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KFUM-Spejderne i Kalvehave, 
Sankt Eriks Hytte, Viemosegade 7b, 4771 Kalvehave 

ÅRGANG 5, JANUAR 2013 

Fastelavn 
Søndag d. 10. februar kl. 10.30 i Kalvehave Kirke.  
Tag din fineste udklædning på og kom og fejr fastelavn sammen med spejderne og kir-
ken. Først har vi en gudstjeneste og bagefter slår vi katten af tønden, mens de voksne 
får kaffe. Der er også en fastelavnsbolle til os alle sammen. 

Dejligt at være sammen 
med jer om denne årlige 
tradition og skønt at høre 
julemarkedsgæster og 
kirkegængere rose jer for 
jeres måde at være på og 
gode opførsel. 
Tak til forældrene der la-
vede risengrød, det er en 
velkommen ting på 
weekenden. 

Lucia-optoget i forsam-
lingshuset til julemarke-
det var på 21 spejdere, 
en lang orm, der snoede 
sig på de smalle gange; 
flot at se og høre på. 
I kirken var vi 19 spejde-
re. Her prøvede vi at gå 
på 2 rækker, det var flot 
og ikke sidste gang vi gør 
det, også her et flot op-

3 styks flotte luciaoptog  

Den 26. januar går startskuddet for årets lodseddelsalg. Lodsedlerne må sælges frem 
til 30. marts. 
Fra gruppens side, foregår det sådan at vi har bestilt 600 lodsedler hos korpset, hver 
lodseddel sælges for 20 kr. heraf tjener gruppen de 14 kr. og de sidste 6 kr. skal tilbage 
til korpset. På 600 lodsedler tjener gruppen 8.400 kr.!  Men… 
De lodsedler vi ikke får solgt, skal retur til korpset senest 8/3 ellers hænger vi på dem 
og korpset skal have deres 6 kr. stykket uanset om de bliver solgt eller ej. 
Vi håber derfor meget, at I vil hjælpe os og jeres børn, med at huske at få solgt lodsed-
ler og at aflevere de lodsedler der ikke er solgt (senest 1/3) og pengene. 
Hilsen Lederne 

Lodseddelsalg 2013 

tog. 
I forsamlingshuset til 
Langebæk pensionistfor-
enings julefrokost var vi 
10 spejdere også her et 
flot optog og gode reakti-
oner fra tilhørerne. 
 
Alt i alt en flot afslutning 

på det gamle kirkeår og 

starten på det nye. 

-Frede 



 
  

2 

ÅRGANG 5, JANUAR 2013 KALVEHAVESPEJDERNE 

Kalender  

Pr. 1. januar 

30/1 Grupperådsmøde  Grupperåd + Ledere   

26/1 - 30/3 Lodseddelsalg Alle  

1-3/2 Lodseddelweekend Trop + Junior Sankt Eriks Hytte 

3/2 Kyndelmissegudstjeneste Trop + Junior  

10/2 Fastelavnsgudstjeneste Alle + Forældre Kalvehave Kirke kl. 
10.30 

11 + 12/2 Ingen spejder pga. vinterferie Alle  

25/2 Forældremøde m. fællesspisning og 
uddeling af årsstjerner 

Forældre Nærmere info i februar. 

13/3 Grupperådsmøde Grupperåd + Ledere  

15-17/3 Patruljeweekend Troppen Sankt Eriks Hytte 

6/4 Loppemarked Hjælp fra forældre  

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

Alle, dog ikke familiespejd  

14/4 Distriktsturnering  Bævere og Ulve  

19-21/4 Distriktsturnering og Affaldsdag Trop og Junior  

3-5/5 Juniorweekend på Næsby  Junior + Trop  

21/5 Gruppeløb  Alle + Forældre  

24-26/5 MUST-weekend på Næsby Ulve  

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

8-9/6 Vandreweekend Alle  

5-7/7 Sommerlejr Bævere  

4-10/8 Sommerlejr Junior + Trop  
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Familiespejd—Musene 

Velkommen igen i det nye år. 
 
Vi lægger hårdt ud allerede 
den 5. januar med at lave 
huler, men afhængig af vejret 
er vi jo, så vi ser. Indendørs 
kan vi binde knuder; det er 
frygteligt vigtigt for spejdere 
at kunne binde tov ender 
sammen. 
Datoer: 5/1, 19/1, 2/2(skal vi 
konvertere dette møde til 
kyndelmissegudstjenesten?), 
16/2, 2/3, 16/3(se nedenun-
der), 30/3 er midt i påsken, 

så det springes over, men 
måske vil I lave en bod til lop-
pemarkedet næste lørdag 
6/4? 
 
Lørdag den 16. marts mødes 
vi ved Langøvej 10, Lange-
bæk, for at gå med naturvej-
lederen, se på dyr og dyre-
skind og smage vildt ved bå-
let. I skal være klædt på efter 
vejret og have madpakker og 
vand med i den lille spejder-
rygsæk. Vi begynder kl. 10 og 
slutter samme sted ca. 13.30, 

men I må selvfølgelig gå, når 
I vil. Det er en oplevelse for 
hele familien, så alle er me-
get velkomne. 
Jeg kan anbefale, at du og din 
familie kommer til kyndel-
m is s e  g u d s t j e n e s t e n     
(pandekager- uhmm) og selv-
følgelig til fastelavn 
10.februar, samt til det årlige 
forældremøde 25. februar. 
 
Med spejderhilsen Marianne  

Vi starter tirsdag den 8. 
januar kl. 17.00-18.30, 
husk altid udesko og –
tøj. Vi er ved at tage 
mærket ”bæverdæm-
ning”, så I kan få det ud-
leveret til forældremø-
det.  
Jeg kan anbefale, at du 
og din familie kommer til 
kyndelmisse gudstjene-
sten     (pandekager- 
uhmm) og selvfølgelig til 
fastelavn 10.februar. 
Lørdag den 16. marts 

for bævere på plads: 5-
8/7, og det skal foregå i 
vores egen hytte med tu-
re ud derfra. I måneder-
ne inden skal vi lave nog-
le overnatninger i hytten, 
for at vænne os til at so-
ve væk hjemmefra. 
 
Med bæverhilsen Heidi, 

Jane og Marianne 

mødes vi ved Langøvej 
10, Langebæk, for at gå 
med naturvejlederen, se 
på dyr og dyreskind og 
smage vildt ved bålet. Du 
skal være klædt på efter 
vejret og have mad og 
vand med i din lille spej-
derrygsæk. Vi begynder 
kl. 10 og slutter samme 
sted ca. 13.30. Det er en 
oplevelse for hele famili-
en, så alle er meget vel-
komne. 
Og så er sommerlejren 

Bæverdammen 

Loppemarked 

Vi holder det årlige loppemarked LØRDAG 6. APRIL , men tager allerede nu mod lopper. 

Det skal være pæne ting brugbare for andre, ikke gamle tv eller hårde hvidevarer. Spej-

derne kan lave deres eget børneloppemarked i forbindelse hermed.  
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Æressiden 

Nye spejdere 
Vi siger velkommen til Ellen og hendes familie som er startet til fa-

miliespejd. 

Mærker 
Når vi mødes mandag d. 25. februar til forældremødet, vil der blive uddelt årsstjerner til disse spej-
dere: 
1 år: Rikke, Tobias og Rasmus fra Bæverne 
2 år: Mette fra Juniortroppen 
4 år: Ida fra Troppen 
5 år: Lærke fra Troppen 
6 år: Tanja fra Troppen. 
 
Selina fra Juniortroppen og Heidi fra Troppen har været til spejder 300 gange! 

Fødselsdage  

Fødselsdag hos Familispejd   Fødselsdag hos Ulvene  

22/1 Philip 4 år  5/1 Lærke 10 år 

    20/1 Sofie 9 år 

Fødselsdag hos Bæverne    23/2 Natasja 11 år 

3/2 Ibi My 7 år  3/3 Mille 9 år 

27/2 Tobias 8 år     

28/2 Aliayh 8 år  Fødselsdage hos Juniorerne  

2/3 Emilie 8 år   3/4 Clara 12 år 

11/3 Emma 7 år      

             Fødselsdage hos Troppen 

Fødselsdage hos  lederne   3/1 Lærke 14år 

19/3 Julie    4/1 Heidi 14 år 

     11/2 Ida 13 år 

Tillykke til jer alle sammen 

Julemarkedet 
Mange tak, fordi der var så mange spejdere og forældre, der kom og hjalp til med for-

beredelserne og afviklingen af julemarkedet. Vi fik små 8000,- ind i kontanter, men en-

kelte mangler endnu at afregne for div. sager, og når så jeg har betalt alle regningerne, 

vil der nok være 5500-6000,- i ren indtjening. Så meget har vi vist ikke haft i overskud 

før, så det er et flot resultat- og bare fordi du hjalp til! 
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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: Erik Kempfner,  
30 52 86 21, erik.kempfner@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  
 
Bladansvarlig: Julie Petersen, 29 91 86 53, 
chuchuwolf@gmail.com 

Møder 
Finder sted i vores hytte ”Sankt Eriks 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 
  
Juniortrop (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 

mailto:mohj13@mail.dk
mailto:erik.kempfner@gmail.com
mailto:gunhildpn@hotmail.com
mailto:chuchuwolf@gmail.com
mailto:marianne-noerlem@ofir.dk
mailto:chuchuwolf@gmail.com
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Hej Trop og Juniortrop. 
 
Så er 2013’s første weekendtur med spejderne lige om hjørnet. Den står på lodseddelsalg, 
hygge og lidt kirkeligt i forbindelse med kyndelmissegudstjenesten. 
Vi mødes i hytten fredag d. 1. februar kl. 19.30, husk at spise aftensmad hjemmefra. Vi 
slutter af samme sted søndag d. 3. februar kl. 17.30. 
 
De penge vi tjener på lodseddelsalg i år, skal bruges til vores sommerlejr i Schweiz i 2014. 
Den tur hører I nærmere om i løbet af foråret, men vi begynder allerede nu at samle pen-
ge ind. 
 
På sidste lodseddelweekend i 2011, tjente vi 5800 kr. Det er 414 lodsedler og over 100 
lodsedler pr. spejder! Skal vi forsøge at slå det i år? 
 
Medbring: varmt overtøj (flyverdragt/skidragt eller overtræksbukser og varm jakke), 
varmt vandtæt fodtøj, hue og vanter, regntøj, dine spejdersager, lagen, sovepose, toiletsa-
ger, skiftetøj, varmt tøj og indesko. 
Det er MEGET VIGTIGT at I husker det varme overtøj, vi spiser og sover indendørs, men alt 
salg forgår udendørs og det kan være bidende koldt i februar.. 
 
Weekenden koster 170 kr. som du afleverer sammen med tilmeldingen eller overfører til 
reg.nr. 6220 konto nr. 0002516498 husk at skrive navn og lodseddelweekend i beskedfel-
tet. 
 
Vi glæder os til at se jer og håber I møder talstærkt op, så vi kan få solgt nogle lodsedler. I 
deltager selvfølgelig også i konkurrencen om præmier fra korpset, ét lod pr. 10 solgte lod-
sedler. 
Hilsen Julie og Frede 

Lodseddelweekend 

Afleveres senest d. 21/1-13 
Navn: __________________________________ 
  
Skal med på weekend: ja/nej  
  
Pengene betales kontant: ____   Pengene overføres:____  
 

Forælders underskrift: _________________________________ 


