
 16. august Første møde efter sommerferien 

 23. august Fælles oprykning kl. 18-20 

 30. august Vi laver bål og leger navneleg 

September 
 6. september Dolkeøvelser for alle 

 13. september Fuldmånemøde i Kertinge - vi møder og slutter i    

   præstegården i Kertinge. Forældre må gerne selv  

   koordinere at hente og bringe flere sammen 

 20. september Dolkeøvelser 

 27. september Dolkeprøve for alle - også for lederne 

Vi mødes hver tirsdag kl. 18:30 - 20:00 og vi er næsten altid ude så tag 
tøj på, som passer til det - og som må blive beskidt. 

Line, Michael & Britt



Juniorer 
August 
 16. august Første møde efter sommerferien 

 23. august Fælles oprykning kl. 18-20. Hele familien er  

   velkommen til at være med. 

 30. august Velkommen til alle de nye juniorer 

September 
 6. september Øksemærke 

 13. september Knob og knuder 

 20. september Bålhygge i Kertinge. Vi mødes i præstegården i  

   Kertinge. Forældre må gerne selv koordinere at  

   hente og bringe flere sammen. 

 27. september Øksemærke 

Kære forældre. 

Vi er så heldige at vi har fået muligheden for at benytte spejderhytten 
fra de tidligere Kirta spejdere. Adressen er Kølstrup Bygade 25B, 5300 
Kerteminde. Der er parkering i præstegården og fortsætter man om på 
den anden side kommer man til hytten. Juniorerne vil primært benytte 
hytten 3. tirsdag i måneden og det vil fremgå i Spiren, hvis mødet 
afholdes i Kølstrup. Vi håber at alle har mulighed for selv at komme 
frem og tilbage, hvis dette ikke kan lykkedes, så har vi også mulighed 
for at tage spejderne med, dette skal dog aftales på forhånd (evt. via 
sms)

Vi mødes hver tirsdag klokken 18:00 - 20:00 - Velforberedte og med tøj 
efter vejret, for vi er altid ude. Husk at melde afbud via SMS. 



Trop 
August 
 16. august Bygning til oprykning 

 23. august Fælles oprykning - mødet er kl 18-20 

 30. august Vi sejler i kano i Kertinge. Vi mødes i Kertinge  

   præstegård. Koordiner gerne transport frem og  

   tilbage med hinanden. 

September 
 6. september Patruljekonkurrencer - hvem er bedst? 

 13. september Byg en legeplads 

 20. september Vi fortsætter med vores legeplads 

 27. september Sensommermad i Kertinge. Vi mødes i Kertinge  

   præstegård. Koordiner gerne transport frem og  

   tilbage med hinanden. 

Vi mødes hver tirsdag klokken 19:00 - 21:00 - med mindre vi har aftalt 
andet. Vi er altid udenfor - så tag tøj på, som passer til vejret. 

Cassandra, Pia, Anders & Freddie



Kontakter til gruppen 

 Bævere Ulve 
 Sarah Jørgensen Britt Espensen 
 6131 0026 2227 9931 

 Kamilla Vemmelund Line Schjerbech Berg 
 2521 6883 2830 6085 

 Clara Henriksen Michael Christensen 
 2690 2827 2681 7153   

 Frederikke Risum 

 Juniorer Trop 
 Freja Hansen Freddie Skov-Hundevad 
 2971 0852 2126 9098 

 Hannah Skov-Hundevad Anders Tarp 
 2125 9998 2858 9929 

 Maria Speedsberg Pia Thaarup 
 2386 5347 2044 9625 

 Viktor Horn Cassandra 
 4243 8045 4043 8857 

 Gruppeleder Bestyrelsesformand 
 Lisbeth Hansen Kasper Bækholm 
 4060 6644 2826 6309 

 Spejderhuset i Langeskov Spejderhuset i Kølstrup 
 Hovbanken 5 Præstegården i Kølstrup 
 5550 Langeskov Kølstrup Bygade 25B 
  5300 Kerteminde
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