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Nyt fra gruppen 
Kæreste forældre, 

Så gik der atter et år. Håber I alle har haft en dejlig jul og er kommet 
godt ind i det nye år, hvor jeres dage har været fyldt med familiehygge 
og kærlighed. Måske også en en MASSE lækker mad og juleknas. 

Jeg vil glæde mig meget, til et 2022, hvor der fortsat kommer forældre 
og drikker kaffe, der hepper på os, spejderture og meget andet. Noget 
af det vi skal glæde os til er lodseddel-salget i marts. Her får vi brug for 
hjælp af jer forældre til at køre spejderne ud på de ruter, der ikke er i gå-
afstand fra Spejderhuset. I kan også få lodsedler med hjem, som I kan 
sælger til bedsteforældre, tanter, onkler og andet godtfolk - eller én af 
vores ruter. På den måde kan I spare op til sommerlejren - vi giver 2 kr. 
til  jeres spejders  opsparing for hver lodseddel, I sælger. 

Fælles-spisning og valg til gruppebestyrelsen 
Tirsdag den 22. februar er der i fastelavn for spejdere og søskende. 
Samtidig holder vi generalforsamling med valg til gruppebestyrelsen. 
Her kan du som forældre høre lidt om årets aktiviteter, hvordan det går i 
gruppen og stille spørgsmål til lederne og forældrerepræsentanter. Vi 
mangler voldsomt meget nye stærke kræfter. Derfor håber vi, at mange 
vil være med, så vi kan få en aktiv bestyrelse 

Forældrerådet glæder sig meget til at se spejderne og jer forældre i 
2022 

 Bibbi Visby, Gruppebestyrelsesformand 



Fastelavn og generalforsamling

Tirsdag den 22. februar 2022

Kl. 18:00 - 20.30  Gruppebestyrelsesvalg

Vi afholder møde i spejderhuset imens spejderne slår katten af tønden.

Vi glæder os til at se så mange forældre som muligt.

Med venlig hilsen 

Gruppebestyrelsesformand: 
Bibbi Søgaard Visby

Dagsorden for generalforsamling 

 1. Valg af ordstyrer 

 2. Formandens beretning 

 3. Kassererens beretning 

 4. Godkendelse af regnskabet 

 5. Valg af revisor (2 stk.) 

 6. Valg til gruppebestyrelsen: 

  På valg er : 

  - Freja Hansen (lederrepræsentant) genopstiller 
  - Martin Pedersen (kasserer) - genopstiller 

  Kandidater indtil nu: Ingen (der kan opstilles på mødet. 

 7. Gruppelederens beretning. 

 8. Eventuelt 



Sommerlejr 2022


3. - 6. juni 2022 ved Tommerup


Vi skal på eventyrlejr sammen med 

mange andre spejdere fra hele Fyn.


Vi skal møde både Prinser og Prinsesser

men også De Onde og alle Eventyrvæsnerne. 


Det bliver eventyrligt spænde og hyggerligt

og næsten ikke farligt.


 

Kun for bævere og ulve (og måske deres ledere)



Bæverne 
Januar 
 11. januar Vi laver bål 

 18. januar Så er der Spejderløb 

 25. januar Jeg-kan-selv løb 

Februar 
 1. februar Vi maler fastelavnstønder 

 8. februar Vi maler fastelavnstønderne lidt mere 

 15. februar Vinterferie 

 22. februar Fastelavn med forældreaften og generalforsamling 

   Vi møder alle ved hytten kl. 18:00 - 20:00 

Marts 
 1. marts Vi sælger lodsedler 

 8. marts Vi laver bål 

 15. marts Vi bygger huler, vi kan gemme os i 

 22. marts Vi bygger bivuakker 

 29. marts Lagkageløb - og lidt hulebyggermærke 

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, Frederikke, Nina & Sarah



Ulvene 
Januar 
 11. januar Opstart efter juleferien 

 18. januar Vi skal på løb 

 25. januar Nu starter Junglemærket 

Februar 
 1. februar Fuldmånemøde 

 8. februar Mere Junglemærket 

 15. februar Vinterferie 

 22. februar Fastelavn med forældreaften og generalforsamling 

   Vi møder alle ved hytten kl. 18:00 - 20:00 

Marts 
 1. marts Vi sælger lodsedler 

 8. marts Tro - Håb - Historier 

 15. marts Tro - Håb - Historier 

 22. marts Kan du finde vej - vi skal være Stifindere 

 29. marts Kan vi også finde hjem - vi er stadig Stifindere 

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, Michael & Britt



Juniorer 
Januar 
 11. januar Vi laver bål 

 18. januar Så binder vi knuder 

 25. januar Kan vi finde rundt - orientering 

Februar 
 1. februar Noget med trangia 

 8. februar Kan du knække koden-løb? 

 15. februar Vinterferie 

 22. februar Fastelavn med forældreaften og generalforsamling 

   Vi møder alle ved hytten kl. 18:00 - 20:00 

Marts 
 1. marts Vi sælger lodsedler 

 8. marts Bålmad - det er bare sjovere 

 15. marts KaosKontrol 

 22. marts KaosKontrol 

 29. marts Lav-selv-møde 

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. 2971 0852 

Clara, Hannah, Maria, Viktor & Freja



Trop 
Januar 
 11. januar Nyt år - ny mad 

 18. januar Vi skal på nytårsløb 

 25. januar Bål - Økse - Dolk 

Februar 
 1. februar Orienteringsløb FINALE 

 8. februar Kan vi knække koden-løb? 

 15. februar Vinterferie 

 22. februar Fastelavn med forældreaften og generalforsamling 

   Vi møder alle ved hytten kl. 18:00 - 20:00 

Marts 
 1. marts Vi sælger lodsedler 

 8. marts Knob og knuder 

 15. marts Pionering 

 22. marts Bål og brand 

 29. marts Førstehjælpsmærket 

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, Cassandra & Freddie



Klan 
Januar 
 6. januar Vi går en tur i Langeskov 

 20. januar Vi bikser med Trangia 

Februar 
 3. februar Fuglehus 

 12. februar Bowlingtur 

Marts 
 3. marts Mad over bål 

 17. marts Geocaching 

 31. marts Pionering





23.-31. juli 2022 

For juniorer, trop, klan, seniorer og ledere



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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