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Gruppelederens side... 

 

Allerførst vil vi sige tak for 2015 og vi ønsker at 2016 bliver endnu 
et godt år for alle. 

 

Siden sidste Spire udkom har vi lavet et par lederrokader: 

Jimmi er flyttet fra Bæverne og er blevet leder hos Juniorerne. 

 

Ved Ulvene har Tomas Mack takket ja til posten som enhedsleder, 
og Jimmy fortsætter heldigvis ved Ulvene som leder. 

 

Troppen har også fået ny enhedsleder, idet Freddie tager over på 
den post. Mathies stopper som leder for en periode. Heldigvis læg-
ger han ikke uniformen helt, da han fortsætter i gruppen med nog-
le administrative opgaver. Og vi håber også at Mathies ind i mellem 
vil være at finde på vores ture 

 
Rigtig god jul og godt nytår 

Lisbeth Hansen 
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Er du vores nye lederkollega? 

 

Har du lyst til at indgå i et fællesskab for 
både børn, unge og voksne? 

 

Har du lyst til at udvikle børn og unge via 
nogle fede spejderaktiviteter? 

 

Nyder du at være i naturen, lave mad over 
bål og lege? 

 

- så er det dig vi leder efter! 

 

Vi kan tilbyde et socialt fællesskab, lederuddannelse og gode 
kompetencer til CV’et. 

 

Kontakt Lisbeth og få en uforpligtende snak om du er vores kom-
mende spejderleder. 
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Nyt fra forældrerådet... 

 

Forældrerådet har ansvaret for et par aktivite-
ter her i starten af året.  

Som du kan læse nedenfor, så har vi brug for 
hjælp til Lodseddelsalg... 

Den 2. februar sælger vi lodsedler fra KFUM’s 
Landslotteri i Langeskov og omegn. Vi har der-
for brug for forældre, som vil køre spejderne 
ud på de ruter, der ikke er i gå-afstand fra 
Spejderhuset.  

Det er denne aften også muligt at få lodsedler og ruter med hjem, og på 
den måde spare penge op til sommerlejren. Husk at vi giver 2 kr. til spej-
derens opsparing for hver lodseddel, som spejderen sælger efter salgsaf-
tenen.  

 

OBS—Fælles-spisning og valg til forældrerådet  
Tirsdag den 9. februar er der i Spejderhuset fælles-spisning for hele 
familien, valg til forældrerådet samt fastelavn for spejdere og sø-
skende. Her kan du som forældre høre om årets aktiviteter og stille 
spørgsmål til lederne og forældrerepræsentanter. Vi mangler nye stærke 
kræfter. 

NY KASSERER SØGES 

Vores søde kasserer Jette har valgt at stoppe, 
derfor leder vi efter en ny kasserer, og vi er åbne 
for at dele posten mellem 2 kasserere, hvis man 
har mod på at tage en del, men ikke hele posten.  

Er du interesseret i kasserertjansen eller at blive 
medlem i forældrerådet, så hører vi gerne fra dig 
allerede nu! Kontakt Bibbi i Spejderhuset eller på 
tlf. 5325 3858.  

 

Forældrerådet ønsker alle en god jul og et godt nytår 

Bibbi Visby,Grupperådsformand 

Vores Facebook gruppe hedder ”KFUM  Langeskov”  

og alle er velkomne! 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXzsn9kMPJAhWFOQ8KHX-dBfIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.holmegaardhallen.dk%2F%3Fpage_id%3D33&bvm=bv.108538919,d.ZWU&psig=AFQjCNExyBlsp7J3ExY_L2g3dQEwmltgKQ&ust=14493
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Billeder fra 2015… 

Spejdere elsker kage!... 

En vellykket juletur i november med trop– og seniorspejderne 

Skt Hans med fællesgrill og masser af hygge 
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5/1     Lave bævereflekser og Kims lege 

12/1   Hvad kan vi bruge kokusskaller til? 

19/1   Sørøvermøde 

26/1   Stjernemøde 

2/2     Lodseddelsalg—Mødet starter klokken 18.00   

 ( Forældre må gerne hjælpe til ) 

9/2 Fastelavn, fællesspisning og grupperådsvalg—mødetid kl. 17:30 

 Husk at denne aften er for hele familien! 

16/2   Intet møde ( Vinterferie ) 

23/2    Ud i naturen 

1/3     Træværksted 

8/3     Førstehjælp 

15/3   Påskemøde m. kreativ værksted, påskelege og hygge 

22/3   Intet Møde ( Påskeferie ) 

29/3    Lave græshoveder 

Bæverne 
Mødetid: 18:15-19:45 

Bæverhilsner 
Freja, Martin, Lotte og Nina 

 
Ret til ændringer forbeholdes! 

HUSK tøj der kan tåle at blive beskidt og at melde afbud hvis du ikke kan komme! 
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Ulvehyl 
Stina, Susanne, Gitte, Jimmy og Tomas M. 

 
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 

5/1 Førstehjælp (Skoldning og forbrændninger) 

12/1 Førstehjælp (Førstehjælpskasse og båre) 

19/1 Førstehjælp (Førstehjælpskasse og smitteveje) 

26/1 Førstehjælpsprøve 

2/2 Lodseddelsalg—mødetid kl. 18:00 

9/2 Fastelavn, fællesspisning og grupperådsvalg—mødetid kl. 17:30 

 Husk at denne aften er for hele familien! 

16/2 Vinterferie 

23/2 Opstart GPS 

1/3 GPS 

8/3 GPS løb 

15/3 Knob 

22/3 Påskeferie 

29/3 Knob / Vi bygger 
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12/1 - Rønninge kirke 

19/1 - Førstehjælp (evt. Uffe) 

26/1 - Førstehjælp (fortsat) 

2/2 Lodseddelsalg—mødetid kl. 18:00 

9/2 Fastelavn, fællesspisning og grupperådsvalg—mødetid kl. 17:30 

 Husk at denne aften er for hele familien! 

16/2 - Vinterferie 

23/2 - Fødekæder/Naturpleje 

1/3 - Kort og kompas 

8/3 - Kort og kompas (fortsat) 

15/3 - Bål 

22/3 - Påskeferie 

29/3 - Cykeldag 

Junior (Vikingefolket) 
Mødetid: 18:30-20:30 

Juniorhilsner 
 Jimmi, Thomas og Isabella 

 
Ret til ændringer forbeholdes! 

Vi forventer: 
At I kommer i tøj/overtøj der passer til årstiden og at det kan tåle at blive beskidt. 

At I melder afbud hvis I ikke kan komme. 
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HUSK lommelygte med til de mørke aftener! 

12/1 - Nytårsløb - Så starter vi igen 

19/1 - Lys og lygter og mørke skove! 

26/1 - Nye patruljer - Ny patruljedyst 

2/2 Lodseddelsalg—mødetid kl. 18:00 

9/2 Fastelavn, fællesspisning og grupperådsvalg—mødetid kl. 17:30 

 Husk at denne aften er for hele familien! 

16/2 - Vinterferie 

23/2 - Hvad er en patrulje uden sin hytte? 

1/3 - Et rigtigt stjerneløb 

8/3 - Patruljekassen kalder!  

15/3 - Patruljekassen Kalder! 

22/3 - Påskeferie 

29/3 - Kvartalsdyst 

Troppen 
Mødetid: 19:00-21:00 

Trophilsner 
Torben, Anders og Freddie 

 
Ret til ændringer forbeholdes! 

HUSK:  I vores uniform eller i bæltet har vi altid:   
Kniv, Lommelygte, Papir, Spejderfakta og Blyant! 
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2. februar   Lodseddelsalg—mødetid kl. 18:00 

9. februar   Fællesspisning, fastelavn og grupperådsvalg kl. 17:30 

 

Alle weekendmøder er fra kl. 13:00—16:00 

Se yderligere arrangementer, aktiviteter og datoer på vores Facebook 

side. Husk at blive meldt til gruppen, hvis du er ny Seniorspejder. 

Spejderhilsner 
Thomas R., Lisbeth og Morten Ø. 

Seniorer 
Møder aftales i fællesskab 
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Kontakter: 

Bæverne: Nina Petersen 4110 6172 ninapetersenrynkeby@gmail.com 

 Lotte Schjerbech 3031 1416 LotteSchjerbech@gmail.com 

 Martin Damgaard 2392 3600   
 Freja Hansen  frejahansen99@hotmail.dk  

    

Ulvene: Tomas Mach 4234 5583 minimach@gmail.com 

 Jimmy Bækholm 6014 7599 jsb@stofanet.dk 

 Gitte Yde Juhl 4297 6759 gitte.juhl@live.dk 

 Stina Lindholm 2015 3217 stinalindholm@live.dk 

 Susanne Thude 5036 3048 sgt@live.dk 

    

Juniorer: Isabella Hviid 5091 4793 isabellahviid@gmail.com 

 Thomas Risum 2344 8517 thrila@me.com 

 Jimmi Christensen 2860 2482 jummi.chr@hotmail.com 

    

Trop: Freddie Skov 2126 9098 skov-hundevad@mail.tele.dk 

 Torben Haunstrup 3029 2449 aze4craft@gmail.com 

 Anders Tarp Pedersen  2858 9929 tarp.anders@gmail.com 

    

Seniorer: Morten Østergaard 2849 7344 moch1986@gmail.com 

 Thomas Risum 2344 8517 thrila@me.com 

 Lisbeth Hansen 6066 1426 beth3005@gmail.com 

    

Gruppeleder: Lisbeth Hansen 6066 1426 beth3005@gmail.com 

Gruppelederassistenter: Freddie Skov 2126 9098 skov-hundevad@mail.tele.dk 

 Mathies Larsen 2614 0089 lenicemonkey@gmail.com 

    

Kogsbøllehytten: Bjørn Baltzer 4016 6980 bbhansen80@gmail.com 

- udlejning Michael Melvang 2256 2747 kogsboelle@gmail.com 

    

Grupperådsformand: Bibbi Visby 5325 3858  bibbivisby@live.dk  

Kasserer: Jette Østergaard 2175 9146 kassereren@kfum-langeskov.dk 

Uniform: Gitte Hansen 4233 6131  fandrup@live.dk  

Redaktør Spiren / Web: Michael Melvang 2256 2747 mmmelvang@gmail.com 

    

Spejderhuset Hovbanken 5 5550 Langeskov 

www.kfum-langeskov.dk 



12  

 

HOLD DIG OPDATERET PÅ 

www.KFUM-Langeskov.dk 

TIL ALLE FORÆLDRE: 

Der er altid kaffe på kanden i 
køkkenet.  

Tag en kop og sæt jer ned i 
forældrerummet i kælderen. 
Her kan I få en snak med andre 
forældre og grupperådet. 

Lodseddelsalg... 
Foregår tirsdag den 2. februar fra kl. 18:00 

Vi skal bruge forældre til at køre på de ru-
ter som ikke kan nås til fods. 

Læs inde i bladet og giv besked til Bibbi 


