Jollen
Januar - marts 2021
76. årgang

Spejderåret sluttede lidt brat og julemøderne måtte droppes. Søulvene nåede
lige en lørdags gåtur ( i hvert fald den ene vej ) til Dragør og vi har prøvet med
lidt aktivitet over nettet.
Vi prøver nu med et nyt program for de næste 3 måneder med alle de
forbehold, som hører sig til den nuværende situation. Generelt prøver vi med
mindre hold og vi må nok forvente, at nogen arrangementer og planer kommer
til at blive ændret alt efter, hvordan corona-reglerne justeres.
Foreløbig følger vi korpsets anbefaling og holder lukket indtil 17. januar.
I vil få besked på mail, når vi starter op igen.
Bjarne

GRUPPERÅDSMØDE / FORÆLDREMØDE
Onsdag d. 17. marts kl. 19-21
(Bestyrelsen mødes kl. 18,30)
Grupperådsmødet er generalforsamlingen hos Kastrup
Søspejder. På generalforsamlingen deltager bestyrelsen,
forældre til medlemmer under 15 år og medlemmer, der er fyldt
medlemmer. Der bliver også mulighed for at give bud på, hvad vi kan gøre
bedre i 2021.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent og referent
Beretning fra bestyrelse og afdelinger
Regnskab 2021 til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Udviklingsplan for 2021, budget 2021 og kontingent
Planer 2021
Fastlæggelse af antal bestyrelsesmedlemmer
Valg til bestyrelsen
Valg af repræsentanter til Korps- og Divisionsrådet
Valg af revisor og -suppleant
Eventuelt

Har du forslag til grupperådsmødet, så skal det fremsendes senest
1. marts til formand Peter Hoffmann – phn1002@gmail.com
Da mødet formentlig begrænses til 20 deltagere i huset, bedes I
tilmelde jer senest 10. marts til Bjarne på
hygomgislason@gmail.com – dette gælder også ledere og
spejdere !
Vi glæder os til at se jer
Mange hilsner bestyrelsen

www.kastrupsøspejder.dk

Adresseliste
Gruppestyrelsesformand

Peter Hoffmann Nielsen

tlf. 4052 4551

phn1002@gmail.com

Kasserer

Poul-Henrik Appelqvist

tlf. 4090 3374 kassereren.kaso@gmail.com

Ledere ulve

Maibrit F. Hansen
Henny Scheuerer
Henrik P. Nielsen

tlf. 3036 8379
tlf. 2152 3715
tlf. 2335 8896

majbrit.fonnesbaek@gmail.com
hmgregersem@cheerful.com
henrik@flums.dk

tlf. 5224 8513
tlf. 5386 3199
tlf. 2534 2323
tlf..9395 1488

solvei.hjorth@gmail.com
thomasbelow@gmail.com
allanskov@cool.dk
ddsmorsing@gmail.com

tlf. 3151 3110
tlf. 2795 4659

gerhard@tiwald.eu
hygomgislason@gmail.com

Ledere juniorer

Solvei Hjorth
Thomas Below
Allan Skov
Kian Morsing
Ledere spejdere

Gerhard Tiwald
Bjarne Gislason

HUSK - Kontingentbetaling 275 kr. pr kvartal – Bedes tilmeldt til
kortbetaling. Opkræves vis DDS’ medlemssystem.
Reg. nr. 1551 kontonr. 0004132416

Ledere og bestyrelse
BESTYRELSESMØDE – onsdag d. 24. februar kl 19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Regnskab og budget
Grupperådsmøde – på valg ?
Nøgler fra Andreas, Alexander og Arvid. Allan og Henny
El-motorer – Gerhard
Repræsentation i SAMKAS - Peter
Ekstra bådplads – Peter
MobilePay – Poul-Henrik
Parkeringstilladelser – Bjarne
Udviklingsplan – Solvei

LEDERMØDE – i forlængelse af bestyrelsesmødet
1.
2.
3.
4.
5.

Oprykning
Gruppeledervalg ?
Gården – fjerne stativ og lave halvtag/oprydning blå container
Børnehjælpsdag
Standerhejsning og fælles arrangementer

Piraten 1972 - Landgang på Svaneklapperne

.

Søulve

.

8-10 år

Efter efterårsferien var vi så
heldige at få lov at lave vores
spejderarbejde med alle
vores ulve lige indtil lige før
jul, hvor vi kun nåede at
holde juleafslutning med en
bande. Så vi må efter nytår
holde juleafslutning med de
sidste to bander.

Ulvene nåede også alle at
få taget Ømfodsprøven, så
de kunne få deres
spejdernavne ved
Fuldmåneceremonien, og
de nåede også at få taget
knivmærket.
Der bliver et nyt

Fuldmånemøde efter nytår
til dem, som var
fraværende pga. sygdom
og karantæne. De er nogle
fantastiske ulve, som er
rigtig gode til at
samarbejde og høre efter.
Lederne går oplivede og
glade hjem hver torsdag
aften. Og det har vi hørt, at
ulvene også gør.

Søulve

.

8-10 år

Vores fælles ulveweekendhyttetur med alle i Kastrup Søspejder måtte jo
desværre aflyses,
men ulvene
havde en rigtig
god juletur, hvor
vi gik over 10 km
(og dermed fik
alle et 10-km
mærke) fra
Kastrup til Dragør
og rundt i Dragør.
Undervejs lavede
vi diverse konkurrencer, og som
ekstra, ikke planlagt, bonus
blev vi inviteret ind at se
lufthavnens redningsskib og fik
fortalt om, hvad de laver.
I Dragør var vi rundt i det
meste af havnen, var om bord

på Marine- hjemmeværnsskibet Bopa, spiste den
medbragte mad ved siden
af legepladsen, hvor
banderne også selv
varmede kakao på Trangia
og bagefter vaskede det
hele flot af og så en tur
rundt på Dragør Fort.

Søulve

8-10 år

.
For at få de sidste
kilometer med til
mærket, vandrede vi
rundt i den gamle,
gule by ad diverse små
veje og gyder, inden vi
tog bussen tilbage til
lufthavnen. Vel tilbage
ved hytten, fik vi lige
en is, inden en bande
begyndte at lave bål
med Henrik og de

sidste to bander lavede
maden klar nede i hytten
sammen med Majbrit og
Henny. Der blev skrællet og
snittet i små tern til den
store guldmedalje. 8 kg
kartofler, 1 kg løg og 2 kg

gulerødder + snittet lidt i
et par andre gulerødder
(fingre), men ikke de store
skader. Det hele, maden,
blev blandet sammen
med masser af bacon i
tern og cocktailpølser til
en rigtig lækker gryderet.

Søulve

8-10 år

.

Vi har aldrig set så fin en
oprydning af hytten, som
den ulvene præsterede.
Det er sjældent, gulvet er
fejet så flot og helt uden
brok. Igen viste ulvene, at
de er gjort af noget
særligt. Og det håber vi
varer ved 😊. Maden blev
spist nede ved bålet på
græsplænen, og efter
maden var der dessert,
som var skumfiduser stegt
over bål og lagt mellem to kiks, da vi ikke kunne nå at stege æbler fyldt med
sukkerkanelsmør med flødeskum. Vi sluttede, som vi plejer, af med opstilling og
uddeling af 10 km mærket og første vers af vores afslutningssang: Nu flyver
mørkets fugle ud.

Og så til det nye år: Vi
ved endnu ikke noget
om, hvordan vi kommer
til at starte op efter
nytår. Det Danske
Spejderkorps anbefaler
stadig på deres
hjemmeside, at der ikke
bliver afholdt
spejdermøder – heller
ikke ude. Så vi bliver
nødt til at afvente
nærmere besked, og det får vi jo nok først af regeringen i sidste øjeblik.

Søulve

8-10 år

.

Vi ledere har gjort os
nogle tanker om, hvordan
vi kan gøre det. Hvis der
kun må være 10 ad
gangen, bliver banderne
nødt til at skiftes til at
mødes, eller måske kan vi
være alle 3 bander, men i
hvert sit afmærkede
område på hele grunden
og med samme leder til
hver bande hele mødet.
Sådan var det før
sommerferien. Man måtte godt være flere grupper af 10, men så skulle det hele
være adskilt, og lederne måtte heller ikke være mere end ét sted. Så snart vi ved
noget mere, sender vi mails ud til jer og skriver i kalenderen på hjemmesiden.
Det eneste, vi er sikre på, er, at vi
også i det nye år vil være ude hele
tiden, så det er vigtigt altid at have
nok tøj med og regntøj, hvis vi er
så uheldige, at det regner. Regntøj
er også rigtig godt, når det blæser
– det holder kulden ude.
Og så håber vi på at kunne deltage
i diverse arrangementer sammen
med resten af Amagerdivision og
også at deltage i Søslag 2021, som
arrangeres af Søområde Sjælland, og i Sølandslejr 2021 til sommer. Så sæt gerne
kryds i kalenderen allerede nu. Det er oplevelser, som ingen af dem bør gå glip
af.

Søulve

.

8-10 år

Vi skal nok også ses med vores venskabsgruppe fra Lersøpark en weekend hos
dem i marts, og så kommer de ud til os efter sommerferien.
Antons far, Jonas, er ved at
lave en kontaktliste for ulve
og deres forældre, så man
nemmere kan lave lege- og
køreaftaler. I skal bare
skrive en mail til Jonas på
jonasvang@gmail.com, hvis
I vil med på kontaktlisten.

Og glem nu ikke, at der er Spejd på nettet, der er helt sikkert plads til
flere bidrag: https://flums.dk/s/
Så vidt vi kan se, er det kun Marie, som har lavet lidt og sendt det ind
Landkrabberne

Delfinerne

Skildpadderne

Haq - Chui

Kasper - Batcha

Linus - Ikki

Theodor - Oo

Laura - Sheeta

Vilhelm - Chikai

Lærke - Sambhur

Marie

Annabell - Kala Nag

Vega

Bjørn - Addax

Viktoria - Hathi

Alma - Galago

Linus T - Kirba

Anton - Keego

Katrine - Tha

Asger - Bekko

Viggo - Mandla

Laurits - Glip

William - Kudo

Konrad - Biju

Søulve

.

8-10 år

Ulvemøder (når vi får lov igen):
Torsdage: kl. 18-20. Husk at have tøj på, så I kan være ude hele mødet
Intet møde i vinterferien 18. februar, og heller ikke skærtorsdag 1. april og Kristi
himmelfartsdag 13. maj
Evt. afbud på sms til Henny på 21523715, Majbrit 30368379, Henrik 23358896
Korrekt påklædning: Uniform, dvs. mindst tørklæde, og tøj der passer til
vejret!
HUSK også at kigge på vores hjemmeside: kastrupsøspejder.dk – der står
masser af informationer, og i kalenderen kan I se kommende arrangementer
og møder.
Og på jeres barns profil (https://medlem.dds.dk/web/login), kan I også se de
mails, som vi sender, hvis I ikke kan finde dem andre steder.

Arrangementer (med forbehold for Coronasituationen)
Pandaløb:

Søndag den 18. april på Kastrup Fort, plejer at være fra kl. 9 til
1530

Søslag 2021:

28.-31. maj, formentlig i Hvidovre Havn, pris omk. 150-200
kr., og for de 8-12-årige, se:
https://www.facebook.com/groups/675338375816856/

Skæg & Blålys:
Sølandslejr 2021:

Onsdag den 2. juni ved Sundby, plejer at være fra kl. 18-20
21.-28. juli, Thurøbund, Fyn. Måske er vi kun med på ½ lejr, alt
efter hvad der er stemning for, se også:
https://dds.dk/arrangement/udskudt-til-2021-so20-solandslejr
24.-26. september, Vatelunden i Nærum

Mikro/mini
Divisionstur

Majbrit, Henrik og Henny

Hej Juniorer 10-12 år

.

Så gik der endnu et år og sikke et. Der har skulle tænkes anderledes end vi plejer
og vi har ikke nået så meget som vi gerne ville.
I det nye år skal vi have afsluttet de mærker vi er i gang med og vi skal have
sendt Oscar Wilhelm og Sylvester videre op til spejderne.

Lidt stemningsbilleder fra År 2020.

Når man beder om en flødebolle skal huske
at sige hvor man vil have den.

Sejlsæson start

Hej Juniorer 10-12 år
75-Års jubilæum. Med en noget mindre skare en først planlagt.
Vi fik lavet lidt lege på plænen

Der blev svømmet over til den anden mole

Og grillet hamburgere

.

Hej Juniorer 10-12 år

.
Thomas og Kian

Kæntring med optimister det var noget alle syntes var sjovt

Hej Juniorer 10-12 år
Det lykkede os en enkelt gang at komme helt ud for enden da vejret tillod det

Mads er nu tiltrådt ledergruppen

En tur i en Svendborg blev det også til.

.

Hej Juniorer 10-12 år

.

Kanoerne er der også blevet hygget i.

Det bliver hurtigt mørkt sidt på sæsonen men et enkelt plus ved det nye byggeri
der har taget vores vind er at der blev brugt så meget lys at vi kunne komme ud
for havnen og stadig se børnene.

Hej Juniorer 10-12 år
En 5 kilometer mere fik vi også.
Dem der har kunne vælge og tage turen baglæns eller sidelæns lykkedes også
med det.

Tak for 2020.
Vi melder ud hvornår vi starter lige så snart det er
muligt.

Junior leder gruppen.

.

Søspejdere !

12-17 år

Januar
Torsdag d. 21. : Vi starter igen – håber vi - kl. 18 til 20,30

Februar
Torsdag d. 11. : FASTELAVN
Torsdag d. 18. : Vinterferie

Marts
Fredag d. 5 til søndag d. 7. : Ørholmturnering forhåbentlig
Torsdag d. 18 : Juniorer rykker op
Torsdag d. 25 : Tur i svømmehallen
Og så starter vi på bådene lige efter påske !

Tur til Dragør i efterårsferien

.

Søspejdere !

12-17 år

Torsdag d. 11. Februar
18,30 til 20,30

.

Søspejdere !

12-17 år

.

Det bliver nok lidt svært med et fast program i de næste måneder og vi kommer
nok til at improvisere noget
Januar og februar vil vi bruge til at øve os til Ørholmturneringen og samtidig få
taget Bådsmand-mærket, som jo er en del af fartøjsførerprøven.

De slibes og lakeres udstyr - alt er klar til foråret

Vi har fået øvet knob meget, og alle er ved at være med til at kunne alle knob.
Som noget med tovværk skal I også få prøvet at lave øjesplejs.
De, der har taget 3. grads fartøjsførerprøve skal også i gang med navigation,
som man jo skal kunne for at kunne få 2. grads fartøsførerprøve
Vi prøver at være noget mere udenfor, så husk varmt tøj

Søspejdere !

12-17 år

Viola, Lea, Ester og Mathias har fået taget 3. grads fartøjsfører
NB : I kan se, hvad man skal kunne til prøverne på vores hjemmeside under
”Værd at vide” https://www.xn--kastrupsspejder-dub.dk/maerker-hos-kastrup-soespejder
Ørholmturneringen foregår den første weekend i marts hvert år, hvor
søspejderne mødes til en lille dyst og sjov. Der er et natløb, hvor der
konkurreres i alle de ting, som I lærer, tovtrækning og andet.

Der kommer nærmere senere – det kan ske, at det kun blivet et 1-dags
arrangement, hvis corona-situationen ikke forbedres væsentligt.

.

Søspejdere !

12-17 år

.

Så er der også nogle juniorer, som rykker op til os.
Vi skal selvfølgelig tage godt i mod dem og hjælpe dem godt i gang med at sejle i
vores svendborg seniorer
Vi kan max være 20 + 2 ledere, da der helst ikke skal være mere end 4 i hver
båd, så i år kommer Fribytteren også i vandet.
Vi vil stadig have 4 patruljer og bruge Fribytteren til øvelser sammen med
ledere.
Gerhard og Bjarne

Juletips.
Der var ikke helt så
mange deltagere, som
håbet, men vi har 3
vindere :
1. Ester 17 rigtige
2. Elva 17 rigtige, men 4 minutter efter Ester
3. Vitus med 15 rugtige.
I får præmierne på et af de første møder

Afrigningen i slutningen af oktober
Vi sejlede bådene over
i den nye havn torsdag
aften og gik så i gang
med at tage master af
lørdag.
Alle gav den en skalle
og da I kan arbejde så
meget selvstændigt
nu, gik det meget
hurtigt.
Der blev dog tid til en
gang pizza’er

Søndag morgen fik vi så taget
bådene op med den nye kran og fik
dem placeret i de nye bukke.

Alt gik let og bådene står nu rengjorte med presseninger og venter på foråret.

