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ÅRGANG 6, OKTOBER 2013 

Langebækgård har tilbudt os at sælge skov-selv-juletræer fra deres plantage ved krydset mellem Lille-

bakken, Langebækgårdsvej og Vordingborgvej. Vi har valgt at sige ja tak til tilbuddet.  

Det vil betyde at vi ikke skover juletræer og sælger til julemarkedet i Viemose Forsamlingshus, til gen-

gæld ender vi heller ikke med nogen usolgte træer, som giver underskud. 

 

Aftalen med Langebækgård er, at vi sælger juletræer 8 dage i december 4-5 timer af gangen. Vi bliver 

betalt pr. solgt cm. juletræ, sælger vi f.eks. 200 juletræer á 150 cm. tjener vi 7.500 kr.! Heraf går halvde-

len til gruppen og den anden halvdel til sommerens Schweiz-tur, pengene bliver fordelt ud på de delta-

gende Trop- og Juniortropspejdere + en andel til fælleskassen. 

 Der vil være brug for 1-2 spejdere pr. dag, kan du kun komme et par timer er det også helt i orden. 

 

Vi sælger juletræer på disse tidspunkter: 

Søndag d. 1. december kl. 13-17 Vi regner ikke med det store salg, så Julie og Frede klarer det. 

Fredag d. 13 – søndag d. 15. kl. 12-17 Julie og Frede klarer fredag fra kl. 12-15 

Fredag d. 20 – mandag d. 23. kl. 12-17 Julie og Frede klarer fredag fra kl. 12-15 

Opgaverne vil være at måle træerne og tage i mod penge samt at bundte pyntegrønt til at sælge. 

 

Vi vil gerne bede om en tilbagemelding om, hvornår du kan hjælpe senest mandag d. 2. december. 

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.  

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

Julemarked 
29/11—1/12 

Igen i år er vi med til julemarkedet 

i Viemose Forsamlingshus.  

I år sælger vi hyacinter, juleneg, 

gravpynt, dørpynt og andre deko-

rationer.. 

Vi har brug for 6 forældre til at 

tage en vagt og hjælpe Marianne 

indendørs med salget af dekorati-

oner og tombolaen. 

Sidst i bladet er der hjælper-

seddel til dekorationer og jule-

markeds-salget. Vi vil gerne bede 

om en tilbagemelding senest 12, 

november. 

Juletræssalg 
Trop og Juniortroppen 
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Kalender  

Pr. 25. oktober 

5. november Besøg i Kalvehave kirke Bævere + Ulve Vi starter og slutter i 
kirken 

11. november Grupperådsmøde Grupperådet  

15.-17. novem-
ber 

Jagten på Grisling Konkurrence-patruljen 
(8.+9. kl.) 

 

18. november Besøg i Kalvehave kirke Trop + Juniortrop Vi starter og slutter i 
kirken 

20. november Ledermøde Ledere  

23. november Lave juledekorationer Hjælp fra forældre Tilmelding d. 12/11 

23. + 24. no-
vember 

Bål og snobrød hos Lions julemar-
ked i Tolstrup 

Trop + Juniortrop Alle er velkomne til at 
kigge forbi. 

25.+ 26. no-
vember 

Lave juledekorationer Hjælp fra forældre Tilmelding d. 12/11 

29./11-1/12 Julemarked Hjælp fra forældre Tilmelding d. 12/11 

29./11-1/12 Juleweekend Alle Tilmelding d. 19/11 

1. december Julegudstjenester  Alle + forældre  

10. december Lucia optog i Viemose forsamlings-
hus for Langebæk pensionistfor-
ening 

Alle  

8. januar Ledermøde Ledere  

31/1.-2/2 Lodseddelweekend Trop + Juniortrop  

22.-23. februar Løb - Zaxsez Konkurrence-patruljen 
(8.+9. kl.) 

Tilmelding d. 10/12 

26. februar Ledermøde Ledere  

1. + 2. marts Lodseddelsalg Trop + Juniortrop  

7.-9. marts Linien ud Ledere + Grupperåd  

4.-6. april DM i Spejd Konkurrence-patruljen  

10. april Ledermøde Ledere  

12. april Bus-dag Alle minus Familiespejd  

2.-4. maj Juniorweekend Næsby Trop + Juniortrop  

9.-11. maj MUST på Næsby Ulve  

22. maj Ledermøde Ledere  

10. juni Gruppeløb Alle  

26./7-3/8 Sommerlejr Schweiz Trop + Juniortrop  
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Hej juniortrop. 

Tillykke til Mette, som var med til at vinde øksen i Økseløbet. Det var flot klaret, at I andre fik en 
fjerde plads, når nu I havde lidt problemer. 

Vi er gået i gang med specialmærket ”lege” og det fortsætter vi på vinteren i gennem. Derudover 
tager vi sideløbende ”Birk” og ”tag-på-tur”. Der er snart juleweekend med luciaoptog og julehyg-
ge og i december tjener vi penge til Schweiz-turen ved at sælge juletræer for Langebækgård. Vi 
håber I kommer og er med. 

Mange hilsener Julie og Frede  

Skurvognen 

Hej Trop 

Så er vi kommet godt i gang 
med det nye år, med Økseløb 
som den første weekend. 
Juniorerne vandt øksen i år, 
rigtigt godt gået. Troppen 
klarede sig også fint, løbet 
taget i betragtning, FLOT, 
FLOT.  

Vi har påbegyndt et samar-
bejde med Kastrup - Neder 

Vindinge, for på sigt at få et 
bredere samarbejde mellem 
KFUM’erne i kommunen. Det 
var skønt at der var et godt 
sammenhold og samarbjede 
under natløbet i Vording-
borg. Vi håber også at få 
Lundby med på banen sene-
re. Fremad rettet er der Zax-
sez i februar og DM i spejd i 
foråret, hvor vi håber at kun-
ne stille med deltagere. 

Ellers skal vi have alm. spej-
derting på programmet, I er 
kommet med nogle forslag 
som vi prøver at få med ind i 
programmet, og derudover 
prøve at tjene penge ind til 
sommerlejr 2014, bla. ved 
juletræssalg i december. 

Hilsen Troplederen og hans 
assistent. 

Juniorerne 

En del af Tropspejderne har spurgt efter flere udfordringer og flere konkurrencer/løb. Vi har 
derfor lavet en konkurrence-patrulje i samarbejde med Kastrup/Neder Vindinge-spejderne. 
Alle Trop-spejdere kan være med i konkurrence-patruljen, men der er nogle løb, hvor aldersbe-
grænsningen gør, at ikke alle kan deltage. 
 
Forventninger til deltagere: 
- Vi har ingen krav om, at du skal kunne binde 15 knob, men vi forventer at du prøver! 
- Der vil være ca. 2 ekstra eftermiddage/hele dage/weekender pr. løb, en til forberedelse og en 
 til løbet. 
- Ca. hver 4. eller 5. mandag mødes vi med spejderne fra Kastrup, her vil der være ændret mø-
 detid – tjek dit program. 
- Du skal VILLE det. Konkurrence-patruljen er lavet for at være med i konkurrencer og det er sjo

 vest at være med, hvis man har en chance for at løse opgaverne. Vi forventer derfor, at 

 du vil lære og vil deltage i aktiviteterne og at du kommer til møderne, forberedelserne (+ 

 oprydningen!) og løbene til tiden og oftere end du melder afbud. 

Konkurrencepatruljen 
Troppen 
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Æressiden 

Nye spejdere 
Vi siger velkommen til Lykke, Karen og Tobias, som er startet hos 

Bæverne.  Også et stort velkommen til Rene, der er startet som 

medhjælper hos Bæverne. 

Mærker 
Der har været afholdt spejderhjælp i september og disse spejdere, deltog for første gang og fik der-

med spejderhjælps-mærket: 

Lykke, Karen, Tobias og Lucas fra Bæverne og Mille fra Ulvene. 

Fødselsdage  

Fødselsdag hos Familiespejd      Fødselsdage hos Juniorerne  

7/11 Oliver 4 år   28/10 Andreas 12 år 

     14/12 Mette 11 år 

   Fødselsdage hos Bæverne         

11/11 Lykke 8 år   Fødselsdag hos Lederne  

6/12 Ulrik 7 år   21/12 Rene   

Tillykke til jer alle sammen 

Kære spejdere og forældre. 
 
Efter en tid, hvor vi har samlet aviser, pap og 
tomme dåser er det blevet historie. Da Stena 
har valgt at lukke i Præstø og samle deres 
aktiviteter i Slagelse og Køge, har vi valgt at 
stoppe med at samle ind, ærgerligt, men så-
dan er det. I skal have tak for støtten om-
kring indsamlingen. 
På ledernes vegne, Frede 

Økseløbet 2013 
 
Stort tillykke til Juniortroppen med sølvøksen. 

Rigtigt godt gået, Maja, Mette og Frida! 

Lørdag d. 23. og søndag d. 24. november kl. 
10-15 er der julemarked hos Lions i Tolstrup. 
Spejderne deltager med bål, snobrød og bag-
te æbler.  
Vi skal bruge nogle Junior- og Tropspejdere 
til at hjælpe med bålet, dejen osv. Husk at 
have varmt tøj på og medbring en madpak-
ke.  
 
Tilmelding mandag d. 18 til Julie og Frede. 

Bål og snobrød hos Lions Pap, papir og tomme dåser 
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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) 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 

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, så sparer du por-
toen.  
Kontingent, kr. 350,- betales 1.marts og 1.september på et 
møde eller overføres til spejdernes konto. Har du søsken-
de, har vi rabat: 2 børn = 650 Kr. 3 og flere børn = 900 kr. 
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 

bladansvarlig 

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 

Bævermedhjælper Rene Mainz 
Ørslevvej 290 
4735 Mern 

51 96 97 89 

Ulveleder Kirsten Tjørnehøj 

Krogen 4 

4771 Kalvehave 

kitj@vet.dtu.dk 

20 44 08 57 (ikke sms) 

/22 20 06 51 

Ulveassistent Peter Malmstrøm 

Kildevej 11 

4771 Kalvehave 

peter@jacome.dk 

29 62 40 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 Kempfner,  
30 52 86 21, erik.kempfner@gmail.com  
 
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  

Spejdersager  
Kan købes/bestilles hos Marianne:  
spejderuniform 355,-(200,-) 
tørklæde 40,- 
lille spejdertaske 50,- 
T-shirt 89,- 
bælte 178,-(50,-) 
kasket 48,- 
knobtov 15,- 
spejderbog 35,-, 
Beløbene i parentes er standard prisen for 
brugte ting. 
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