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Nyt fra gruppen 
Kære alle 

Endelig fik vi lov at holde Kræmmermarked. Det var så fantastisk at 
være tilbage i manegen og dufte savsmuldet igen. Under dette 
kræmmermarked var den store udfordring at finde FRIVILLIGE. En 
udfordring vi alle kender til. Derfor skal der lyde EN EKSTRA KÆMPE 
KÆMPE stor tak, til alle jer, der trådte til og gav en hånd med både før, 
under og efter markedet. UDEN JER VAR DET IKKE LYKKEDES. Vi er 
stadig trætte 🙂  så fra hjertet af sender vi et ønske ud, om at der næste 
år, vil være MANGE flere til at løfte opgaven. 

Sponsorer 
EN KÆMPE tak til alle de virksomheder og private der valgte at 
sponsorer gaver til vores tombola.  

Forældrerådet 
Vi har haft Grupperådsvalg, og vi kan derfor byde hjertelig velkommen 
til 2 nye forældre i forældrerådet. Heidi som er mor til Tim, og Jon der 
er far til Karl og Rikard 



Hvad laver forældrerådet 
Arbejdet i forældrerådet er ret alsidigt, hvor hver især byder ind med 
det de kan og når de kan, for nogle dage har man bedre tid end andre, 
og så hjælper vi altid hinanden med at få tingene til at ske. For 
eksempel er nogle forældre chef for lodsedler, mens andre sørger for 
fiskedammen til kræmmermarkedet, og andre igen tager sig af 
udlejning af Kogsbøllehytten og opdatering af hjemmeside samt 
udfærdigelse af medlemsbladet, som du sidder med i hånden.  

Forældrerådet er også aktive med at søge midler til større 
nyanskaffelser. Så kender du nogen eller har en god idé til, hvordan vi 
på en nem måde kan tjene penge til de lidt større ting, så vil vi rigtig 
gerne høre fra dig. 

Vi har brug for flere forældre Vi er lige nu 4 forældre i forældrerådet, 
men har brug for flere. Har du derfor lyst til at komme lidt tættere på 
spejderarbejdet, så meld dig under fanerne. Der er officielt valg til 
forældrerådet i februar, men vi kan allerede nu godt bruge lidt hjælp. 
Kom og hør hvad vi laver og hvad det indebærer at være med. I vil 
næsten altid kunne finde en repræsenteret i Spejderhuset om 
tirsdagen.   

“When kids volunteer it tells others that they don't have to be perfect or 
famous or even grown up to make a difference.” - Kalynn Dobos, age 7 

Med disse ord ser vi frem til resten af sæsonen med nye spejder 
oplevelser, glæde og samarbejde.  

Lisbeth Hansen, gruppeleder & Bibbi Visby, formand



Bæverne 
Oktober

5. oktober Bæverdammen del 2

 12. oktober Bålmøde og kreativiteter 

 19. oktober Efterårsferie 

 26. oktober Udforsker del 1 

30.-31. oktober BUSK tur 

November
2. november Udforsker del 2

9. november Bålmøde og kreativiteter

16. november Kirkemærke

21. november Julemarked i Spejderhytten

23. november Kirkemærke

30. november Vi laver hemmeligheder 

December
7. december Vi laver hemmeligheder

14. december Juleklippedag med forældre 

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 og Sarah



Ulvene 
Oktober 
 5. oktober Dolkemærke 

 12. oktober Dolkemærke 

 19. oktober Dolkeprøve 

 26. oktober Jungle Mærke 

30.-31. oktober Busk tur 

November 
 2. november Jungle Mærke 

 9. november Jungle Mærke 

 16. november Lave ting til Julemarked  

 23. november  Lave ting til Julemarked 

 21. november Julemarked 

 30. november Fuldmånemøde 

December 
 7. december Julebagning sammen med bæverne 

 14. december Julehygge 

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 
Oktober 
 5. oktober Tag en ven med

12. oktober Koder

19. oktober Efterårsferie 

26. oktober Sjov og spas

30.-31. oktober BUSK 

November 
2. november Orientering

9. november Vi laver julepynt

16. november Vi laver julepynt

21. november Julemarked på spejdergrunden

23. november Pionering

30. november Kanotur med troppen 

December
7. december Trangia

14. december Juleafslutning  

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 til enhedsleder Freja tlf. 29710852 

Clara, Hannah, Maria, Viktor og Freja



Trop 
Oktober 
 5. oktober Kan du finde ud af at bruge et kompas og et kort – Vi  
   tager Orienteringsmærket 

 12. oktober GPS-løb – Vi tager Orienteringsmærket – Telefonen   
   kan også bruges. 

 26. oktober Halloween – Madmøde – Uhyggelig god mad! 

29.-31. oktober BUSK tur 

November 
 2. november Byen rundt 

 9. november Refleksløb – Vi tager Orienteringsmærket 

 16. november Kan du finde vej i mørket ? 

 23. november Ildmøde – Husk at tage tøj på der kan tåle en glød   
   eller to. 

 30. november Kanotur med juniorerne 

December 
 7. december Juleafslutning 

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

Ulve 
Britt Espensen 2227 9931 espensenbritt@gmail.com 
Line Schjerbech Berg 2830 6085 line_schjerbech@hotmail.com 

Juniorer 
Freja Hansen 2971 0852 frejahansen99@hotmail.dk  
Clara Henriksen 2690 2827 clara.henriksen1@gmail.com  

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