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

ÅRGANG 4, APRIL 2012 

Onsdag d. 9/5: 

Spaghettigudstjeneste i Kal-

vehave Kirke kl. 17. Læs nær-

mere i Sydsjællands Tidende. 

Lørdag d. 23/6: 

Sankt Hans - gudstjeneste kl. 

20 i Kalvehave Kirke. Efter 

gudstjenesten smager vi på 

kildevand ved kildestenen. 

Annika og Ida-Marie fra Bæverne rykker op til Ulvene efter som-
merferien. 
Andreas C, Andreas P og Mette rykker fra Ulvene op til Junior-
troppen. 
Naja, Tanja, Ida og Amanda rykker fra Juniortroppen op i Trop-
pen. 
 
Oprykningen forgår til havnefesten d. 11/8. 
 
Alle 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 lede-

re. 

 Fra kirken 

Er der nogen der vil være med til at gøre vores grund og bygninger forårsklare? Så er vi i hytten tirsdag
-torsdag i næste uge (10-12/4) fra kl. 13 til 18.30. Giv os en hånd, mens dit barn er til spejder eller når 
det passer dig. 
 
Kan du bruge en sav, en boremaskine eller en spade, så er der masser af projekter og tage fat på. Fre-
de er igangsætter og skal nok give en grundig instruktion i, hvad der skal gøres og hvordan. Som eks. 
kan gives brændeskur, wc og vand i gl. skurvogn, raftegård skal skrues sammen og det nye skur skal 
støbes på plads. 
Kan du ikke bruge en sav mm. skal vi også have klippet brombær og hyben ned, vasket og olieret vores 

udeborde, have sorteret vores rafter og have kørt nogle trailere med affald på genbrugspladsen. 

Vi håber at se jer, hilsen Frede og Julie. Frede kan kontaktes på 20 60 50 42 

Forårsklargøring af hytten 

Konkurrence: Hvad skal vores hytte(-r) hedde? 

Vi (lederne og grupperådet) vil gerne finde et flot navn til vores hytte(-r). Når vi lejer ud slår folk os 
bl.a. op under vores navn og lige nu hedder vi ”Skurvognen” og det lyder ikke særligt hyggeligt. 
Vi skal have dit bud inden 23/5 og vælger vi dit bud vinder du en præmie fra 55Nord. Dine forældre må 
også gerne komme med et forslag. 
Giv dit bud til Marianne, Kirsten, Frede eller Julie skrevet ned på et stykke papir eller mail til  
kalvehavespejderne@gmail.com, skriv også gerne hvorfor du synes dit forslag passer godt på hytten. 

Oprykning efter sommerferien 

mailto:kalvehavespejderne@gmail.com
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Spejder-for-en-eftermiddag 

Kalender  

Pr. 1. april 

14-15/4 For-weekend til Spejdernes Lejr  Juniortrop + Trop 

21-22/4 Weekend i hytten Bævere + Ulve 

22/4 Hold naturen ren Alle + interesserede fra nær og fjern 

22/4 Spejder for en eftermiddag—
hvervning af flere Bævere og Ulve 

Lokale børn + Bævere og Ulve 

16-20/5 Kristi himmelfartslejr i hytten + hike Juniortrop og Trop 

23/5 Grupperådsmøde Grupperådet 

29/5 Gruppeløb Alle + forældre 

30/5 Ingen spejder Bævere 

21-29/7 Spejdernes Lejr Junior + Trop 

1-4/8 Sommerlejr Bævere + Ulve 

11/8 Havnefest med aktiviteter og opryk-
ning 

Alle + Forældre 

Søndag d. 22/4 kl. 14-16 i spejderhytten. 
Vi vil gerne have nogle flere ulve og bævere, derfor kommer vi rundt i alle 0.-2. kl. i gl. Langebæk kom-

mune med en invitation om at prøve et spejdermøde. Vi håber, at I forældre vil bakke op om det og 

tage jeres barn + et par venner til barnet med denne dag eller snakke med de andre forældre i klassen 

om at tage deres børn med. 

Loppemarkedet 24/3 
Vi tjente 6107,- den dag, men nogle har efterfølgende købt og endnu ikke betalt, så der kommer mere 
ind. Jeg synes, at det er meget flot klaret. Heidi vandt dåse-mase-konkurrencen med 55 dåser på 2 mi-
nutter! 
Vi takker donatorerne: Tandlægerne i Kalvehave, Land og Fritid i Bårse, Røstofte jagt og fritid, Mern 

Servicecenter, Lokalrådet, Maler Niels Olsen, Filtenborg El, Superbrugsen, OK-tanken, Dagli Brugsen, 

Skorstensfejermester Jesper Hviid Kjær, Arnestedet, Holschers Frøhandel, Bøger og Papir i Stege, Tu-

sindfryd, Møns Bolsjer, Det Lille Røgeri, Stensved Slagter, Jysk, Stensved Pizza, DMG, Frisørhuset i Vie-

mose og spejdernes forældre.  

Vi takker også Gitte Johansen for velsmagende lagkager og Heidi for at passe caféen hele dagen. 

Tak for hjælpen til de der kom og gav en hånd!   Hilsen Marianne 
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 Bivuakken 

Kære Juniortrop 
 
Nu skal vi til at være ude 
igen, efter påske vil alle vo-
res møder forgå udendørs, 
så husk tøj på efter vejret. 
I maj skal vi i skoven, vi 
mødes og slutter dernede, 
så husk at læse dit pro-
gram. 
I maj har vi også ”Kristi 
Himmelfartslejr”, det er 

vigtigt, at alle har prøvet 
en lejrtur med telt og mad 
over bål inden sommerens 
store lejr. På ”Kristi Him-
melfartslejren” tager vi og-
så en del punkter fra Birk-
mærket, så de ældste kan 
færdiggøre det, inden de 
rykker op. 
 
Vi skal også vælge en pa-
truljeassistent, der efter 

ferien bliver patruljeleder. 
Vi færdiggør også lege-
mærket inden sommerferi-
en. 
 
Forårshilsener  
Julie og Frede 

Bæverne til spaghetti-gudstjeneste 

Onsdag 9. maj kl. 17-19 i Kalvehave kirke 
Bæverne afleveres og hentes i kirken. Gudstjenesten henvender sig til 
travle børnefamilier, der her får serveret spaghetti og kødsovs og der bli-
ver fortalt bibelhistorier i børnehøjde. Familien er velkommen, men så skal jeg tilmelde 
mandagen før.    Spejderhilsen Marianne 

 Skurvognen 
Kære Trop 
 
Nu er det ude tid igen, 
med alt hvad det nu inde-
bærer af aktiviteter og ture 
i skoven. 
Tiden nærmer sig også for 
weekender og sommerlejr. 
Vi skal øve samarbejde og 
pionering, samt kort og 
kompas. Mad over bål skal 

også trimmes. 
 
I skal også have valgt PL og 
PA, så tænk over om du 
har tiden og lysten, som 
det kræver at være PL/PA . 
På ”Kristi Himmelfartslej-
ren” skal I ud på den hike I 
planlagde før jul. 
 
Spejderlige hilsener 
Frede og Julie 
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Æressiden 

Mødeknapper 

Clara og Povl fra Juniortroppen og  Malene og Lærke fra Troppen har været til spejder 200 gange! 

Cassandra fra Troppen har været til spejder 300 gange. 

Fødselsdage  

Fødselsdag hos Bæverne    Fødselsdag hos Juniortroppen 

23/4 Rasmus 7 år  20/5 Tanja 12 år 

29/4 Rikke 7 år  5/6 Selina 11 år 

6/7 Talia 7 år     

10/7 Daniel 8 år  Fødselsdag hos Lederne 

    9/5 Jane  

Fødselsdage hos Ulvene  14/6 Marianne  

14/6 Gama 9 år  21/7 Kirsten  

Tillykke til jer alle sammen 

Konfirmationer 

 
Fredag d. 4. maj kl. 10.00 konfir-
meres Malene i Stensby Kirke 
 
Søndag d. 13. maj kl. 10.30 kon-
firmeres Cassandra i Øster Eges-
borg Kirke. 

Tillykke med dagen til jer 
begge 

Kære Kirsten. 
Stort tillykke med de 50 år d. 21. juli. 
Vi håber du får en dejlig dag. 
Ønskes du af alle spejderne og ledere. 

Nye spejdere 
Vi siger velkommen til Rasmus og Frederik som er startet hos Bæ-

verne og Lucas, der er startet hos Ulvene. Velkommen tilbage til 

Lærke hos Ulvene 

Tak til Erik, der vil være vores nye kasserer! 
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Grupperådet 
  

Grupperådsformand: Ole Holm Jensen,  
mohj13@mail.dk, 55 38 84 27 
 
Kasserer: Erik Kempfner,  
30 52 86 21, erik.kempfner@gmail.com  
 
Medlem: Kenneth Wallace,   
4771wallace@gmail.com 
 
Medlem: Svend Juhl, 25 36 48 99,  
 svend.hjul@hotmail.com 
 
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  

Lederne hos KalvehaveSpejderne 

Gruppeleder, 

Juniortropleder, 

Tropassistent og 

bladansvarlig 

Julie P Petersen 

Hovvejen 22 

4772 Langebæk 

chuchuwolf@gmail.com 

29 91 86 53 

Bæverleder Marianne Nørlem 

Østervej 9 

4771 Kalvehave 

marianne-noerlem@ofir.dk 

20 41 68 82 

Bæverassistent Jane Hansen 

Skolevænget 29 

4780 Stege 

55 81 46 80 

Ulveleder Kirsten Tjørnehøj 

Krogen 4 

4771 Kalvehave 

kitj@vet.dtu.dk 

55 38 88 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 

Møder 
Finder sted i vores hytte, Viemosegade 7b,  
4771 Kalvehave 

Bæverne (0.-1. klasse) onsdage 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 340,-(200,-) 
tørklæde 40,- 
lille spejdertaske 40,- 
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.  
Kontingent, kr. 350,- betales 1.marts og 1.september på et 
møde eller overføres til spejdernes konto. 
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 

Se spejdernes hjemmeside med masser af 

billeder fra vores ture og weekender 

www.kfum-kalvehave.dk 

Den vil løbende blive opdateret.. 

mailto:mohj13@mail.dk
mailto:erik.kempfner@gmail.com
mailto:marianne-noerlem@ofir.dk
mailto:gunhildpn@hotmail.com
mailto:chuchuwolf@gmail.com
mailto:marianne-noerlem@ofir.dk
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Overnatning i hytten  
for Bævere og Ulve 

21-22/4 
 

 Vi mødes i spejderhytten lørdag kl. 15 og slutter samme sted kl. 16 efter affaldsindsamlin-
gen og spejder-for-en-dag-arrangementet. 
 
Du skal have tøj og sko på efter vejret, for vi skal være en del ude. 
 
Medbring: sovepose, lagen, nattøj, sovedyr, toiletsager, regntøj og gummistøvler, skiftetøj, 
din spejderrygsæk, madkasse og en kop eller mug med navn på. 
 
Vi skal bl.a. bage kager, lave mad og arbejde med knivbevis. 
 
Prisen er: 75,- 
Der kan betales kontant eller sættes ind på konto 6220 0002516498, anfør barnets navn og 
BU-overnatning 
Tilmelding og betaling senest 18.april 
 

Spejderhilsener fra Kirsten og Marianne 

Navn: __________________________________     Afleveres senest 18/4 
  
Skal med på overnatning i hytten: ja/nej  
  
Jeg betaler til et møde: _____  Betalingen er overført: _____  
 

Forælders underskrift: _________________________________ 
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Spørgsmål og evt. tilmelding til 
Julie eller Frede  
2991 8653/2060 5042 
kalvehavespejderne@gmail.com 

Søndag d. 22. april kl. 10-13 

Vi mødes i Den gule stald på Kalvehave havn. 
Efter indsamlingen serverer Lokalrådet for Kalvehave og 
omegn te, kaffe og kage. Der er også mulighed for at spise 
sin medbragte madpakke. 
Affaldsindsamlingen forgår i samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening og er åben for alle. Vi håber at se 
en masse forældre og andre interesserede. 

Sidste år samlede vi (8 
børn og 4 voksne) 132 
kg affald, 70 dåser og 
25 flasker! 

Bævere og ulve på 
overnatning i hytten 
transporteres af spej-
derne til havnen. 
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Praktiske oplysninger: 
Dato: Onsdag d. 16. maj kl. 19.30 (spis 
  aftensmad hjemmefra) til søndag 
  d. 20. maj kl. 13.00 
  Kan du ikke komme hele lejren,  
  så kom det du kan. Det er vigtigt 
  du har haft nogle overnatninger 
  med os inden vi skal af sted til  
  sommer. 
Sted:  Spejderhytten 
Pris:  150,- der skal afleveres sammen 

  med tilmeldingen eller overføres 

  til reg. nr.: 6220  

  konto nr.: 0002516498, husk at  

  skrive navn og KH-lejr på over 

  førslen 

Tilmelding: Senest 30. april 

Medbring: Tjek din pakkeliste, du skal pakke 

  i en rygsæk, som du selv kan bæ-

  re. 

  PL og PA’er skal medbringe arm-

  båndsur. 

Kære Juniortrop og Trop. 

 
Inden vi skal på ”Spejdernes Lejr” til sommer, 
skal vi prøve at ligge i lejr. Over halvdelen af 
jer har ikke prøvet at være på lejr med telt, 
mad over bål og pionering, så det skal vi ud 
og øve os i inden det går løs. For de af jer der 
ikke skal med på ”Spejdernes Lejr” er det en 
god chance til at få noget lejr-liv i år. 
 
Vi skal ligge i lejr, som vi vil gøre det til som-
mer, lave aktiviteter fra birk og ask, udover 
det skal Troppen af sted på deres hike. 

Kristi himmel-
fartslejr 

 
 
 

Navn: __________________________________     Afleveres senest 30/4 
  
Skal med på Kristi himmelfartslejr: ja/nej  
  
Jeg betaler til et møde: _____  Betalingen er overført: _____  
 

Forælders underskrift: _________________________________ 
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GRUPPELØB 
Kom og vær med til forårets sjoveste løb for hele gruppen, med poster der har forskellige sværhedsgrader 
alt efter enhed og hvor vi skal have dine forældre til også at prøve et spejderløb med spejderopgaver. 
  

Vi kæmper om patruljetrofæet og retten til at kalde sig Kalvehaves bedste familie/bande/patrulje 
Sidste års vindere: Forældrepatruljen ”Det grønne guld” og  

Trop-patruljen ”Bjørnene” (bedste samarbejde) 
  
Dato: Tirsdag d. 29. maj 
  
Sted:       På Kalvehave Havn. 
  
Pris: Ganske gratis 
 
Program for aftenen: 
17.00  Vi mødes ved den Gule Stald på Kalvehave Havn 
Ca. 17.10 Løbet starter 
Ca. 18.45 Løbet slutter og vi spiser aftensmad sammen, imens tælles der point 
19.20  Præmieoverrækkelse 
19.30  Tak for i aften 
  
Medbring: Din mug eller en kop og aftensmad til dig og din familie. Vi skal være ude hele tiden, så tøj på 
efter vejret. Tag gerne regntøjet med, bare for en sikkerheds skyld. Du skal have det hele i din spejderta-
ske eller anden lille rygsæk. 
  
Til forældre: Vi laver det vi kalder forældrepatruljer, en forældrepatrulje består af 5-6 forældre. Små og 
større søskende, som ikke er spejdere, er også velkomne i denne kategori. Selvom vi kalder det et ”løb” 
løbes der ikke mellem posterne, så alle der kan gå et par kilometre kan være med. Vi håber, at I vil gribe 
chancen for at være spejdere for en aften og se, hvad det er jeres børn går og laver hos os. 
  
Vi glæder os til at se jer alle sammen, store som små. 
  
Hilsen Lederne 

  
HUSK: Det er sjovest at være mange. 

 
Navn: ___________________________________ 
  
Skal med på gruppeløb: ja/nej   Enhed: bæver / ulv / junior / trop 
  
Mine forældre kommer også: ja/nej antal ____ heraf søskende ____ 
  
 

Forældres underskrift: _________________________________ 

Afleveres senest 16. maj til  
Marianne, Kirsten eller Julie 
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Sommerlejr  
for Bævere og Ulve 

1-4/8 2012 
 Vi mødes onsdag kl.18.00 i Skovhytten i Vintersbølleskoven. Du skal have uniformen på. 
Dine forældre skal hente dig lørdag kl.16.00, så giver vi en kop kaffe og kage, mens vi afslut-
ter. 
 
Du skal medbringe en madkasse og en plastikdrikkedunk (tæt!) i den lille spejdertaske, so-
vepose, liggeunderlag(hvis du vil prøve at sove ude i vores telt), nattøj, lommelygte, sove-
dyr, mug/krus, tallerkner, bestik, viskestykke, regntøj, gummistøvler, badetøj, toiletsager, 
håndklæde, shorts, bluser, undertøj, varmt tøj, bålkappe, gode sko til at gå langt i. Skriv 
navn i det hele, så får du måske det rigtige med hjem igen. 
Desuden sygesikringskort. Lommepenge får du ikke brug for. Mobiler og andet mekanik 
medbringes på eget ansvar, men vi ser det helst ikke. Har du slik eller kager med, så deler vi 
det ud til alle. 
 
Adressen er: 
Spejderens navn, KFUM Kalvehave, Skovhytten, Vintersbølle Skovvej 120, 4760 Vording-
borg. 
Forældrene huskes på, at det er rart at få et brev på lejren. 
Forældrene kan ringe til lederne på 20416882 eller 29461467 eller 20440857 under lejren 
 
Prisen er: 350,- 
Der kan betales kontant eller sættes ind på konto 6220 0002516498, anfør barnets navn og 
sommerlejr 
Tilmelding og betaling 9.juni 
 

Mange sommerlejrspejderhilsener fra dine ledere 
Jane og Michael og Marianne og Kirsten 

 
Navn: ___________________________________ 
  
Skal med på sommerlejr: ja/nej   medbringer kage eller boller: ja/nej 
  
Forældres tlf. nr. i lejrtiden: _________________ 
Skal vi vide noget om dit barn (tisser, allergi osv.): 
  
 

Forældres underskrift: _________________________________  dato:______ 


