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ÅRGANG 5, APRIL 2013 

Konfirmationer 

 
Fredag d. 26. april kl. 10.30 kon-
firmeres Heidi i Kalvehave Kirke 
 
Samme dag kl. 11.00 konfirme-
res Lærke i Damsholte Kirke. 

Tillykke med dagen til jer 
begge 

Hej Juniorer 
Hold da op, hvor fik I lavet et 
godt program til jeres week-
end. Vi glæder os rigtigt me-
get! 
Frem til sommerferien vil de 
ældste af jer, færdiggøre Birk
-mærket og vi skal også have 
bundet de sidste knob, så 
alle kan få Knobbinder-
mærket. 
Vi skal også på Næsby-
centret, det plejer at være en 
rigtig god weekend, med en 
masse gode aktiviteter. 
Der er også gruppeløb og i år, 
der SKAL vi slå forældrene, 
de skal ikke have sejren for 4. 
år i træk! :) 
Knap 3 uger efter gruppelø-
bet er der vandreweekend, 

mange af jer skal ud og gå 30 
km., resten af jer 20 km. 
4.-10. august er der sommer-
lejr. Vi skal ud og gå med 
kærre i Nordsjælland og på ø
-besøg. Frida og Cassandra 
har fødselsdag imens vi er af 
sted, så de skal selvfølgelig 
fejres ordentligt. 
Efter sommerferien skal vi 
sige farvel til 5 og goddag til 
4 nye, men Økseløbet bliver i 
jeres nuværende patrulje. 
 
Spejderlige hilsener 
Julie og Frede 

Kære Trop 
Super, en rigtig god weekend 
i Sjølunds hytte, med et godt 
program som I selv lavede og 
som I levede flot op til og 
endte med mærker til jer. 
Tak fra os ledere for god mad 
og at I ville have os med. 
Fremad er der weekend på 
Næsby, som plejer at være 
god, og så har vi Gruppelø-
bet, hvor vi igen er oppe mod 
nogle forældrepatruljer, er 
det i år vi skal slå dem? 
Vandreweekenden kommer 
også snart, der er nogle der 
skal gå 30km, et par der skal 
gå 40 km. og en 50 km., hvis 
lysten er der. Vi anbefaler at I 

går nogle øveture på 10-20 
km, så benene og fodtøjet 
kommer i træning. 
Sommerlejren bliver en gåtur 
ved Kalundborg og en ø-tur. 
Fødselsdagene undervejs bli-
ver selvfølgelig fejret, med 
alt hvad der hører sig til. Der 
kommer mere info om som-
merlejren og Schweiz i maj. 
 
Spejderhilsener 
Frede og Julie 

Rafter til brug i hytten. 
Vi har fået en aftale i stand 
med at skove rafter i Lange-
bæk Stationsby og har derfor 
brug for forældrehjælp. Jeg 
forstiller mig en lørdag, hvor 
der skoves og den næste lør-
dag bæres ud. Den første lør-
dag uden børn, da det er 
med motorsav og økser. 
Hvis du kan håndtere en mo-
torsav eller en økse, så hen-
vend dig til mig, så ringer jeg 
når vi har en dato. 
- Frede 

Skovning af rafter 
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Kalender  

Pr. 5. april 

6/4 Loppemarked Hjælp fra forældre  

13-14/4 Overnatning Bævere og Ulve  

13/4 Fællesdag for alle spejdere i Vording-
borg Kommune 

Alle, dog ikke familiespejd  

14/4 Distriktsturnering  Bævere og Ulve  

19-21/4 Juniorweekend i Sankt Erik Junior  

19-21/4 Affaldsdag Trop og Junior og alle inte-
resserede  

10-13 på Kalvehave 
Havn 

3-5/5 Juniorweekend på Næsby  Junior + Trop  

21/5 Gruppeløb  Alle + Forældre 17-19.30 i Kalvehave 

24-26/5 PL/PA 2 Povl - Juniortrop  

8-9/6 Vandreweekend Alle  

25/6 Sommerafslutning Bævere, Ulve og Forældre 17-18.30 i Sankt Erik 

5-8/7 Sommerlejr Bævere, Ulve og Fami-
liespejd 

Ulve skal medbringe 
cykel 

4-10/8 Sommerlejr Junior + Trop  

19/8 Sæsonstart Alle + Forældre  

7-8/9 Økseløb Bævere + Ulve Kun med overnatning 
for Junior + Trop 

27-29/9 Bandelederkursus Ulve  

27-29/9 Patruljelederkursus 1 Fra 6. klasse og op  

Tropweekend 

Troppen fra kalvehave spejder har været på weekend i Sjølunds hytte. Vi har haft hyggeligt, og sjovt. 

Vi har haft om mærket kommunikation, og det var sjovt. Først lavede vi morse, hvor vi skulle morse 

fra 250 meter afstand. Næste dag lavede vi rebus og kryds og tværs. Bagefter skulle vi lave et tegn-

sprog, og det var rigtig sjovt. Så lærte vi om aktiv lytning, og det var meget spændende. Til aftensmad 

spiste vi laganette og en salat til. Det har været en rigtig sjov weekend, og vi håber at vi kan gøre det 

igen.   Skrevet af Tanja og Naja 
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For Bævere og Ulve 

Tirsdag d. 25. juni er sidste 

gang inden sommerferien for 

bæverne og ulvene: vi mødes 

i hytten kl. 17-18.30, uddeler 

mærker, spiser kage(bager 

du en?), drikker kaffe eller 

saft og får mere at vide om 

sommerlejren. Der vil være 

mulighed for at købe spejder-

sager. 

For bævere og ulve og familiespejde-
re er i år i vores hytte 5.-8.juli, pris 
275,-. Ulvene skal have cykler med. Vi 
mødes fredag kl. 18.00 og slutter 
mandag kl.16.00. Der kommer mere 
besked. 
Lørdag kl. 10-13 har vi en aftale med 
naturvejleder Elise, der gør mange 
spændende naturting med børnene, 
både på stranden og i vandkanten og 
på selve havnen. 
Alle indbydes: forældre, søskende, 

familiespejd, bævere, ulve, juniorer, 

tropsspejdere, ledere. Forældre, 

spejdere og søskende der ikke er på 

sommerlejr mødes på Kalvehave 

havn ved Den Gule Stald kl. 10, husk 

mad og drikke, badetøj, evt. børne-

redningsvest (vi skal ikke sejle, men 

bevæge os rundt på molerne, så for 

en sikkerheds skyld).  

hvornår I får mærkerne syet 
på uniformen. 
I de næste tre måneder skal 
vi snitte og lave bål og lære 
knob, krydsbesnøringer og 
førstehjælp. Vi skal også i 
skoven på et møde eller to, 
og vi skal holde fuldmånemø-
de, så de ”nye” kan blive op-
taget i Satpura-ulvene J. 
Udover de nævnte ture, skal 
vi på gruppeløb J - det er 
spændende, om vi kan slå 
forældre-holdene denne 
gang ? 
Vi glæder os til et fortsat 
spændende forår med jer. 
 
Ulvehilsener, Kirsten og Mi-
chael (Bagheera og Baloo). 

Sommerafslutning 
for forældre, bæ-
vere og ulve 

Sommerlejr for bæ-
vere og ulve 

Kære ulve 
 
Velkommen tilbage efter På-
skeferien. 
Siden sidst har vi fejret Faste-
lavn og Kyndelmisse, og vi 
har solgt rigtigt mange lod-
sedler – det klarede I rigtigt 
fint J. Vi har ikke været på tur 
siden juleturen, men vi har to 
planlagte overnatningsture i 
foråret – BUS-dag og Di-
striktsturnering for ulve og 
bævere d. 13-14/4 og vandre
-week-end i starten af juni. 
Det er også muligt at deltage 
i disse arrangementer uden 
at overnatte i hytten. 
I den første del af 2013 har 
rigtigt mange fået knivbevis, 
nogle har taget mærket Lind 
og nogle få har taget mærket 
Ahorn (se andet sted i bla-
det) – så er det spændende 
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Æressiden 

Nye spejdere 
Vi siger velkommen til Jeppe og Ulrik, der er startet hos Bæverne 

og til Jonas, som er blevet ulv. 

Også velkommen til de nye grupperådsmedlemmer Sara, Birgitte, 

Dorte, Bettina, Pia og Lone. 

Fødselsdage  

Fødselsdage hos Familiespejderne  Fødselsdage hos Juniorerne  

17/5 Lærke 7 år  5/6 Selina 12 år 

18/5 Ellen 5 år   

  Fødselsdage hos Troppen 

Fødselsdag hos Bæverne    20/5 Tanja 13 år 

23/4 Rasmus 8 år      

29/4 Rikke 8 år   Fødselsdage hos  lederne 

         9/5 Jane    

Fødselsdage hos Ulvene   14/6 Marianne   

14/6 Gama 10 år       

Oprykning efter sommerferien 

Mødeknapper 

Mette fra Juniortroppen har været til spejder 100 gange. 

Tanja fra Troppen har været til spejder 200 gange. 

Frida fra Juniortroppen har været til spejder 300 gange. 

Mærker 
Emma, Rasmus, Tobias, Talia, Rikke, Emilie og Aliayh har taget specialmærket ”Bæverdammen”. De 
er alle bævere. 
Lasse, Mille, Tilde, Natalie, Lærke, Natasja, Gama og Jonas har fået knivbeviset. 
Lasse, Mille, Tilde, Natalie og Lærke har fået basismærket Lind. 
Natasja og Gama har fået basismærket Ahorn. 
Alle 8 er fra Ulvene. 
Lærke og Heidi har fået basismærket Ask. De er begge to tropspejdere. 

Alle familiespejdere, der starter i skole efter ferien rykker op og bliver Bævere. 
Rasmus, Tobias, Talia, Rikke, Emilie og Aliayh fra Bæverne rykker op til Ulvene efter sommerferien. 
Gama, Lærke, Natasja og Natalie rykker fra Ulvene op til Juniortroppen. 
Povl, Selina, Frida, Maja og Clara 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. 

Tillykke til jer alle sammen 
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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) 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 

Lederne hos KalvehaveSpejderne 

Gruppeleder, 

Juniortropleder, 

Tropassistent og 

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 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 

Grupperådet 
  

Grupperådsformand: Ole Holm Jensen,  
mohj13@mail.dk, 55 38 84 27 
 
Kasserer: Lone Rasmussen,  
20 74 68 23, lonerasmussen@yahoo.dk  
 
Medlem: Svend Juhl, 25 36 48 99,  
 svend.hjul@hotmail.com 
 
Medlem: Bettina Møller, 22 83 88 00, 
bstensved@gmail.com 
 
Medlem: Sara Anderson, 30 55 33 22, 
kplove@email.dk 
 
Medlem: Birgitte Kjær, 20 97 92 99, 
birgitte@stensvednet.dk 
 
Medlem: Dorthe Kuhre, 31 95 92 09, 
dkuhre79@gmail.com 
 
Medlem: Pia Jørgensen, 28409523 
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  
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