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Glædelig jul
Nu er vi næsten halvvejs i årets sidste måned. Julen og nytåret 
står for døren med hygge i familien, julelys, julemad, julegaver, 
bordbomber og raketter. Det er også blevet jul i spejderhytten - 
bævere og ulve har bagt julesmåkager og hygget til det sidste 
møde inden jul. Heldigvis er juleferien ikke så lang - og vi mødes 
alle til spejder igen tirsdag den 10. januar.
Med den nye sæson kommer også lige et par vigtige datoer for 
forældrene i gruppen. Tirsdag den 7. februar sælger vi lodsedler - 
og vi har brug for hjælp fra jer forældre til at gå med de mindste 
rundt. Lodseddelsalget bidrager med en vigtig del af de penge, vi 
bruger til spejdermøderne og weekendturene.
Tirsdag den 28. februar er der fastelavnsfest med forældre (og 
søskende) - og samme aften holder vi en hurtig generalforsamling, 
hvor vi fortæller lidt om året der er gået, året der kommer samt 
økonomien i gruppen. Sidst i januar får I en invitation - men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen.
Med ønsket om en glædelig jul og et velsignet nytår til jer alle, 
lukker vi spejderåret ned - og glæder os til vi ses igen i januar.

Ledere og bestyrelse



Bævere
Januar

10. januar Vi går en tur
17. januar Bålmøde
24. januar Vi laver fastelavnstønder
31. januar Vi laver fastelavnstønder

Februar
7. februar Vi sælger lodsedler - tag én af dine forældre med

14. februar Vinterferie og intet møde - vi hygger hjemme
21. februar Fastelavn og generalforsamling for forældre
28. februar Bævermøde

Marts
7. marts Vi skal på lagkageløb

14. marts Bålmøde
21. marts Påskemøde
28. marts Påskemøde

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
Januar

10. januar Fuldmånemøde - vi er i Kølstrup
17. januar Kokkemærke - Bålmad
24. januar Kokkemærke - Verdensmad
31. januar Kokkemærke

Februar
7. februar Vi sælger lodsedler - tag én af dine forældre med

14. februar Vinterferie og intet møde - vi hygger hjemme
21. februar Fastelavn og generalforsamling for forældre
28. februar Spejdervenner i Kogsbølle

Marts
7. marts Vi går en tur

14. marts Gartnermærke - Rodfrugter
21. marts Gartnermærke - Såning af frø
28. marts Gartnermærke

Vores sommmerlejr i år bliver i Pinsen på Port Arthur, så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen.
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, Anna-Maria, Michael & Britt



Juniorer
Januar

10. januar Kage med handicap
17. januar Handlekraftmærke
24. januar Førstehjælpsmærke - vi er i Kølstrup
31. januar Handlekraftmærke

Februar
7. februar Vi sælger lodsedler - tag én af dine forældre med

14. februar Vinterferie og intet møde - vi hygger hjemme
21. februar Fastelavn og generalforsamling for forældre
28. februar Førstehjælp

Marts
7. marts Den fedeste mødeaften

14. marts Tarzanbane
21. marts Bålmærke - vi er i Kølstrup
28. marts Planlæg “lav-selv-møde”

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.

Hannah, Maria, Viktor & Freja



Trop
Januar

10. januar Nytårsløb
17. januar Vintertema
24. januar Stormesterløb for Spejdere

27.-29. januar Gak Gak weekend i Kogsbøllehytten
31. januar Vi tager bålmærket - vi mødes i Kølstrup

Februar
7. februar Vi sælger lodsedler

14. februar Vinterferie og intet møde - vi hygger hjemme
21. februar Fastelavn og generalforsamling for forældre
28. februar Smuglerløb på markedspladsen

Marts
7. marts Eventyr med Anders - Eventyrmærket

14. marts Eventyr med Anders - Eventyrmærket
21. marts Vi tager flagmærket
28. marts Lav dit eget tovværk - vi mødes i Kølstrup

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 Anne-Maria Kvistgaard Kamuk
6449 2449

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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