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Nyt fra gruppen 
Kære forældre og alle I skønne spejdere. 

Sikke en anderledes spejder-periode vi har været igennem. Det er ikke 
blevet til ret mange spejdertirsdag i foråret - men heldigvis har lederne 
været igang med nogle kreative løsninger og opgaver, så vi kunne holde 
lidt gang i spejderlivet. Nu er vi heldigvis på banen igen og vi elsker at 
være tilbage sammen med jeres dejlige børn. 

Af samme grund har vi udskudt generalforsamling/grupperådsvalget. 
Det gennemfører vi, når det igen kan lade sig gøre. Apropos 
grupperådsvalg, så har Bibbi valg at stoppe som formand. Det er på 
tide, der kommer andre friske og kreative, seje forældre ind i rådet. 

Sommerlejr 
Som det ser ud lige nu, så kan vi tage på sommerlejr i år. Hvis det 
lykkes, så tager bævere, ulve og juniorer på en fælles sommerlejr i 
Kogsbøllehytten i uge 28. Troppen er på sin egen sommerlejr i uge 27. 

Aflevering og hentning af jeres børn 
Om tirsdagen er der meget trafik på Bakkevej og Hovbanken. Det er 
vigtigt, at I kører forsigtigt og hensynsfuldt og tager hensyn til både 
naboer og de andre spejdere, når  I afleverer. Lidt længere nede af 
Hovbanken er en lille parkeringsplads, som I meget gerne må benytte - 
så er der nemlig plads til alle. 

Vi har en plan 
Som forening har vi en forventet plan for, hvad vi må og ikke må. Lige 
nu må vi udendørs samles 50 personer - men ikke så mange indendørs. 
Forventningen er, at det letter lidt henover sommeren - og forhåbentligt 
får vi snart nogle retningslinjer for, hvordan vi skal gennemføre 
sommerlejrene. 

Bibbi & Morten



Leder på prøve? 
Vi er lidt klemt med hensyn til at få vores mødeaftener til at hænge 
sammen. Når alle ledere er tilstede kan det gå, men sker, at vi ledere 
ikke har mulighed for at deltage i et møde. I værste fald kan vi komme 
ud for at må aflyse - men det gør vi alt for at undgå. Derfor kunne vi 
vældig godt bruge et par forældre, som kunne tænke sig at prøve 
kræfter som spejderleder. 

Nu tænker du måske at det er vældig svært og 
kræver en masse viden og forberedelse - men 
det er heldigvis ikke sådan. Hvis du kan lide at 
være sammen med børn, der gerne vil lave 
noget sammen med dig - og du eventuelt kan 
stryge en tændstik, så skal du nok lære resten 
henad vejen. Da jeg startede i Langeskov 
gruppe i 1996 (meget, meget længe siden) var 
vi kun 3 ”gamle spejdere” resten var faktisk 
forældre, hvor de fleste var startet sammen 
med deres børn. 

Møderne varer fra 1 til 2 timer alt efter hvilken 
enhed man bliver tilknyttet. De lange aftener 
til kl. 21 i troppen skal vi nok klare - det er 
mest i de andre enheder, hvor møderne er lidt 
kortere, vi mangler lidt ekstra hænder. 

Skulle du have lyst til at blive hængende, så har vi ofte lidt 
fyraftenshygge, når de sidste spejdere er gået hjem. 

Har du spørgsmål, så ring bare til Freddie i Troppen på 21 26 90 98 - han 
kan svare på alt om at være spejderleder.



Bæverne 
Maj 
 4. maj Naturmærket - del 1 

 11. maj Naturmærket - del 2 

 18. maj Vi laver bål og øver os i at save 

 25. maj Hulebygger-mærket - del 1 

Juni 
 1. juni Hulebygger-mærket - del 2 

 8. juni Vi forberede os til Sankte Hans 

 15. juni Vi laver bål og varmer op til Sankte Hans 

 22. juni Vi forbereder os til sommerlejren 

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

Kamilla og Sarah



Ulvene 
Maj 
 4. maj Knob og knuder 

 11. maj Vi bygger en stridsvogn 

 18. maj Vi bygger også et spisebord 

 25. maj Førstehjælp 

Juni 
 1. juni Førstehjælp 

 8. juni Løb 

 15. juni Altenativt enmandsløb 

 22. juni Opsamling 

 29. juni Vi hygger - og så holder vi sommerferie 

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 
Maj 
 4. maj Trangia 

 11. maj Besnøringer del 1 

 18. maj Vi pionerer 

 25. maj Besnøringer del 2 

Juni 
 1. juni Mad på bål 

 8. juni Vi pionerer 

 15. juni Vi går til mosen - 5 km til vores mærke

22. juni Sankte Hans

Vi møde hver tirsdag klokken 18:00 - 20:00 - 
vel forberedte og med tøj efter vejret, for vi 
er altid ude. 

Clara og Regitse



Trop 
Maj 
 4. maj Pioniering - del 2 

 11. maj Madmøde 

 18. maj Følg pilen 

 25. maj Øksebevis 

Juni 
 1. juni Lorteløb 

 8. juni Knivbevis 

 15. juni Mosekonen brygger 

 22. juni Dyp en hyld - og så holder vi sommerferie 

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 28306085 line_schjerbech@hotmail.com 

Juniorer 
Regitse Pedersen 9115 3358 jette.p.71@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 
Morten Østergaard 2849 7344 moch1986@gmail.com 

Forældrerådsformand 
Bibbi Visby 5325 3858 bibbivisby@live.dk 

Kogsbøllehytten 
Stevnshøjvej 10 5800 Nyborg 

Spejderhuset 
Hovbanken 5,  5550 Langeskov
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