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ÅRGANG 5, AUGUST 2012 

Dennis og Michelle kom hele 
vejen fra Sakskøbing for at være 
gæsteledere. Det var vi glade 
for: "Dem kan vi li`, Dem er der 
krummer i". 
Vejret var med os. Vi kunne 
med stor fornøjelse bade fra 
stranden, lejrbålene brændte 
perfekt, og der blev bagt lækre 
snobrød. Der var flotte solned-
gange, især om onsdagen, hvor 
den blev fotograferet mange 
gange af en bæver med en-
gangskamera. 
Der var forskellige aktiviteter på 
lejren, såsom Robotløb, hvor 
der skulle løses opgaver i et 
hæfte, tegnes en robotfamilie, 
rejses telt, konstrueres et ro-
botbillede af diverse skruer, 
dimser og dippedutter. Der blev 
forberedt underholdning, til 
lejrbålet om aftenen - alt skulle 
selvfølgelig handle om robotter: 
Der blev skrevet drejebøger til 
en Musical, en Actionkomedie 
med en ond gnækkende robot, 
en Opera, hvor hovedpersonen, 
var en lille robot, med sut i sin 
mund, samt et Eventyr om ro-
botten, der drog ud i den vide 
verden for at finde en, som kun-
ne forvandle den til en 4 hjulet 
crosser. Alle medvirkende mod-
tog stort bifald både ved premi-
eren og ved deres optræden for 
forældrene ved lejrafslutningen. 
I Gulerodsløbet gik det ud på at 
hjælpe hver sin gulerod gennem 
forskellige udfordringer og prø-
velser i HEL tilstand. F.eks. kryd-

sede de rivende floder, faldt 
ned fra hængekøje, blev trans-
porteret over lange og farlige 
strækninger på hjemmelavede 
bårer, kom ud for uheld, der 
krævede førstehjælp - INGEN af 
de farlige situationer havde gi-
vet synlige skader eller varige 
mén. Alligevel kom mange gule-
rødder i mål med et alvorligt 
handicap, fordi deres ejer og 
beskytter ikke kunne holde de-
res tænder fra de lækre sprøde 
orange ben. 
Desværre er der også mere ke-
delige aktiviteter på en spejder-
lejr, og da vi ikke havde far eller 
mor med, måtte vi selv vaske op 
og feje gulv mm.. Selvom opga-
verne blev fordelt absolut ret-
færdigt mellem os, er der altid 
en, der syntes, at det er dem, 
der skal lave det hele - hele ti-
den og altid. Men selv de sure-
ste pligter får en ende, så der 
igen bliver tid til at lege. 
En hel eftermiddag havde vi 
forskellige værksteder. Der blev 
fremstillet biler, og rytmeinstru-
menter, af træklodser, gaffel-
grene og kapsler. Nogle dekore-
rede sten, der blev lavet mange 
snurretoppe, malet fisk og fol-
det i papir. 
Der blev også tid, til at lære no-
get om kompas, lave akrobatik i 
gyngestativet, finde sten, slå 
smut og give sig selv buksevand. 
Der blev skrællet kartofler og 
lavet råkostsalat af gulerødder, 
rosiner, æbler og spejderfinger-

kød. Den sidste ingrediens kun-
ne vi godt have undværet, da 
Michael havde stegt mere end 
50 frikadeller. 
Ulvene var på natløb, hvor de 
skulle samle og løse nogle koder 
for at finde en skat. 
Den øverste etage i 
"Skovhytten" er indrettet til 
sovesal, hvor der er plads til 25, 
så der blev god plads til alle, 
men da mange gerne ville prøve 
at ligge i telt, havde vi teltet 
med de 2 sovekabiner med - 
Michelle og Dennis sov i den 
ene, og i den anden sov der 4-5 
spejdere på skift. Det fungerede 
godt, og der blev som regel hur-
tigt ro, når Dennis sad udenfor 
teltet vel at mærke. 
På sovesalen blev der læst god-
nathistorie om "Snøvsen", og 
den blev ret populær. Efter god-
nathistorien sov alle mere eller 
mindre lydløst til næste mor-
gen. 
Første aften var der nogen, som 
var fast besluttet på, at de ville 
hentes, men de overvandt sig 
selv og sov på lejren alle tre 
nætter. Andre havde på for-
hånd valgt at blive hentet inden 
sengetid og komme igen næste 
morgen, og det holdt de fast 
ved. 
Lejren var præget af godt kam-
meratskab, samarbejdsvilje og 
hjælpsomhed, derfor så man 
flere af spejderne overskride 
nogle grænser til stor glæde for 
dem selv og alle os andre. 
 
Tak til alle for en god lejr – og 
tak til de forældre, der hjalp os i 
køkkenet . 

Sommerlejren for Bævere og Ulve 
Fortalt af Jane 
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Kalender  

Pr. 17. august 

Senest 1. september Kontingentbetaling 350,- Alle spejdere 

8/9 Økseløb Bævere + Ulve  

8/9-9/-9 Økseløb Junior + Trop 

21-23/9 Bandelederkursus Store Ulve 

21-23/9 Patruljelederkursus 1 Fra 6. klasse 

23/9 Høstgudstjeneste i Kalvehave Kirke kl. 
10.30 

Spejdere fra Kalvehave, Viemose, Sand-
vig og Møn + Forældre 

23/9 Høstgudstjeneste i Stensby Kirke kl. 
16.00 

Spejdere fra Stensved, Stensby og Mern 
+ Forældre 

26/9 Grupperådsmøde  Grupperådet  

7/10 Distriktets ulvedag Ulvene 

12-14/10 Efterårsweekend  Junior + Trop 

15-16/10 Ingen spejder pga. efterårsferie  

26+27/11 Dekorationsfremstilling Hjælp fra forældre 

30/11-2/12 Juleweekend m. luciaoptog Alle 

30/11-2/12 Julemarked Hjælp fra forældre 

Kære ulve. 
 
Velkommen tilbage efter sommerferien – vi håber, I hver især har haft en spændende ferie. Og tak til jer, der var 
med på sommerlejren . Vi havde en rigtigt god lejr, og det var I med til at få til at ske . 
Vi har sendt 3 store ulve op til juniorerne – god vind til jer , og vi får omkirng 5-7 nye ulve fra bæverne – velkom-
men til jer . 
I det kommende halve år skal vi på Økseløb og Distrikts-ulvedag, vi skal deltage i høst-gudstjenesterne, de gamle 
ulve skal på bandelederkursus, og vi skal alle sammen på Jule-week-end – så der er meget at se frem til . 
På møderne skal vi arbejde med knob og besnøringer, snitte og lave bål, 
lære om naturen lige nu, lære om kort og verdenshjørner, lave koder og 
morse, mindst et møde i skoven, mindst et løb, og så skal vi have det sjovt 
og lege . 
Vi glæder os til et spændende efterår med jer . 
 
Ulvehilsener, 
Kirsten og Michael (Bagheera og Baloo). 
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Kære Trop og Junior. 
 
Velkommen tilbage efter som-
merferien og tak for en fanta-
stisk lejr. 
Et stort velkommen til Andreas 
P, Andreas C og Mette, der 
kommer til os fra Ulvene og 
velkommen til Maja, der starte-
de lige før ferien og også er ny 
Junior. 
I løbet af efteråret skal vi på 

Økseløb og en weekend i okto-
ber, hvor vi arbejder på at plan-
lægge en hel weekend med ny-
byggerleg som tema. Har du 
nogle idéer vil vi meget gerne 
have dem. 
På vores hjemmeside kan du se 
billederne vi tog på Spejdernes 
Lejr, under enheder/junior eller 
enheder/trop kan du se efter-
årets programmet + hente sed-
ler, hvis de er blevet væk. 

Husk at vi er udendørs frem til 
efterårsferien, så hav tøj på ef-
ter vejret. 
Vi glæder os til en ny sæson. 
Hilsener Julie og Frede 

 Trop og Junior 

Fredag d. 20. juli mødtes vi i Sankt Erik og kørte af sted mod den største spejderlejr i Danmarks histo-
rien; Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro. 
 
Det var en kæmpe oplevelse. Mange gode aktiviteter: sejlads i kano, blåmuslinger over bål, vand-
kamp, lejrbål med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt, gadefest med alle de andre spejdere fra 
Vordingborg kommune, ungefest og børnefest, natløb, en dansepost, forhindringsbaner og kæmpeak-
tiviteter med mange andre unge tropspejdere og til sidst koncert med Alphabeat. 
 
Julie og Frede var af sted med 6 juniorer og 3 tropspejdere, torsdag kom Kirsten og Talia og var sam-
men med os resten af lejren. 
 
Søndag d. 29. juli pakkede vi teltene sammen og kørte hjem til Viemose. Alle godt brugte og meget 
snavsede, men frokost på McDonald’s gjorde hjemturen til det sidste hit på en fantastisk lejr.  

  Spejdernes Lejr 2012 

Søndag d. 23. september er der høstgudstjenester i Kalvehave og Stensby Kirker. Her vil vi fejre, at hø-
sten er i hus og glædes over sommeren. 
Til gudstjenesten bedes spejderne medbringe frugt og grønt fra haven eller boller eller blomster. Efter 
gudstjenesten sælger vi det medbragte til kirkegængerne og pengene går til spejdernes støtte-kasse. 
 
Vi fordeler os således: 
Kalvehave Kirke kl. 10.30: spejdere og deres familier fra Kalvehave, Møn, Viemose og Langebæk 
Stensby Kirke kl. 16.00: spejdere og deres familier fra Stensved, Stensby og Mern. 
Spejdere skal møde i uniform og gerne en halv time inden gudstjenestens start, lad dolken blive hjem-

me. 

 Høstgudstjenester 
Søndag d. 23. september kl. 10.30 og kl. 16.00 
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Æressiden 

Nye spejdere 
Vi siger velkommen til Emma, Frederik, Nicolai, Daniel A, Andreas 

B, Lasse, Magnus og Sofie alle 7 startede hos Bæverne, også vel-

kommen til Natalie som er blevet Ulv og til Maja, der er startet i 

Juniortroppen. 

Mærker 
Juniortroppen har i det sidste års tid arbejdet med specialmærket ”Lege”. Selina, Clara, Frida, Povl, 

Naja, Amanda, Tanja og Ida har alle fået mærket. 

Selina, Frida og Clara har taget specialmærket ”Tag på tur”. 

Ida, Tanja, Amanda og Naja har taget Basismærket ”Birk”. 

Ida-Marie har tager Basismærket ”Pil”. 

Tillykke til jer alle sammen 

”Sankt Erik” blev vores nye navn til hytten. Hytten er opkaldt efter vores tropnavn ”Sankt Eriks Trop”. 
Vi vil fremover forsøge i bladet og på sedler at skrive ”Sankt Erik” i stedet for ”vores egen hytte”, i 
starten vil begge dele dog stå der. 
Sankt Erik er en helgen fra Sverige. Han var konge i Sverige i 1150-1160, hvor han blev myrdet i Upp-
sala. Legenden fortæller, at der hvor han faldt sprang en kilde med helbredende kraft. 
Sankt Erik er skytsengel for Stockholm og er i Stockholms Patentbureaus logo, derfor kaldes han også 
”Sankt Idérik”. 

 Sankt Eriks hytte 

Fødselsdage  

Fødselsdag hos Ulvene    Fødselsdage hos Troppen 

2/7 Natalie 9 år   7/8 Cassandra 14 år 

26/8 Ida-Marie 8 år   1/9 Naja 12 år 

 21/9 Lasse  9 år    10/10 Malene 15 år 

       

Fødselsdage hos Juniorerne    Fødselsdage hos  lederne 

8/7 Maja 11 år   15/9 Frede   

8/8 Frida 11 år   3/10 Michael   

8/10 Povl 11 år         

Årsstjerner 
Til oprykningen blev der uddelt årsstjerner. 
1 år: Emilie, Talia, Daniel C og Aliayh fra Bæverne, Ida-Marie og Natasja fra Ulvene og Naja fra Trop-
pen. 
3 år: Gama og Lærke L fra Ulvene. 
4 år: Clara, Povl og Andreas P hos Juniorerne og Heidi fra Troppen 
5 år: Frida og Selina fra Juniorerne. 
6 år: Cassandra fra Troppen! 
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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,  23 61 43 91 
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  

Møder 
Finder sted i vores hytte ”Sankt Eriks Hytte”, 
Viemosegade 7b, 4771 Kalvehave 

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 340,-(200,-) 
tørklæde 40,- 
lille spejderrygsæk 50,- 
T-shirt 89,- 
bælte 178,-(80,-) 
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 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 

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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Afleveres senest d. 28/8 
 

Navn: _________________________   Enhed: Bæver/Ulv/Junior/Trop 
  
Skal med på Økseløb: ja/nej  
  
Min mor/far kan køre til Præstø: ja/nej Min mor/far kan køre fra Præstø: ja/nej 
Pladser i bilen udover fører: ____ 

 Forælders underskrift: _________________________________ 

Økseløb 
Hej Bævere, Ulve, Juniortrop og Trop. 
 
Så er det igen tid for Økseløb 
Lørdag d. 8. september og søndag d. 9. september i Præstø 
 
Bævere og Ulve skal medbringe: madpakke + frokost, travesko/gummistøvler, regntøj, pa-
pir og blyant, det skal pakkes i en lille turrygsæk. 
Juniortrop og Trop vil overnatte i telt i Præstø. De skal medbringe liggeunderlag og sove-
pose, spisegrej og viskestykke, toiletsager, nattøj, skiftetøj og lommelygte. Medbring 
regntøj, madpakke og drikkelse i en lille rygsæk. Tropspejdere skal medbringe kompas 
(hvis du har det) og en refleks til natløbet. 
 
Alle skal selvfølgelig have deres uniform og spejdersager på/med, Ulve, Junior og Trop 
skal medbringe papir og blyant i deres uniform. 
 
Vi mødes i Sankt Eriks hytte (vores egen hytte) kl. 8.30 lørdag d. 8. september og kører 
sammen til Præstø.  
Bævere og Ulve er tilbage ca. 17.30 lørdag. 
Junior og Trop hentes i Sankt Eriks hytte søndag kl. 13 
 
Deltagelse i Økseløbet er gratis for Ulve og Bævere og koster 20 kr. for Juniorer og Trop-
pen. 
 
Tilmeldingsfristen er desværre kort, da vi skal give besked senest 1/9. mail/sms evt. til-
meldingen til Julie, 2991 8653, kalvehavespejderne@gmail.com 
 
Vi glæder os til at se jer alle sammen og måske vinder vi en af sølv-økserne?! 
Hilsen lederne 
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Praktiske oplysninger: 
Dato: fredag d. 12. oktober kl. 19.30  
  (spis aftensmad hjemmefra) til  
  søndag d. 14. oktober kl. 16.00 
Sted:  Spejderhytten 
Pris:  150,- der skal afleveres sammen 

  med tilmeldingen eller overføres 

  til reg. nr.: 6220  

  konto nr.: 0002516498, husk at  

  skrive navn og Tropweekend på 

  overførslen 

Tilmelding: Senest 1. oktober 

Medbring: Tjek din pakkeliste, vi sover inde, 

  så husk et lagen, men det meste 

  af weekenden vil foregå udenfor, 

  så medbring varmt, vind– og  

  vandtæt tøj og fodtøj. 

Kære Juniortrop og Trop. 

 
Før ferien var I mange der ønskede en week-
end med nybyggerleg. Det vil vi forsøge at 
stable på benene 
Fredag d. 12.—søndag d. 14. oktober 
 
Hvad er en nybyggerleg? 
En nybyggerleg er en aktivitet, hvor hver pa-
trulje udgør en stamme/flok/landsby eller 
lign. Der skal løses opgaver, tjenes penge, 
handles og arbejdes sammen i patruljen. Ef-
ter et aftalt tidspunkt (f.eks. 2 timer eller 1 
weekend) vurderes de løste opgaver og pen-
gene tælles op. 
 
Hvad skal vi lave? 
Vi skal bruge jeres hjælp til at beslutte, hvad 
der skal ske på weekenden. Har du et forslag 
til et tema eller en aktivitet, så skriv dem ned 
og tag dem med mandag d. 17/9, hvor vi 
planlægger rammerne for weekenden. 

Efterårs-
weekend 

 
 
 

Navn: __________________________________     Afleveres senest 1/10 
  
Skal med på Efterårsweekend: ja/nej  
  
Jeg betaler til et møde: _____  Betalingen er overført: _____  
 

Forælders underskrift: _________________________________ 


