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KFUM-Spejderne i Kalvehave, 
Spejderhytten, Viemosegade 7b, 4771 Kalvehave 

ÅRGANG 6, APRIL 2014 

Konfirmationer 

Fredag d. 16. maj kl. 10.00 i Stensby Kirke 
konfirmeres Tanja. Tillykke med dagen  

Tak for et godt forældremøde og for det store 

fremmøde. 

Både gruppelederens beretning og regnskabet 

for 2013 blev godkendt. Da vi nåede valget til 

grupperådet trådte Dorte (Rasmus og Jeppes 

mor) ud og Jimmi (Stine og Carolines far) blev 

valgt ind. Ind i grupperådet trådte også Heidi, 

som repræsentant for de over 15-årige spejdere. 

Torben og Sara blev genvalgt som revisorer. 

Grupperådet havde forslået, at kontingentet 

blev fastholdt og det blev vedtaget. 

Under eventuelt bad lederne forældrene om 

også at aflevere tilmeldingssedler når spejderne 

ikke skulle med på tur. På den måde ved lederne 

om manglende aflevering af seddel er et afbud 

eller en forglemmelse. Det kniber det med nu. 

Der blev stillet forslag om en huske-sms et par 

dage inden seddelaflevering, det var der opbak-

ning til. 

Tak til Dorte for tiden i grupperådet, tak til Jim-

mi og Heidi, der blev valgt ind; tak til Sara, Betti-

na og Birgitte for kage og tak til Kirsten, der hav-

de lavet maden. 

Det formelle referat kan læses på hjemmesiden 

(når den er færdigopdateret) eller ved henven-

delse til Julie. 

Resume af forældremødet 

Sultne Bævere og Ulve 
Vi oplever desværre tit at Bæverne og Ulvene er meget sultne når de kommer til spejder, nogle 
gange så sultne, at de bliver dårlige. 
Vi vil gerne bede jer om at give spejderne lidt at spise inden de kommer til spejder, en klemme, 
gulerod eller lign. 
 
På forhånd tak 
Ulve– og Bæverlederne 

Peters uheld 
 
Ulveassistent Peter, landede i tirsdags (d. 22/4) uheldigt, 
da han hoppede ned af en stub, og vi måtte have en am-
bulance tilkaldt til hytten. 
 
Peter har brækket foden 2 steder og har fået lidt skruer i 
foden og en skinne på foden/benet (d. 23/4).  
 
Vi ønsker alle sammen Peter rigtig god bedring. 
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Kalender  

Pr. 25. april 
 MAJ      

2.-4. Juniorweekend Næsby Trop + Juniortrop  

9.-11. MUST på Næsby Ulve  

9.-10. Overnatning i hytten Bævere Se side 3 + 8 

10. Arrangement på Kalvehave havn Alle minus Ulve på MUST Se side 8 

14. Grupperådsmøde Grupperådet  

23.-25. PL/PA 2 Trop Kun Frida 

24. Arbejdsdag Forældre Se side 9 

 JUNI      

2. Ingen spejder Trop + Juniortrop  

3. Gruppeløb Alle + Forældre Se side 10 + 11 

14. Loppemarked Forældre Se side 3 

30. Sommerferie Alle  

 JULI      

24.-27. Sommerlejr Bævere + Ulve Se side 12 

26.-3/8 Sommerlejr Schweiz Trop + Juniortrop  

 AUGUST    

12. Sæsonstart Alle + Forældre  

 SEPTEMBER      

8. Grupperådsmøde Grupperådet  

13.-14. Økseløb Alle minus Familiespejd  

26.-28. Bandelederkursus Ulve  

26.-28. PL/PA 1 Trop  

Sedler 

Som nævnt på forældremødet 

vil vi meget gerne bede jer forældre om også 

at aflevere tilmeldingssedler når spejderne 

ikke skal med på tur. Det letter ledernes arbej-

de når vi skal arrangerer ture mv. at vi ved, 

hvem der ikke skal med og hvem der bare har 

glemt at aflevere sedlen. 

Der vil i denne uge blive lagt en liste frem i 
spejderhytten, hvor I kan tilmelde jer en sms-
liste. Så vil I få en sms 2-3 dage inden tilmel-
dingsfristen. I kan også henvende jer til Julie 
og blive tilmeldt listen, 29 91 86 53 eller kalve-
havespejderne@gmail.com 
Trop og Juniortrop vil uændret forsætte med 
deres nuværende sms-ordning. 

Hjemmesiden 

Hjemmesiden har været no-
get forsømt det sidste års tid (Førstehjælps-
projektet trak alle mine kræfter), men den er 
ved at blive opdateret. Indtil videre er bille-
derne fra vores arrangementer i 2013 kommet 
på hjemmesiden. 
 
Tak for tålmodigheden, Julie  

Pause 

Vi har sat prisen på pausekon-
tingent op til 210 kr. halvårligt. Det dækker 
vores udgifter til korps– og distriktskontingent. 

mailto:kalvehavespejderne@gmail.com
mailto:kalvehavespejderne@gmail.com
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Lørdag 26/4, Kalvehave havn v/Lindholms P-plads kl.10-12, vi skal prøve vaders og redningsve-
ste og går så ud i vandet! Og tag brød med til fuglene 
29.april, vi maler på væggen og på plader 
6.maj, besøg af en ven, vi laver bævere, vi laver perler 
9-10/5 overnatning, kom kl. 19, du skal have spist hjemmefra, lagen, sovepose, vaskesager, nat-
tøj, bålkappe, overtøj efter vejret. Det koster 25,- til mad. Lørdag morgen tager vi ned på Kalve-
have havn og deltager i løjerne. Der skal du hentes fra kl. 12 eller efter aftale. Se anden seddel. 
13/5, vi hjælper ulvene, der har besøg af en ven 
20/5, er bæverne vokset? 
Lørdag 24/5, du skal komme allerede kl. 9.00, for der kommer en mand og viser os sine slanger 
og andre dyr 
27/5, hemmelig skrift og spion tricks 
3.juni, gruppeløb, tag dine forældre og søskende med 
Lørdag 7/6, vi laver dyr 
10/6, vi snakker loppemarked og hvad man kan sælge 
14/6, loppemarked, som spejder kan du sælge dine sager og selv behol-
de din indtægt 
17/6, vi har mærker at gøre færdige 
Lørdag 21/6, hvad gemmer branddammen? 
24/6, afslutning, vi snakker sommerlejr: kaffe/kage til forældrene, saft/kage til spejderne.  
Sommerlejr 24.-27.juli, se anden seddel 
 
Med bæverklask fra Renè og Marianne 

Bæverdammen 

Loppemarked  
14. juni kl. 10-16 i spejderhytten,  
Vi henter gerne brugbare lopper hos dig, eller du kan stille dit eget telt op og sælge selv (pris 50,-). Børne-
loppemarked er gratis for spejderne.  
Vi mangler nye ting til tombolaen. Og brugte sager til lopper. 
Vi har brug for din hjælp, kom og giv en hånd med. 
 

Vi har brug for, at du kan hente loppesager i dagene forinden, passe 
cafeen, passe en af boderne, bage (pizza + kager) til cafeen, sætte 
lopper frem fredag, sætte telte op i dagene inden. Rydde væk bagef-
ter. Der er mange jobs at gøre!  Vi laver en fælles aftensmad lørdag 
for hjælperne 
 
Ring 2041 6882 til Marianne og fortæl, hvad du helst vil hjælpe med. 
 

Alle spejdere vil sammen med bladet få et par uddelingssedler med hjem. Vi håber, I vil dele dem ud til ven-
ner og bekendte, der kunne tænkes at have loppe-sager. 



 
  

4 

ÅRGANG 6, APRIL 2014 KALVEHAVESPEJDERNE 

Familiespejd  
er for børn 2½ – 6 år + forælder, lørdage i ulige uger fra kl. 

10.00 – 12.00 
Spejderhytten ligger Viemosegade 7b i Kalvehave. 

Spejderleder, Marianne tlf. 2041 6882, Email: marianne-noerlem@ofir.dk 
 

Lørdag 26/4, Kalvehave havn v/Lindholms P-plads kl.10-12, vi skal prøve vaders og redningsveste og går så 
ud i vandet! Og tag brød med til fuglene 
Lørdag 10/maj,  Arrangement på Kalvehave havn. Det starter kl. 9.00 med morgenbord, sponsoreret af 
Brugsen. Frede og de store laver bålmad, Marianne laver noget med smådyr på lavt vand(vi har vaders og 
redningsveste i stort set alle størrelser), Spejdernes infostand, Brugsen laver blomstermarked og ølsmag-
ning, Otto Permin viser fisk, Naturvejlederne laver snorkling og ryger fisk og viser naturpleje, Musikcafeen 
sørger for musik, Der er demonstration af kajak, Strandparklavet fortæller om områdets udvikling, Ornito-
logen fortæller om vandrefalken, Postbåden ”Røret” sejler en tur under broen med passagerer, Sejlklub-
ben sejler med forskellige både/skibe, og sikkert også andet. Og du kan bade fra badebroen! Hele familien 
og alle dine naboer er velkomne til dette folkearrangement.  
Lørdag 24/5, du skal komme allerede kl. 9.00, for der kommer en mand og viser os sine slanger og andre 
dyr 
Lørdag 7/6, vi laver selv dyr 
Lørdag 21/6, hvad gemmer branddammen? Og vi laver aftaler om sommerferien 
 

Ny uniform 

Kfum-Spejderne får ny uniform. 
 
Den nye uniform vil få et nyt design og vil komme i 3 snit: unisex, dame og smal herre. 
Vi ved på nuværende ikke noget om, hvad den vil koste eller hvornår den kommer, men den er færdig 
designet, så det vil sandsynligvis være i løbet af 2014. 
 
Vi vil fra gruppen, gerne pointere at vi ikke forventer, at I farer ud og køber ny uniform. I kan sagtens 
vente til spejderen alligevel skal have en anden uniform.  
Designet af den nye uniform kan ses her: http://nyuniform.kfumspejderne.dk/design 
 
Uniformen bliver endeligt præsenteret på landsmødet midt i maj, efter da ved vi mere. Der vil være 
mere om den nye uniform i bladet til august. 

mailto:marianne-noerlem@ofir.dk
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Trop og Junior 

med i et projekt, hvor vi for-
søger at få nogle nye spejde-
re, der vil også være et kort 
infomøde om dette. Første 
aften bliver onsdag d. 30/4 
kl. 17-19, vi har inviteret nog-
le  af jer med til denne aften, 
som er en introaften; og igen 
onsdag d. 7. maj kl. 17-19. 
 
Spejderlige hilsener 
Frede og Julie  

Forældremøde 
 

Vi vil gerne invitere til forældremøde/infomøde om det nye pro-
jekt med nye spejdere og efterfølgende en kort info om som-
merlejren til Schweiz. Vi har vurderet at vi har info til ca. 15 min 
pr. punkt, derudover kommer evt. spørgsmål 
 
1) Projekt nye spejdere: 
Hvem der har lavet projektet og hvorfor og hvad vi forventer af 
spejderne. 
- Forældre og spejdere, der ikke skal med til Schweiz kan evt. 
sige farvel her -  
2) Vedrørende Schweiz kommer vi ind på: 
Pakkeliste, lommepenge og evt. spørgsmål til sedlerne givet med 
hjem d. 28/4 
 

Vi holder mødet i spejderhytten 
Mandag d. 5. maj kl. 18.30 

 
Vi håber at se så mange forældre som muligt til mødet 
Hilsen Julie og Frede  

Hej Juniorer 
 
Tak for en flot indsats under 
lodseddelsalget, vi krydser 
fingre for at nogle af jer vin-
der ved korpsets lodtrækning 
af gaver. 
Vi skal snart af sted til Næs-
bycentret og deltage i Kam-
pen om Næsby. I juni er der 
gruppeløb og sidste år vandt 
juniorerne løbet, vi får se om 
vi kan gøre det ligeså godt i 
år. 
Vi skal også snart på som-
merlejr og Frede og jeg glæ-
der os helt vildt! 
Vi holder et infomøde om 
lejren mandag d. 5. maj og 
skal bla. tale om, hvad vi skal 
have med. 
Samme aften er der også in-
fomøde om projektet med de 
nye spejdere som vi fortalte 
om inden påskeferien. 
 
De næste par måneder skal vi 
have afsluttet ”Lege”mærket 
og vi skal en tur i skoven. 
 
Spejderlige hilsener 
Julie og Frede  

Aflysning 

Der er ingen spejder mandag d. 2. 
juni pga. Gruppeløb dagen efter. 

Kære Trop 
 
Nu nærmer turen til Schweiz 
sig, der kommer et infomøde 
inden længe - se nedenfor. 
DM i Spejd på Næsby var ef-
ter vores mening en god 
weekend, hvor I fik jer prøvet 
af. En samlet nr. 3 og nr. 2 i 
distriktet, stort tillykke og tak 
til jer for en god indsats. 
Først i maj skal vi på den årli-
ge tur til Næsbycentret, for 
at dyste i Kampen om Næs-
by, vi håber det bliver en lige 
så god tur. 
Lodseddelsalget gik godt, tak 
for indsatsen til jer alle. 
 
Som vi fortalte på mødet in-
den påskeferien, er vi gået 
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Æressiden 

Nye spejdere 
Vi siger velkommen til Tristan hos Familiespejderne og Lukas L og 

David, der er startet hos Bæverne også velkommen til Michael og 

Mathias, der skal være med hos Troppen. 

Tillykke til jer alle sammen 

Fødselsdage  

Fødselsdag hos Bæverne   Fødselsdage hos Juniorerne  

3/2 Ibi My 8 år  5/1 Lærke 11 år 

11/3 Emma 8 år  14/6 Gama 11 år 

16/5 Karen 8 år  2/7 Natalie 11 år 

18/7 Lukas 7 år     

25/7 Stine 6 år  Fødselsdage hos Troppen 

   3/1 Lærke 15 år 

Fødselsdag hos Ulvene   4/1 Heidi 15 år 

27/2 Tobias 9 år  3/4 Clara 13 år 

2/3 Emilie 9 år  20/5 Tanja 14 år 

3/3 Mille 10 år   5/6 Selina 13 år 

23/4 Rasmus 9 år  8/7 Maja 13 år 

29/4 Rikke 9 år      

 6/7 Talia  9 år   Fødselsdage hos  lederne 

    14/6 Marianne   

    21/7 Kirsten   

Oprykning efter sommerferien 
Alle familiespejdere, der starter i skole efter ferien rykker op og bliver Bævere. 
Emma, Ibi My, Karen, Tobias, Lukas L og David fra Bæverne rykker op til Ulvene efter sommerferien. 
Tilde og Mille rykker fra Ulvene op til Juniortroppen. 
Mette og Andreas rykker fra Juniortroppen op i Troppen. 
 
Alle Familiespejdere, Bævere og Ulve, der rykker op får en seddel med hjem inden sommerferien med 

ny mødedag og navn og telefonnummer på nye ledere.  

Spejdere der rykker op i Troppen beholder mødedag, tid og ledere. 

Mødeknapper 

Heidi og Cassandra fra Troppen har været til spejder 400 gange! 

 

Mærker 

Tobias, Ibi My og Emma fra Bæverne har taget basismærket ”Pil”. 

DM i spejd og distriktsmesterskab 

Heidi, Cassandra, Frida, Maja og Povl 
deltog i de indledende runder til DM i 
spejd og blev 3. bedste patrulje på 
Næsbycentret. 
Samtidig blev de nr. 2 til distriktsme-
sterskabet.  GODT KLARET 
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Møder 
Finder sted i vores hytte, Viemosegade 7b,  
4771 Kalvehave 

Familiespejd (3-6 år)  
lørdage i ulige uger kl. 10-12 
 
Bæverne (0.-1. klasse) tirsdage kl. 17-18.30 
  
Ulvene (2.-3. klasse) tirsdage kl. 17-18.30 
  
Juniortroppen (4.-5. klasse)  
mandage kl. 17-19 
  
Troppen (fra 6. klasse) mandage kl. 17-19 

Spejdersager  
Kan købes/bestilles hos Marianne:  
spejderuniform 355,-(200,-) 
tørklæde 40,- 
lille spejdertaske 50,- 
T-shirt 89,- 
bælte 178,-(50,-) 
kasket 48,- 
knobtov 15,- 
spejderbog 35,-, 
Beløbene i parentes er standard prisen for 
brugte ting. 

Uniformer og andre spejdersager købes i 55nord på 
55nord.dk, tlf. 70 10 76 76 eller 55nord@55nord.dk, eller 
du kan bestille gennem din spejderleder, så sparer du por-
toen.  
Kontingent, kr. 350,- betales 1.marts og 1.september på et 
møde eller overføres til spejdernes konto. Har du søsken-
de, har vi rabat: 2 børn = 650 Kr. 3 og flere børn = 900 kr. 
Betaling for sommerlejr og ture og udstyr fra 55nord, kan 
også betales i hytten eller overføres, det samme gælder 
indmeldelser (kr. 150,-). 
Reg.nr: 6220 konto nr.: 0002516498 

Lederne hos KalvehaveSpejderne 

Gruppeleder, 

Juniortropleder, 

Tropassistent og 

bladansvarlig 

Julie P Petersen 

Hovvejen 22 

4772 Langebæk 

chuchuwolf@gmail.com 

29 91 86 53 

Bæverleder og 

Familiespejdleder 

Marianne Nørlem 

Østervej 9 

4771 Kalvehave 

marianne-noerlem@ofir.dk 

20 41 68 82 

Bæverassistent René Mainz 
Ørslevvej 290 
4735 Mern 

51969789 

Ulveleder Kirsten Tjørnehøj 

Krogen 4 

4771 Kalvehave 

kitj@vet.dtu.dk 

20 44 08 57 (ikke sms) 

/22 20 06 51 

Ulveassistent Peter Malmstrøm 

Kildevej 11 

4771 Kalvehave 

peter@jacome.dk 

29 62 40 06 

Ulveassistent Michael Hansen 

Ørnehøjbakken 1 

4780 Stege 

michaelhansen@mail.tele.dk 

29 46 14 67 

Tropleder og Ju-

niortropassistent 

Frede P Ravnborg 

Hovvejen 22 

4772 Langebæk 

frederavnborg@gmail.com 

20 60 50 42 

Grupperådet 
  

Grupperådsformand: Ole Holm Jensen,  
28 51 92 67, mohj13@mail.dk 
 
Kasserer: Lone Rasmussen,  
30 52 86 21, lonehagerasmussen@pc.dk 
 
Repræsentant for spejderne: Heidi Holm Jensen 
 
Medlem: Svend Juhl, 25 36 48 99,  
 svend.hjul@hotmail.com 
 
Medlem: Bettina Møller, 22 83 88 00, 
bstensved@gmail.com 
 
Medlem: Sara Andersson, 30 55 33 22, 
sarabomannandersson@gmail.dk 
 
Medlem: Birgitte Kjær, 20 97 92 99, 
birgitte@stensvednet.dk 
 
Medlem: Jimmi Jørgensen, 50 58 63 41, 
loller78@live.dk 
 
Medlem: Pia Jørgensen, 28 40 95 23 
pytten@stensvednet.dk 
 
Medlem/kirkekontakt: Nina Pock, 
Menighedsrådsmedlem 
 
Webmaster: Julie Petersen, 29 91 86 53,  
chuchuwolf@gmail.com 
 
Hytteudlejer: Marianne Nørlem,  
20 41 68 82, marianne-noerlem@ofir.dk  

mailto:mohj13@mail.dk
mailto:gunhildpn@hotmail.com
mailto:chuchuwolf@gmail.com
mailto:marianne-noerlem@ofir.dk

