
Jollen 
Oktober - december 2021 

              76. årgang 

Bjarne 

Så er det ved at være slut på sejlsæsonen og vi skal have gjort bådene klar til 

vinteren. De store både skal på land, rengøres og have presenninger på, men 

optimistjollerne skal stables, så de ligger godt og sikkert, hvis der kommer storme 

og sne. 

Der bliver så mere tid i de næste måneder til at tage mærker, lege og hygge og 

tropsspejderne begynder også at gøre noget af udstyret klar til næste sejlsæson. 

      Bjarne 

 



 

Weekendtur til Filialen i Stenløse 

 

26-28. november 

 

Vi har lejet KFUM-hytten Filialen, som er en stor og ret ny hytte, hvor der er plads 

til både søulvene, juniorerne og søspejderne. 

 

Vi mødes på havnen fredag kl. 18 og er tilbage søndag kl. 15 

 

Transporten regner vi med kan klares med forældres hjælp – vi vil gerne hentes ved 

hytten kl. 14. 

 

Pris : 200 kr, som betales ved tilmelding i kalenderen på hjemmesiden https://www.xn--

https://medlem.dds.dk/event/id/35212/register– angiv også hvilke dage, som I kan køre 

og hvor mange, der kan være med ( incl. egne børn) 

 

Håber, at det kan klares uden vi behøver tage toget. 

 

Tilmelding senest d. 20. november 

 

Adressen : Viggatorp 6, 3660 Stenløse - Ved skoven Ganløse Ore 

 

Medbring :   Sovepose, nattøj og indendørsfodtøj 

Tandbørste, - pasta, vaskeklud og håndklæde 

Skiftetøj, gummistøvler, viskestykke, lygte, kniv og uniform.  

 

 

 

https://medlem.dds.dk/event/id/35212/register


 

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  tlf. 3036 8379     majbrit.fonnesbaek@gmail.com 
Jonas Vang Gregersen tlf. 3172 5922     jonasvang@gmail.com 
Henny Scheuerer   tlf. 2152 3715     hmgregersem@cheerful.com  
 
Ledere juniorer 
Allan Skov  tlf. 2534 2323     allanskov@cool.dk 
Rasmus Vedel  tlf. 3095 6535      rasmus@vedel.dk  
Vivi Madelung  tlf. 22743992     madelungolsson@hotmail.com 

 
Ledere spejdere 
Gerhard Tiwald  tlf. 3151 3110     gerhard@tiwald.eu 
Bjarne Gislason  tlf. 2795 4659     hygomgislason@gmail.com 
 
HUSK - Kontingentbetaling 275 kr. pr kvartal – Bedes tilmeldt til 

kortbetaling. Opkræves vis DDS’ medlemssystem. 

Venligst undgå Mastercard pga. af afgifterne Reg. nr. 1551 kontonr. 

0004132416    

Mobilepay 579014 

NB : Pas på – hos nogle ender vore mail-udsendelser i ”spam” 
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Søulve           8-10 år                                    . 
 
Så er sejlsæsonen slut for i år. Det har været en rigtig sjov tid, hvor I har lært en 
masse om at sejle optimistjoller og kanoer. I har gjort det godt og fået rykket jeres 
grænser.  

Vi sluttede det sidste møde før 
efterårsferien lidt anderledes. 
Vi begyndte kl. 17 med at gøre 
optimisterne klar og så spise 
aftensmad sammen, så vi 
nåede at sejle en hel time, 
inden det blev for mørkt. Og så 
hjalp vi hinanden - og med 
rigtig god ekstrahjælp fra 
forældre - med at få 
optimisterne afrigget og lagt til 

vinteropbevaring. Og vi fik prøvet nogle nye lege, inden vi sluttede med at synge. 
 
Efter efterårsferie bliver det lidt anderledes. Der får vi igen tid til at starte med 
opstilling, tilmelding fra hver bande, flaghejsning og sang hver gang. Men vi får ikke 
så meget brug for hjælp fra jeres forældre, da vi skal til at lave landspejderting. 
Indimellem, når en leder er fraværende, vil vi dog stadig gerne have forældrenes 
hjælp. Faktisk allerede torsdag den 11. november. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Søulve           8-10 år                                    . 
 
Vi starter her efter efterårsferien med at skulle tage nogle 
mærker. De fleste af jer har ikke knivmærke eller savmærke, 
så det går vi i gang med. Og så finder vi nogle ekstra 
udfordringer til de af jer, som har mærkerne. De som ikke har 
fået et spejdernavn (et navn fra Junglebogen), skal også tage 
Ømfodsmærket. Heldigvis har vi jo fået Victoria fra juniorerne 
som lederassistent, så vi for det meste er 4 til at hjælpe med det hele. 
 
 
 
 
 
 
 
Vi skulle have haft en efterårstur sammen med Thorshøj søspejdere, dem vi mødte 
til Søslag i Hvidovre i foråret (hvor vi var den største deltagergruppe) og på 
Sølandslejr i sommerferien. Men det bliver først til foråret, da vi også har vores 
egen fælles Kastrup Søspejder juleweekendtur fra 26. til 28. november. Der er også 
mulighed for kun at deltage en del af tiden, så vi håber, I alle sammen vil deltage 
noget af tiden. Det er på ture, vi lærer hinanden rigtig godt at kende. Vi skal op til 
en ny, flot hytte, hvor vi ikke har været før. Og det er sammen med både juniorer 
og troppen (de store).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Søulve           8-10 år                                    . 
 
 

Og I må også allerede gerne nu tænke 
på, at der i 2022 er den store Spejdernes 
Lejr fra 23. til 31. juli i Hedeland ved 
Roskilde. Det sker kun hvert 5. år. På 
sidste Spejdernes Lejr i 2017 var vi 14 fra 
KASØ, der var med. Og det var en 
kæmpeoplevelse med deltagelse af ca. 
37.000 spejdere fra forskellige 
spejderkorps i Danmark og spejdere fra 
udlandet. 
Se mere om lejren på Facebook og her: 

https://spejderneslejr.dk/da/om-spejdernes-lejr 
 
 

 
 
 
 
 
 



Søulve           8-10 år                                    . 
 
 
Ulvemøder: 
Torsdage kl. 18-20. Husk at have regntøj og varmt tøj, da vi altid er ude hele mødet.  
Torsdag den 16. december er der juleafslutningsmøde, hvor I skal have en 
indpakket gave til maks. 25 kr. med – og man behøver ikke have spist inden mødet. 
 
Ture: 
Fredag den 26. til søndag den 28. november. Vi mødes på P-pladsen ved 
spejderhytten kl. 18 og er tilbage søndag kl. 15. Se opslag om turen her i bladet. 
 
Evt. afbud på sms til Henny på 21523715, Majbrit på 30368379 eller Jonas på 
31725922 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. En del 
ender desværre i jeres spamfilter. 

 
Majbrit, Jonas og Henny 

 
 
 



Hej Juniorer 10-12 år                                                   . 

 

Husk ny mødetid: I vintersæsonen er mødetid tirsdag 18-20. 
 
Indetiden er lidt speciel for os søspejdere, når vi ikke kan komme på vandet. Men 
tiden er slet ikke spildt! Det er nemlig nu vi har tid til at lave nogle af alle 
landspejdernes tricks. Derfor har vi allerede været i gang med pioneering (bygge 
med rafter). Senere får vi styr på det sidste med kniv og sav. Så kommer vi til at øve 
det der med bål og at tilberede mad på bålet. 
 

 
 
Men det skal naturligvis ikke være landkrabberier det hele. Vi skal i vintersæsonen 
også lære en hel masse om søfartsregler, knob og stik og andre sø-vigtige ting, som 
er lettest at øve på land. 
 
 

 
 



Hej Juniorer 10-12 år                                                   . 

 
Vi kommer til at jagte en masse gode spejdermærker - og måske et par stykker som 
er lidt "anderledes"... 
Det hele krydres med en masse lege, der hjælper med at ryste os alle sammen lidt 
mere sammen. Og derfor er vinteren faktisk den mest sociale tid for os. Glæd jer :-) 
 
Det skal du huske hver gang: 
* Uniform (tørklæde - og gerne busseronne og hjemmesko) 
* Varmt tøj. Vi kan sagtens finde på at gå udenfor. 
* Regntøj, hvis det regner. 
* Dit knobtov  
* Kniv 
* CYKELLYGTER hvis du er på cykel! 
* Flødeboller til de voksne.... ;-) 
 

Vi ses 
Vivi, Allan og Rasmus 
 

 

HUSK at tilmelde jer til 

weekendturen i slutningen af 

måneden 

Se indbydelsen forrest i Jollen 

 

 



Søspejdere !  12-17 år                                                 . 

Oktober 

Efterårsferie : 16-24. oktober 

Torsdag d. 28. 18,00 til 20,30 : Vi sejler bådene over i den nye 
havn – husk varmt tøj. 

Herefter : Fast møde hver torsdag kl. 18,30 til 20,30 

Lørdag d. 30. : Vi tager master af – Mødested ved 
mastekranerne i den nye havn. 

Vi slutter samme sted kl. 15. 

Husk varmt tøj – I behøver ikke madpakke. 

 

Søndag d.31. : Bådene skal på land – Vi mødes ved en store kran i den sydlige del 
af den nye havn kl. 9,45. 

Gummistøvler og regntøj er en god ide. Alle kommer selvfølgelig begge dage ! 

Vi slutter kl. 12,30 – husk madpakke, hvis I har behov for at spise inden vi slutter. 

Vi regner med, at bådene kommer til at stå i bås 1 eller 2, hvor vi også slutter. 

November 

Torsdage  kl. 18,30 til 20,30 : Tropsmøde  

26-28. november : Weekendtur for alle afdelinger til Filialen i 
Stenløse – Se indbydelsen andet steds. 

 

December 

Torsdage  kl. 18,30 til 20,30 : Tropsmøde  

Torsdag d. 15. kl. 18,30 til 21,00 : JULEMØDE 

Og så starter vi igen til næste år torsdag d. 5. januar 

 



 Søspejdere !  12-17 år                                               . 

I august havde vi en større skade på Kaperen og 
Bukkaneren. Vi havde også en skade på 
Fribytteren i foråret. Fælles for skaderne er 

sammenstød. Vi har ellers ikke haft skader på grund af det i mange, mange år. 

Det kan kun skyldes, at I er uopmærksomme. I kender vigereglerne og husk, at selv 
om den anden båd ikke viger, som den skal, har I stadig pligt til at undvige. 

Derfor : Rorgængeren skal være opmærksom hele tiden, men de andre i båden skal 
hjælpe til med at holde øje hele tiden.  Og så sejler I for tæt !!!!! 

 

Så har Prince, Laurids og Anemone været igennem den 
praktiske del af fartøjførerprøven. I skal så ignnem de 
teoretiske ting her i løbet af november, så I er klar til at være 
skippere til næste sejlsæson. 

 

 

 

 

 

 



Søspejdere !  12-17 år                                                 . 

Vi starter vinter-sæsonen med at ordne lidt udstyr. Lakere luger og. 

Herefter skal vi i gang med at få dygtiggjort os, så der kan blive taget mærkerne 
Bådsmand, Navigatør og Skibskender. 

 

Til Bådsmand skal man kunne vigereglerne, nogle af bøjerne, de 
mest almindelige lanterner og dagsignaler, nødsignalerne samt 
knob og kompas. Man skal have taget Bådsmand for at kunne 
blive 3. grads fartøjsfører. Alle, der ikke har Bådsmand, skal i 
gang med det. 

Til Navigatør skal man kende søkortet og signaturerne på dette. 
Desuden skal man kunne lægge kurser, og lave krydspejlinger. 
Så skal man også kunne alle bøjer, lanterner, dagsignaler og 
tågesignaler. Der skal også kunnes flere knob og øjesplejsning. 
De, der har Bådsmand, skal tage dette – det giver også adgang til 
at tage 2. grads fartøjsførerprøve 

 

Skibskender skal alle i gangmed. Det er egentlig et meget 
gammelt mærke, og vi har heller ikke flere. Men vi få lavet 
nogle nye – måske med et mere moderne skib på. I skal høre 
om skibenes historie, lære om bådtyper og bådbygning, 
tovværk, forskellige typer skruer, værktøj og prøve at bruge 
det. Så skal I lære at lave glasfiberreparationer og endelig skal I 
hver prøve at bygge en model i glasfiber i en form, som I selv 
skal lave.  

NBNB : Der er mange, der mangler 
spejderhalstørklæder – Vi har købt ind og I kan 
købe den for 45 kr/stk, som betales på 2795 4659 

Og så skal I huske uniform på møderne og at melde 
afbud, når I ikke kan komme ! 



 Tur til Vallensbæk                                                 . 
 

I den første weekend i september ville 

vi en tur til Skanør og sejlede fredag 

aften til Dragør. Desværre blev der 

samtidig indført restriktioner ved 

rejser til Sydsverige, så vi besluttede i 

stedet at tage til Vallensbæk og mødes 

med søspejderne fra Hvidovre og 

Sydhavnen.  

 

 

 

Vi fik en meget fin sejlads i medvind 

syd om Amager og ankom tidligt til 

havnen 

 

 

 



Tur til Vallensbæk                                                 . 

Lørdag aften afholdt vi så 

en mini-Ørholmturnering. 

Den skulle ellers have 

været afholdt i marts, 

men blev corona-aflyst. 

Der blev først konkurreret 

i et kapsejladsspil – her 

vandt Piraten. 

Senere var der så natløb 

med konkurrencer i 

navigation. Bøjer, 

lanterner og meget andet. 

Her vandt Hvidovre-spejderne og Kaperen vandt i Tourn-out, som drejer sig om 

sammenarbejde. 

Vi sluttede af ved 11-tiden med varm suppe- 

 

Søndag gik turen hjem på kryds over 

Køge Bugt med masser af vind og store 

bølger. 

 

 

Søsygen fik også godt fat i de fleste, 

men det blev en rigtig god tur med 

masser af fart og solskin 

 

 

 

 

 



Fra aftensejladserne                           .                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Fra aftensejladserne                           . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tur til Saltholm                                                        . 
 

Sidste søndag i september var vi en 

tur til Saltholm. 

 

Der er lavt med mange sten ved 

Saltholm, og da vinden var lige mod, 

gik vi for motor ind til havnen 

 

Før var der bare en bro at lægge til 

ved, men nu er der kommet en rigtig 

havn, hvor man kan ligge godt og 

sikkert 

 

 

 

 

 

 



Tur til Saltholm                                                        . 
 

Vi startede med et løb 

efter kort, så vi kom 

lidt rundt til 

”seværdighederne” på 

Saltholm. 

 

 

 

 

Det lykkedes os at finde øens gamle kirkegård midt 

på en mark. Der var resterne af et gammelt rådent 

trækors, men kirkegården har vist heller ikke 

været brugt siden starten af 1800-tallet. 

Det er en god ide af 

have gummistøvler 

på, når man går 

rundt på Saltholm 

 

 

 

 



Tur til Saltholm                                                        . 
 

Tilbage på havnen grillede vi de sidste pølser fra jubilæumsfesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og så er der kø ved havnens toilet ! 

 

 

 

 



Tur til Saltholm                                                        . 
 

 

Med modvind til Saltholm 

fik vi så find medvind ud 

af havnen, så det blev en 

fin stille og rolig sejlads 

tilbage til Kastrup 

 

 

 

 

 

 

Vi skulle jo krydse sejlrenden og 

begge veje, var vi nødt til at 

vente på at de store både 

passerede. 

 

 

 

En rigtig god tur 

Saltholm kan godt tåle lidt flere besøg 

Måske skulle vi tage der over og lede efter 

forsteninger ? 

Mathias fandt et forstenet ”sneglehus” fra en 

blæksprutte. 


