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Nyt fra gruppen 
I oktober-udgaven af Spiren plejer vi at skrive om årets 
kræmmermarked og hvor godt det er gået. Det kan vi hurtig ordne i år. 
Vi synes, det var den helt rigtige beslutning borgerforeningen tog, da de 
aflyste kræmmermarked - og nu hvor vi er vidne til den seneste 
udvikling, kan vi kun sige: PUHA - det var godt de gjorde det, selvom vi 
har savnet kræmmermarkedet. VI ER MEGA KLAR NÆSTE ÅR!  

Opsparing 
Vi begynder at udbetale opsparingen for spejderåret 19/20. Normalt 
sker det i foråret, men vi har været udfordret på tid og skifte af kasserer. 
Opsparingen er iøvrigt penge, som spejderne kan spare op ved at sælge 
lodsedler, uddele kirkeblade eller ved at forældre tager en vagt for 
gruppen til kræmmermarkedet. 

Hvad laver forældrerådet? 
Arbejdet i forældrerådet er ret alsidigt, hvor hver især byder ind med 
det de kan og når de kan. Nogle dage har man bedre tid end andre - og 
så hjælper vi altid hinanden med at få tingene til at ske. Nogle forældre 
er chefer for lodsedler, mens andre sørger for kræmmermarkedets 
fiskedam. Andre igen tager sig af udlejning af Kogsbøllehytten og 
opdatering af hjemmeside eller laver Spiren, som du sidder med i 
hånden. Forældrerådet er også aktive med at søge midler til større 
nyanskaffelser. 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. Har du derfor lyst til at komme lidt tættere på 
spejderarbejdet, så meld dig under fanerne. Kom derfor og hør hvad vi 
laver og hvad det indebærer at være med. Vi er altid mindst én i 
Spejderhuset om tirsdagen. 



Kontingent 
I løbet af oktober måned udsender vi kontingentopkrævninger. 
Kontingentet er på 440 kr. og det er vigtigt for gruppen, at alle betaler - 
det har nemlig betydning for det tilskud vi kan få til alle de aktiviteter, vi 
laver for vores børn. I år er vi endda lidt ekstra ramt, fordi vi mangler de 
penge, vi plejer at tjene på kræmmermarkedet. 

Husk 
At I kan følge med i hvad Spejderne laver. Både på Facebook og 
Instagram. Det er også vores letteste vej til at komme i kontakt med jer 
forældre, hvis vi har brug for hjælp til forskellige ting. Det kan f.eks. 
være hjælp til vagter i boden til kræmmermarkedet eller kørsel til 
arrangementer. Hvis i ikke allerede har fundet dem, så find KFUM 
Langeskov både på Facebook og Instagram 

Grønne hilsner fra 

Bibbi & Morten



Bæverne 
Oktober 
 6. oktober Stjerneløb 

 13. oktober Efterårsferie 

 20. oktober Naturmærket 

24.-25. oktober BUSK-tur. Informationer følger 

 27. oktober Trolde-dag 

November 
 3. november Musiker - del 1 

 10. november Musiker - del 2 

 17. november Stjernekiggeri 

 24. november KIMS-dag 

December 
 1. december Krea-dag 

 8. december Julebag og hygge sammen med Ulvene 

Januar 
 5. januar Så er vi klar til et helt nyt spejderår 

Vi mødes hver tirsdag kl 18:15 - 19:45. Nogen gange er vi inde - men vi 
kan bedst lide at være ude, så husk tøj til det. 

Kamilla og Sarah



Ulvene 
Oktober 
 6. oktober Dolk 

 13. oktober Efterårsferie 

 17. oktober Dolkeprøve for alle Ulve 

24.-25. oktober Busk i Kogsbøllehytten 

 27. oktober Løb 

November 
 3. november Kompas 

 10. november Knob og knuder 

 17. november Klokken 

 27. november Ulvemasker 

December 
 1. december Fuldmånemøde 

 8. december Julebag/sidste møde i år 

Januar 
 5. januar Velkommen til et nyt Spejderår 

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 
 6. oktober - -/- - -/.-./..././-.-/- - -/-.././.-.//

13. oktober Efterårs ferie

20. oktober Rafter og Tov

27. oktober Rafter og tov

November 
 3. november Ka´ vi Forstå hinanden?

10. november Den ene ende skal over     
   under og så igennem

17. november Kan vi binde den op?

24. november Så skal der fart på

December 
 1. december Hvad har vi lært?

8. december Julehygge med forældre 

Januar 
 5. januar Hurra - så er juleferien slut 

Husk at som spejdere er vi altid forberedte. Det 
betyder, at du medbringer papir, noget at skrive 
med, lommelygte og dolk.

Da vi som regel altid er ude, er det en god ide at holde øje med 
vejrudsigten og tage tøj på efter den. Er du forhindret i at komme, 
melder du afbud til én af de tre ledere. 

Hilsen Simon, Torben og Regitse



Trop 
Oktober 
 6. oktober Vi stikker i gennem(mærke del 1)  

 13. oktober Efterårsferie 

 20. oktober Stik rafterne sammen(mærke del 2)  

23. - 25. oktober BUSK  

 27. oktober Øksebevis  

November 
 3. november Afgørelsens time!(mærkeafslutning, del 3)  

 10. november Ildaften  

 17. november Kanotur(start klokken 18)  

 24. november Mad i mørke  

December 
 1. december Nisseløb  

 8. december Juleafslutning 

Januar 
 5. januar Wuhr - juleferien er slut - nu er der spejder igen 

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 
Torben Haunstrup 3029 2449 aze4Craft@gmail.com 
Jette Regitze 2940 1802 jette.p.71@gmail.com 
Simon Skyum 2390 8234.    simonchristensen1807@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 
Uld. Michael Melvang 2256 2747  kogsboelle@gmail.com 

Spejderhuset 
Hovbanken 5,  5550 Langeskov
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