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Spiren
Langeskov Gruppe

Velkommen tilbage
Vi har lyst til at starte med at skrive WOOOW. Sikke et forår vi alle har
ha!. Da coronaen kom til Danmark, og vi alle blev sendt hjem, var vi
alle udfordrede. At der ikke var tirsdag a!en med spejder, var hårdt for
ikke kun børnene, men også for lederne. Vi savnede hverdagen, så i det
øjeblik vi så vores chance til det, slog vi til, og nåede heldigvis at
komme i gang. Gensynsglæden var stor for os alle.
Vi var allesammen utroligt kede af, at sommerlejren blev aflyst, men det
åbnede jo op for en helt anderledes spejder-sommerferie uge på vores
egen grund. KANON GODT arbejde til alle jer skønne ledere.

Lodsedler
Hold op hvor har vi kæmpet for at få solgt lodsedler under coronaen, og
selvom vi ikke fik udsolgt, så kan vi godt være stolte af den kæmpe
indsats som spejderne har gjort.

Kræmmermarkedet
Som I alle ved, så er der i år ikke noget kræmmermarked, men vi er
sikre på - og håber, at I alle vil stå klar til at hjælpe næste år. Vi glæder
os i hvertfald.

Ledere
Først et lille farvel. Freja er kommet ind på sit drømmestudie og flytter
til Odense. Derfor har hun valgt at stoppe som leder. Vi kan dog altid
ringe til hende, hvis vi mangler hjælp. PØJ PØJ Freja. Dernæst et
velkommen til Regitse, som starter ved Juniorerne. Der er stadig
mangel på ledere, så hvis I hører om nogen - eller I selv har lyst til at
være med i et fantastisk fællesskab - så tag fat i en af os.

Opsparing
Så snart vi har de sidste tal på plads, udbetaler vi årets opsparing.

Særligt til forældrene
Da vi gerne vil skabe mere fællesskab, mellem os i hytten og
forældrene, vil vi bestræbe os på at der altid er kaﬀe/te på kanden, og
et medlem fra forældregruppen i huset hver tirsdag.
Tilbage er der kun og sige: Velkommen tilbage - og vi glæder os til at se,
hvad dette spejderår bringer os.
Bibbi & Morten

Husk fællesoprykning
for hele gruppen
25. august kl. 18:30

Bæverne
August
18. august

Første møde e!er sommerferien.

25. august

Fælles oprykning. Nærmere information kommer)

September
1. september Bæverdammen - del 1
8. september Bæverdammen - del 2
15. september Lagkageløb
22. september Navigatør - del 1
29. september Navigatør - del 2
Vi mødes hver tirsdag kl 18:15 - 19:45. Nogen gange er vi inde - men vi
kan bedst lide at være ude, så husk tøj til det.
Kamilla og Sarah

Ulvene
August
18. august

Opstart bålhygge

25. august

Fælles oprykning. Nærmere information kommer)

September
1. september Fuldmåne møde
8. september Kanotur
13. september Naturens Dag 10.00-14.00
15. september Løb
22. september Dolkelæring
29. september Verdenshjørner og Morse
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.
Britt & Thomas

Juniorer
August
18. august

Velkommen tilbage, bål hygge

25. august

Fælles oprykning. Nærmere information kommer)

September
1. september Hvem er vi, vi ryster.
8. september Kanotur med Troppen.
Vi kører fra hytten kl. 18:00 og forventer at være
hjemme kl. 21:00.
Husk badetøj/ski!etøj
15. september Noget med træ
22. september Spejder ræs
29. september Patrulje dyst
Vi møde hver tirsdag kl. 18:00 - 20:00 og
er næsten altid ude.
Simon, Regitze & Torben

Kontakter til gruppen
Bævere
Sarah Jørgensen
6131 0026 sarah.joergensen@kfumspejderne.dk
Kamilla Vemmelund 2521 6883 kamillalykke.vemmelund@gmail.com

Ulve
Britt Espensen
Thomas Risum

2227 9931 espensenbritt@gmail.com
2344 8517 thrila@kfumspejderne.dk

Juniorer
Torben Haunstrup
Jette Regitze
Simon Skyum

3029 2449 aze4Cra!@gmail.com
2940 1802 jette.p.71@gmail.com
2390 8234. simonchristensen1807@gmail.com

Trop
Freddie Skov
Anders Tarp

2126 9098 skov-hundevad@mail.tele.dk
2858 9929 tarp.anders@outlook.dk

Seniorer
Thomas Risum

2344 8517 thrila@kfumspejderne.dk

Gruppeleder
Morten Østergaard

2849 7344 moch1986@gmail.com

Forældrerådsformand
Bibbi Visby

5325 3858 bibbivisby@live.dk

Kogsbøllehytten
Stevnshøjvej 10 5800 Nyborg
Uld. Michael Melvang 2256 2747 kogsboelle@gmail.com

Spejderhuset
Hovbanken 5, 5550 Langeskov

