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Langeskov Gruppe

Nyt fra gruppen
Kære forældre og spejdere
Så er vi igang igen
Først vil jeg gerne byde de nye spejdere og ledere hjertelige velkommen
i gruppen. Jeg håber, I alle falder godt til hos KFUM Spejderne
Langeskov.
I dette efterår har vi mange opgaver i gruppen. Vi skal til at i gang med
et nyt spejderår, hvor forældrerådet og spejderne får brug for hjælp fra
jer forældre.
Langeskov Kræmmermarked er heldigvis tilbage igen og vi har brug for
hjælp til flere ting. Gruppen tjener en del penge på kræmmermarkedet,
som vi bruger på møder og lejre for jeres børn. Derfor er det vigtigt, at
alle hjælper til.

Køkkenvagter
Vi har køkkenvagter, som ligger fordelt i perioden 16/9 til 19/9. Her
hjælper man i kræmmermarkedets store køkken med forberedelse af
mad til kræmmere og gæster. Har du lyst til at hjælpe, så kontakt Bibbi
på 53 25 38 58. For hver vagt optjener dit barn 50 kr. til
sommerlejropsparingen.

Tombola
Her mangler vi gevinster og vi mangler at få besat en MASSE af vagter
lørdag og søndag. Her passer man tombolaen og fiskedammen, sælger
lodder og deler gevinster ud. Kontakt Bibbi på 53 25 38 58.

Facebook gruppen KFUM Langeskov
Meld dig gerne ind vores facebook gruppe ”KFUM Langeskov”, hvor vi
jævnligt deler billeder, informationer og indbydelser med jer. Facebook
gruppen er et supplement til vores hjemmeside.

Opsparing
I gruppen har vi en sommerlejropsparing, som alle spejdere kan være
med i. Man kan spare penge op ved at:

- Tage en køkkenvagt på kræmmermarked
- Dele kirkeblade ud. Her har vi en rute fri nu (kontakt Bibbi)
- Sælge lodsedler

Generalforsamling
Vi holder generalforsamling i gruppen tirsdag den 7. september kl.
18:30 i spejderhuset. Husk at sætte kryds i kalenderen og mød op.
Overvej gerne, om du har lyst til at være med i bestyrelsen - det er ikke
så stort et arbejde.

Parkering
Husk at I ikke må parkere i svinget på Hovbanken
efter spejderhuset. Beboerne i boligerne overfor
bliver så kede af det. Parker på
parkeringspladsen længere ned (det grønne
område).
Velkommen tilbage efter en dejlig lang
sommerferie - og godt spejderår til alle.
Bibbi Visby
Grupperådsformand

Bæverne
August
17. august

Vi laver bål og kommer til at lugte af røg

24. august

Oprykning for hele gruppen - kl. 18:00-19:30

31. august

Vi skal på spejderløb

September
7. september Vi laver endnu mere bål
14. september Navigatørmærket del 1
21. september Navigatormærket del 2
28. september Bæverdammen del 1

Vi mødes hver tirsdag kl 18:15 - 19:45. Vi er altid
ude, så husk at tage tøj efter vejret.
Kamilla og Sarah

Ulvene
August
17. august

Opstarts hygge og velkommen tilbage

24. august

Oprykning for hele gruppen - kl. 18:00-19:30

31. august

Vi går en tur

September
7. september Vi laver mad over bål
14. september Ulvemasker
21. september Ulvemasker
29. september Fuldmånemøde

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 & Britt

Juniorer
August
17. august

Første møde - og vi hygger

24. august

Oprykning for hele gruppen - kl. 18:00-20:00

31. august

Patruljer

September
7. september Vi arbejder med økser for at få øksebeviset
14. september Vi arbejder videre med økserne
21. september Bål og røg til alle
28. september Mere bål og røg - og bålmærke
Vi møde hver tirsdag klokken 18:00 - 20:00 - vel forberedte og med tøj
efter vejret, for vi er altid ude.
Clara og Freja

Trop
August
17. august

Opstart

24. august

Oprykning for hele gruppen - kl. 18:00-20:00

31. august

Nye tropspejdere er nye venner. Vi hygger os hele
aftenen

September
7. september Kan du finde vej?
14. september Flagmærke
21. september Madmøde
28. september Byg et fyrtårn

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.
Vi ses
Anders & Freddie

Kontakter til gruppen
Bævere
Sarah Jørgensen
Kamilla Vemmelund

6131 0026 sarah.joergensen@kfumspejderne.dk
2521 6883 kamillalykke.vemmelund@gmail.com

Ulve
Britt Espensen
Line Schjerbech Berg

2227 9931 espensenbritt@gmail.com
2830 6085 line_schjerbech@hotmail.com

Juniorer
Freja Hansen
Clara Henriksen

2971 0852 frejahansen99@hotmail.dk
2690 2827 clara.henriksen1@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
Lisbeth Hansen

4060 6644 beth3005@gmail.com

Forældrerådsformand
Bibbi Visby

5325 3858 bibbivisby@live.dk

Kogsbøllehytten
Stevnshøjvej 10 5800 Nyborg
Udlejer: Kasper Bækholm 2826 6309 kogsboelle@gmail.com

Spejderhuset
Hovbanken 5, 5550 Langeskov

