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Gruppelederens side... 

Foråret er sprunget ud i fuld flor. Det er fantastisk at gå en 
tur og se vintergækker og krokus nikke til os når vi går forbi, 
mens påskelammene springer rundt på marken.  
Vi tager hul på det næste kvartal i spejderåret og glæder os 
til vi skal ud og nyde naturen sammen med alle spejderne.  
 
Ledergruppen 
Stina Lindholm og Jimmi Christensen har valgt at stoppe som 
ledere i Langeskov gruppe. Vi takker dem begge for deres 
gode spejderarbejde og ønsker dem god vind fremover – mon 
ikke I kigger forbi med jeres baby, når den kommer til ver-
den… 
I ledergruppen kan vi byde velkommen til Sarah Jørgensen, 
der har sagt ja til at blive leder ved Juniorerne. Sarah har 
været spejder ved os gennem flere år og er nu klar til leder-
gerningen. Vi glæder os meget til samarbejdet. 
 
Sommerlejr i uge 27 
Det er besluttet hvor sommerlejren 2016 skal gå hen. For 
Bævere, Ulve og Juniorer går turen til Port Arthur, hvor der 
bliver arrangeret centerlejr, og vores spejdere kommer til at 
møde spejdere fra andre spejdergrupper, og der vil være 
mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Port Arthur 
er et naturskønt spejdercenter beliggende i nærheden af 
Tommerup.  
Troppen og seniorspejderne drager på kanotur på Gudenåen, 
hvor vi skal overnatte på lejrpladser langs Gudenåen. Her vil 
der blive rige muligheder for at få testet alle sine spejder-
færdigheder og få dyrket fællesskabet på tværs af de to 
enheder.  
Der vil komme mere information omkring sommerlejrene på 
sedler som spejderne får med hjem, og der vil blive afholdt 
informationsmøder forinden. 
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Skt.Georgsdag 
D. 23. april er det Skt. 
Georgsdag og spejdere i hele 
verden aflægger denne dag 
spejderløftet. Det gør vi også 
i Langeskov, dog ganske vist 
først lige et par dage efter, 
nemlig tirsdag d. 26. april.  
  
Skt. Georg er spejdernes 
forbillede pga. hans tapper-
hed og hans vilje til at hjælpe 
andre.  Når vi i Langeskov hylder Skt. Georg, gør vi det ved 
at fortælle legenden om Skt. Georg. Samme dag har vi udde-
ling af årsstjerner til nogle af vores spejdere. (Vi har udde-
ling af årsstjerner to gange om året).  
 
Vi afslutter aftenen med kaffe, saftevand og kage, og det er 
en aften hvor forældre og søskende er meget velkomne til at 
deltage i vores hyggelige arrangement. Der vil også komme 
sedler med hjem om dette arrangement. 
 
Sommerferie 
Sidste spejdermøde inden sommerlejen/sommerferien vil væ-
re d. 14. juni.  
Vi håber naturligvis at vi ser rigtig mange af vores spejdere 
på sommerlejrene.  
 
Spejderligste hilsner fra 
Lisbeth 
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Nyt fra forældrerådet... 

 

Et år mere er gået og vi har atter haft Grupperådsvalg. Der var desværre 
ikke så stor interresse for at komme i grupperådet, så der kom kun en 
enkelt ny modig forælder med, nemlig Andrea’s mor Maria. Stort velkom-
men til! 

(Se oversigten over det nye forældreråd på side 10) 

Hvis der skulle sidde en eller flere forældre derude, der 
meget gerne kunne have lyst til at hjælpe eller bare er lidt 
nysgerrige, så er I altid velkommen til at kontakte mig.   

 

Ved grupperådsvalget sagde vi også farvel til nogle dejlige "rødder". 
Stort tak for arbejdsindsatsen til Michael, Charlotte og til vores afgåen-
de kasserer Jette. Vi håber de stadig dukker op i hytten, om ikke andet 
så for kaffens og hyggens skyld. 

 

Ny kasserer 

Samtidig siger vi hjertelig velkommen til vores nye 
kasserer Ulla. Ulla har ingen børn i spejderhuset, men 
hun har stadig lyst til at hjælpe os. Hjertelig velkom-
men til! 

 

 

Giv os en hånd med 

Vi har igen fået tjansen som P-vagter ved Munkebo speedway, hvorved vi 
tjener gode penge til spejdergruppen.  

Datoerne er:  

den 27. og 29. april,  

den 20. maj,  

den 10. juni,  

den 1. og 8. juli,  

den 12. og 19. august.  

 

Hvis man vil hjælpe med en eller flere at disse vagter så kontakt Bibbi. 
(følg med på vores facebook side) 
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Vi er lige nu så småt ved at gå i gang 
med at planlægge vores aktiviteter i 
forbindelse med Kræmmermarkedet 
2016.  

Så husk at vi som vanligt tager imod 
brugt legetøj til børnenes fiskedam 
hver tirsdag i Spejderhuset.  

Det samme gælder præmier og gevin-
ster til vores tombola! 

 

 

 

 

Og husk selvfølgelig igen i år Sankt Hans 
den 23/6 ved Spejderhuset, hvor foræl-
drerådet tænder op i grillen, og vi hygger 
os med vores medbragte mad.  

Vi slutter af med Sankt Hans bål og hekse-
flyvetur til Bloksbjerg.  

 
På vegne af forældrerødderne ønsker jeg 
alle et rigtig godt spejderforår 

 

Bibbi Visby,Grupperådsformand 

Er du vores nye lederkollega? 

Har du lyst til at indgå i et fællesskab for både børn, unge og 
voksne, samt lyst til at udvikle børn og unge via nogle fede spej-
deraktiviteter? - Og nyder du at være i naturen, lave mad over 
bål og lege? - Så er det dig vi leder efter! 

Vi tilbyder et socialt fællesskab, lederuddannelse og gode kom-
petencer til CV’et. 

Kontakt Lisbeth og få en uforpligtende snak om  

du er vores kommende spejderleder. 
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5/4     Vi laver bål og bager fladbrød 

12/4    Trafik 

19/4   Genbrug / affaldssortering 

26/4   Sct. Georgsmøde - Forældre, søskende og andre er velkomne! 

          ( Nærmere besked følger ) 

3/5     Tag en ven med til spejder 

5/5     Grøndalsmarch (Kr. himmelfartsdag) 

Bæverne skal ud og vandre, 6 km. 

( Forældre, søskende, andre er velkomne - 

Nærmere info følger ) 

10/5    Vi laver bål og bager pandekager 

17/5    Vi arbejder med mærket ”naturen” 

24/5    Vi arbejder med mærket ”naturen” 

31/5    Tur til stranden.    ( Nærmere besked følger ). 

7/6     Vi laver heks til Sankt Hans bålet 

14/6   Afslutning inden sommerferie 

Uge 27 sommerlejr (nærmere info følger) 

Bæverne 
Mødetid: 18:15-19:45 

Bæverhilsner 
Freja, Lotte og Nina 

 
Ret til ændringer forbeholdes! 

HUSK tøj der kan tåle at blive beskidt og at melde afbud hvis du ikke kan komme! 
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Ulvehyl 
Susanne, Gitte, Jimmy og Tomas M. 

 
Ret til ændringer forbeholdes! 

HUSK tøj der kan tåle at blive beskidt og at melde afbud hvis du ikke kan komme! 

Ulvene (Seeonee stammen) 
Mødetid: 18:30-20:00 

5/4 Nogle snitter, og nogle laver knob (I må gerne have dolk med) 

12/4 Vi øver os stadig på at snitte, og nogle bliver bedre til knob  

 (I må gerne have dolk med) 

19/4 Dolkeprøve og snitning (I må gerne have dolk med) 

26/4 Sct. Georgsmøde - Forældre, søskende og andre er velkomne! 

3/5 Skal vi lege? 

10/5 Bålhygge og sang 

17/5 Primimad 

24/5 Søregler og hvordan pakker jeg min rygsæk? 

31/5 Kanotur på Odense Å. Mere info herom senere. 

7/6 Pakke til sommerlejr 

14/6 Sidste møde inden sommerferien — Vi pakker færdig og hygger 

Uge 27 sommerlejr (nærmere info følger) 
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29/3 Ildflue bowling 

5/4 Vi skal finde Geo 

12/4 Byg og skab møde 

19/4 Byg og skab møde 

26/4 Sct. Georgsmøde 

 Forældre, søskende og andre 

 er velkomne! 

3/5 Outdoor gaming 

10/5 Outdoor gaming 

17/5 Byg og skab møde 

24/5 Legedag 

31/5 Finale i Outdoor gaming 

7/6 Vi arbejder sammen 

14/6 Sidste møde inden sommerferien! 

Uge 27 sommerlejr (nærmere info følger) 

Junior (Vikingefolket) 
Mødetid: 18:30-20:30 

Juniorhilsner 
 Sarah, Thomas og Isabella 

 
Ret til ændringer forbeholdes! 

Vi forventer: 
At I kommer i tøj/overtøj der passer til årstiden og at det kan tåle at blive beskidt. 

At I melder afbud hvis I ikke kan komme. 
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5/4 Hvorfor er du spejder ? 

12/4 Skattejagt i mosen 

19/4 Vi laver primitivt fiskegrej 

26/4 Sct. Georgsmøde 

 Forældre, søskende og andre 

 er velkomne! 

3/5 Pionering – Vi bygger stort 

10/5 Pionering – Vi bygger stort 

17/5 Naturmad – Spis dit ukrudt 

24/5 Kanoaften i Davindesøerne, OBS start kl. 18.:00 

27.-29. maj Weekend kanotur. 

31/5 Vi løber en tur i byen 

7/6 Primitivt fiskegrej 

14/6 Sommerafslutning, OBS vi starter kl. 18.:00 

2.-9. juli Sommerlejr 

Troppen 
Mødetid: 19:00-21:00 

Trophilsner 
Torben, Anders og Freddie 

 
Ret til ændringer forbeholdes! 

HUSK:  I vores uniform eller i bæltet har vi altid:   
Kniv, Lommelygte, Papir, Spejderfakta og Blyant! 
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8.-9. april – Shelty Mærke  

5.-6. maj – Grøndalsmarch & Shelty Mærke 

17.-19. juni – Shelty Mærke 

2.-9. juli Sommerlejr 

Se yderligere arrangementer, aktiviteter og datoer på vores Facebook 

side. Husk at blive meldt ind i gruppen, hvis du er ny Seniorspejder. 

Spejderhilsner 
Morten Ø., Lisbeth og Thomas R. 

Seniorer 
Møder aftales i fællesskab 

Forældrerådet per 09-02-2016 består af: 
NAVN TLF EMAIL 

Bibbi Visby (formand) 5325 3858 bibbivisby@live.dk 

Britt Espersen 2227 9931 Espersenbritt@gmail.com 

Eva Pedersen 6017 8314 deomus@gmail.com 

Gitte Hansen 4233 6131 fandrup@live.dk 

Henrik Kjærulff 2023 2720 henrik@gibbon.dk 

Peter Jensen 2095 9292 peter@dragster.dk 

Rikke Orthmann 5338 3949 rikke.bjarne@gmail.com 

Finn Thagesen 3049 2595 thagesen@hotmail.com 

Maria Ansbjerg 4041 7415 mariaansbjerg@hotmail.com 

   

Herudover deltager følgende repræsentanter fra grupperådet: 

Ulla Larsen  (kasserer) 6046 9965 Ulla-larsen@stofanet.dk 

Lisbeth Hansen (gruppeleder) 6066 1426 Beth3005@gmail.com 
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Kontakter: 

Bæverne: Nina Petersen 4110 6172 ninapetersenrynkeby@gmail.com 

 Lotte Schjerbech 3031 1416 LotteSchjerbech@gmail.com 

 Freja Hansen  frejahansen99@hotmail.dk  

    

Ulvene: Tomas Mach 4234 5583 minimach@gmail.com 

 Jimmy Bækholm 6014 7599 jsb@stofanet.dk 

 Gitte Yde Juhl 4297 6759 gitte.juhl@live.dk 

 Susanne Thude 5036 3048 sgt@live.dk 

    

Juniorer: Isabella Hviid 5091 4793 isabellahviid@gmail.com 

 Thomas Risum 2344 8517 thrila@me.com 

 Sarah Jørgensen 6131 0026 sarahperle@live.dk 

    

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

 Torben Haunstrup 3029 2449 aze4craft@gmail.com 

 Anders Tarp Pedersen 2858 9929 tarp.anders@gmail.com 

    

Seniorer: Thomas Risum 2344 8517 thrila@me.com 

 Morten Østergaard 2849 7344 moch1986@gmail.com 

 Lisbeth Hansen 6066 1426 beth3005@gmail.com 

    

Gruppeleder: Lisbeth Hansen 6066 1426 beth3005@gmail.com 

Gruppelederassistenter: Freddie Skov 2126 9098 skov-hundevad@mail.tele.dk 

    

    

Kogsbøllehytten: Bjørn Baltzer 4016 6980 bbhansen80@gmail.com 

- udlejning Michael Melvang 2256 2747 kogsboelle@gmail.com 

    

Grupperådsformand: Bibbi Visby 5325 3858  bibbivisby@live.dk  

Kasserer: Ulla Larsen 6046 9965 kassereren@kfum-langeskov.dk 

Uniform: Gitte Hansen 4233 6131  fandrup@live.dk  

Redaktør Spiren / Web: Mathies Larsen 2614 0089 lenicemonkey@gmail.com 

    

Spejderhuset Hovbanken 5 5550 Langeskov 

www.kfum-langeskov.dk 
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HOLD DIG OPDATERET VIA FaceBook gruppen ”KFUM Langeskov” 

samt på hjemmesiden www.KFUM-Langeskov.dk 

Grøndalsmarch for 
40.gang…! 
Grøndalsmarchen er blevet en in-
stitution blandt marchfolk og 
spejdere. Forår og Grøndalsmarch 
er to ting, som udgør en helhed. 
Giv dig selv en oplevelse i den 
skønne midtfynske natur! 

torsdag den 5. maj 

www.groendalsgruppen.dk 

Så er vores nye og mobilvenlige hjemmeside kommet 
online. Check den ud på ... 

http://kfum-langeskov.dk/ 

Ris og ros modtages gerne! 

Michael Melvang 


