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

ÅRGANG 5, OKTOBER 2012 

Menighedsrådet har spurgt os 

om vi har lyst til at gå Lucia-

optog for de ældre på Skovbo. 

Vi kender ikke datoen, men reg-

ner med at det bliver en onsdag 

kl. 16 i december måned.  Når vi 

kender datoen, sender vi en 

mail rundt og en seddel med 

spejderne hjem. 

Desuden går vi Lucia  

Lørdag d. 1. december kl. 14.30 

i Viemose Forsamlingshus og  

søndag d. 2. december kl. 

10.30 i Kalvehave Kirke. 

sten (husk at spørge om kjolen), 

gøre mærker færdige, lave jule-

dekorationer, på jule-week-end 

med Lucia-optog og julemarked 

i Viemose forsamlingshus. Vi 

skal også snitte, morse og lave 

knob, og vi skal holde fuldmå-

nemøde, så de ”nye” kan blive 

optaget i Satpura-ulvene. 

Vi glæder os til et fortsat spæn-

dende efterår med jer. 

 

U l v e h i l s e -

ner, 

Kirsten og 

Michael  

( B a g h e e r a 

og Baloo). 

Kære ulve 
Velkommen tilbage efter efter-

årsferien. 

Siden sidst har nogle af os væ-

ret på Økseløb og til høstguds-

tjeneste, mens Distrikts-

ulvedagen desværre blev aflyst. 

Gama og Nathalie har også væ-

ret på bandeleder kursus. 

Vi er i gang med at tage 3 mær-

ker – Lind, Kirke og Knivbevis. 

Det skal nok lykkes med det 

meste af dette, så I kan få noget 

at lave i juleferien, hvor mær-

kerne skal sys på (udleveres til 

juleafslutningen). 

I de næste tre måneder skal vi 

møde et par pindsvin (skete i 

tirsdags), besøge kirken og præ-

 Lucia 2012 

Igen i år er vi med til julemarkedet 

i Viemose Forsamlingshus.  

I år sælger vi hyacinter, juleneg, 

gravpynt, juletræer, dørpynt og 

andre dekorationer.. 

Vi prøver igen i år at sælge jule-

træer mv. på Museumsgården på 

Møn. 

Vi har brug for 6 forældre til at 

tage en vagt og hjælpe os med at 

sælge juletræer udendørs. Vi sør-

ger for te og kaffe (ikke på Møn), 

men tag varmt tøj på. 

Julemarked 
30/11—2/12 

Dekorationsfremstilling 
Til julemarkedet 

I forbindelse med julemarkedet 

skal vi have fremstillet vores varer 

og her er vi afhængige af hjælpen 

fra jer forældre. Vi skal have frem-

stillet hyacint-dekorationerne, 

pakket juleneg, lavet gravpynt, 

dørpynt og lign. dekorationer. Vi 

har (næsten) ingen grænser for 

kreativiteten og alle kan være 

med. Uanset evner. 

 Du behøver ikke være der i hele 

perioden, kan du kun komme én 

time er det også en god hjælp. 

 Vil du hellere hjælpe med at sko-

ve juletræer er det også en kær-

kommen hjælp. Vi har 40 træer, 

der skal fældes og køres op i hyt-

ten. Vi skover lørdag d. 24. no-

vember. Vi mødes oppe i hytten 

kl. 10.00 og kører sammen ud i 

skoven. Du må gerne medbringe 

en sav og hvis du har, også meget 

gerne en trailer. 

Materialer mangles 
Vi mangler naturpynt til dekorati-
onerne: div. kogler, forskellige 
typer stedsegrønt, flotte frøkaps-
ler, osv., det skal bruges fra d. 
24/11 
Så har du noget flot i haven, så 
klip det af og tag det med op i 
hytten. 
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Kalender        Pr. 23. oktober 

7/7 Grupperådsmøde  Grupperåd + Ledere  

19/11 Besøg i Kalvehave Kirke Trop + Junior Kl. 17-19 

24/11 Skove juletræer Hjælp fra forældre Kl. 10-12 

26+27/11 Dekorationsfremstilling Hjælp fra forældre Kl. 17-19 / 17-18.30 

30/11-2/12 Juleweekend m. luciaoptog Alle Sankt Eriks Hytte 

30/11-2/12 Julemarked Hjælp fra forældre Viemose forsamlingshus 

19/12-6/1 Ingen spejder pga. juleferie Alle God jul 

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 Forældre Årsstjerner uddeles 

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  

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  

15-16/6 Vandreweekend Alle  

5-7/7 Sommerlejr Bævere  

4-10/8 Sommerlejr Junior + Trop  
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Trop og Junior 

Hej Trop og Juniortrop 

Så har vi startet på efterårsti-

den og har været på Økseløb, 

det gjorde I rigtig flot. Forude 

venter den mørke tid, med 

hvad det indebærer af regn 

og kulde, så husk at have or-

dentligt tøj på. 

Vi havde en god start på ef-

terårsferien med en nybyg-

ger-weekend, hvor I selv 

skulle skaffe jeres proviant 

og byggematerialer på en 

øde ø og samtidig skulle be-

hage en gud på øen. Vi synes 

at det var en rigtig god oglæ-

rerig weekend. 

Hos Juniortroppen er der 

valgt PL (Selina) og PA (Povl) - 

efter jul vælger vi igen. 

I troppen er Heidi PL og Lær-

ke PA, her er der også valg 

efter jul. 

Spejderhilsener  

Julie og Frede  

Familiespejd—Musene 

Vi samler på museting. 

Vi har udvidet med endnu en 

enhed, nemlig Familiespejd: 

en afdeling for 3-6 årige børn 

med forældre og evt. andre 

søskende, men med aktivite-

ter tilpasset de 3-6 årige.  

Marianne er leder og der fo-

kuseres på netværksdannelse 

mellem småbørnsfamilier 

gennem friluftsaktiviteter og 

leg. Aktiviteterne har indtil 

nu været at plukke æbler, at 

(forsøge at) lave æblesaft, at 

stege æbler på bål, at sætte 

blomsterløg, at synge/lege 

en frygtelig haj-sang, at lave 

labyrint, at lege kat-fanger-

mus, osv.… Vi mødes lørdage 

formiddage kl. 10-12 i ulige 

uger og slutter med at få kaf-

fe/te/saft og at spise med-

bragt frokost. Når familierne 

så tager hjem, har vi lavet 

noget, lært og leget. Fami-

liespejd indgår på lige fod i 

gruppens årsplan. 2 timers 

udendørs fælles oplevelser er 

sjovt. 

Bandelederkursus 2012 - Fortalt af Kirsten 

D. 21-23/9 afholdt Kalvehave KFUM-spejderne bandeleder/bandeassistent kursus i vores hytte. Der deltog 16 

søde ulve fra 4 af distriktets grupper, heraf Gama og Nathalie fra Kalvehave. Vi fik hjælp af Marianne fra Ejby 

og Knud fra Tappernøje, samt madmor Mette fra Kalvehave – 1000 tak til dem  - I gjorde det muligt. 

 

Deltagerne ankom fredag kl. 19, og forlod Kalvehave ca. 45 timer senere med større viden om pionering, før-

ste hjælp, natur og orientering. Foruden havde de arbejdet med bandesærpræg og bandelederens rolle, væ-

ret på flere løb og lavet lejrbålsunderholdning. Og så havde de tilbragt 6 timer sammen med jægerforbundets 

naturformidler i Langebækskoven, hvor de havde set en hund opspore fasaner og en jæger partere en fasan. 

Desuden havde de smagt bålstegt fasan, deltaget i såvel naturløb som pels quiz, og de havde fået en rask kø-

retur i en ”jagtselskabs-vogn” gennem Langebækskoven med indlagte historiske fortællinger. 

Såvel deltagere som ledere havde en dejlig week-end, og kan klart anbefale deltagelse i næste års BL/BA-

kursus i Kalvehave. 

Familie-
spejdernes 
enhedslogo 
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Æressiden 

Nye spejdere 
Vi siger velkommen til Ibi My som er startet hos Bæverne og Mille 

og Tilde hos Ulvene. Hos Familiespejd er startet Ulrik, Majke, Willi-

am, Trille, Lukas, Emil, Andrea, Phillip og Lærke. 

Mærker 
Daniel og Emma  fra Bæverne, Natalie, Lasse og Tilde fra Ulvene og Maja fra Juniortroppen har alle 

deltaget i Spejderhjælpen for første gang og har fået deres Spejderhjælpsmærke. 

Lærke og Heidi fra Troppen har taget specialmærket ”Førstehjælp”. 

Fødselsdage  

Fødselsdage hos Ulvene   Fødselsdag hos Juniortroppen  

1/11 Emmelie 9 år  28/10 Andreas P 11 år 

    14/12 Mette 10 år 

       

       

       

Tillykke til jer alle sammen 

Julegaver fra 55nord 
  

Skal du bestille julegaver fra 55nord gennem 
spejderne, skal vi bede om din bestilling senest 
4. december, for at være sikker på, at de når at 
komme inden juleferien. 
 
55Nord kommer i år til vores kommune! 
Torsdag d. 6. december kl. 15-17 holder 
55Nord bussen ved kirken i Ørslev. 

Spejderhjælpen 
Vi tjente tilsammen 1131,- kr. Det er nok 
til 70 skolepakker til børn i Burma. 
Daniel, Emma, Tobias, Talia, Rikke og Emi-
lie fra Bæverne, og Natasja, Lasse, Tilde, 
Lærke og Natalie fra Ulvene, og Mette, 
Maja, Frida og Selina fra Juniortroppen og 
Naja, Lærke og Cassandra fra Troppen del-
tog. 

HUSK-HUSK-HUSK 

Cykellygter når du er på 

cykel!!  

Se spejdernes hjemmeside med masser af 

billeder fra vores ture og weekender 

www.kfum-kalvehave.dk 

Den vil løbende blive opdateret.. 

Økseløbet 2012 
Vi fik nogle flotte resultater til dette års Økseløb: 

Ulvene blev tredje bedste bande i deres aldersgruppe. 

Troppen fik max point i goodturn. Og Julie og Frede vandt 

leder-natløbet. 
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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  

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 ”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:marianne-noerlem@ofir.dk
mailto:gunhildpn@hotmail.com
mailto:chuchuwolf@gmail.com
mailto:marianne-noerlem@ofir.dk
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Tilmelding til dekorationsfremstilling og julemarked. 
Afleveres senest 20. november til Kirsten, Julie eller Marianne. 
 
Vi har virkelig brug for alle hænder, så meld dig gerne til flere ting. Har du nye 
ideer til vores julemarked, så hører vi gerne om det, for fornyelse er godt. Har 
du spændende ting i haven til dekorationer, kan vi godt bruge det 
  
__________________ __________________ __________________ 
Spejderens navn   Enhed     Tlf. på forælder 
  
Vi kan hjælpe med at sælge juletræer i perioderne: sæt kryds 
  
Torsdag d. 29/11:    Fredag d. 30/11:       
kl. 18-20, til opsætning   kl. 16-20 
  
Lørdag d. 1/12:  Søndag d. 27/11:       
kl. 10-13.30   kl. 10-13   kl. 10-16 (Museumsgården på Møn) 
Kl. 13.30-17   kl. 13-15 (og så sætte evt. rest ned til hytten)  
 Vi kan ikke hjælpe:____ 
  
Jo flere steder I sætter kryds, des nemmere er det for os at få kabalen til at gå 
op (du får kun én vagt medmindre du gerne vil hjælpe til ved flere). Der kom-
mer en vagtplan hjem med spejderne i ugen op til. 
 
Vi kommer til dekorationsfremstilling: sæt kryds 
  
Mandag d. 26/11   Tirsdag d. 27/11    
kl. 17-19     kl. 17.00-18.30    
  
Lørdag d. 24/11   
kl. 10-12. 
Vi vil hellere hjælpe med at skove træer: _____  
Vi skal bruge nogle hænder til at hjælpe med at sætte presenninger/telt op ved 
Forsamlingshuset til juletræssalget: _____ 
Vi begynder på dekorationsfremstillingen inde i hytten: _____ 
  
Vi kan ikke hjælpe med produktionen: _____ 
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Navn: __________________________________ 
  
Skal med på juleweekend: ja/nej   
   
Kommer kun en del af weekenden: ja/nej  Forælder kan hjælpe med risengrød: ja/nej 
- skriv venligst hvornår spejderen er der. 
  
 

Forældres underskrift: _________________________________ 

Hej Bævere, Ulve, Juniortrop og Trop. 
  
Fredag d. 30. november - søndag d. 2. december har vi overnatning i hytten.  Vi mødes 
fredag kl. 19.30 i hytten og hentes søndag samme sted kl. 12.00. Weekenden koster 125 
kroner, som afleveres med tilmeldingen eller overføres til reg. nr.: 6220 konto nr.: 
0002516498 husk at angive navn og Juleweekend. 
  
Som altid skal vi også gå Lucia på juleweekenden, i år skal vi gå 2 gange. Så når vi er fær-
dige med at gå Lucia, så er I bare smadder gode til det! Når vi ikke går Lucia, skal vi hygge 
os med julepynt og spise risengrød. Er vejret med os skal vi på et juleløb. 
  
Vi skal gå i Viemose Forsamlingshus lørdag kl. 14.30 og Kalvehave Kirke søndag kl. 10.30. 
Drengene har uniform på og pigerne låner en Luciakjole af os. 
  
Vi vil gerne have to forældre, der kan lave risengrød lørdag aften. 
  
Medbring: uniform og dine andre spejdersager, lommelygte, sovepose, lagen, nattøj, toi-
letsager, varmt overtøj og skiftetøj. 
Pigerne skal også medbringe et par hvide bukser/strømpebukser/leggins og en hvid lang-
ærmet og hvide sokker. 
Drengene skal have et par cowboybukser med. 
 
Vi glæder os til en hyggelig juleweekend! 

Afleveres senest 20. november til 
Marianne, Kirsten eller Julie 


