Jollen
Januar - marts 2022
77. årgang

Vi er nået ind i et nyt år, hvor coronaen igen kommer til at præge. hvad der skal
foregå i de næste måneder.
Vores fælles weekendtur til Ganløse fandt vi nødvendig at aflyse, og vi må nok
affinde os med en del begrænsninger i de næste måneder.
Meget kan foregå udendørs med god afstand, men ture med overnatning må vi nok
affinde os med må vente til foråret.
Bjarne

Grupperådsmøde / Forældremøde
Onsdag d. 23. februar kl. 19-21
( Bestyrelsen møde kl. 18,30 )
På mødet deltager ledere, medlemmer over 15 år og forældre til de yngre.
Udover godkendelse af regnskab, budget m.m., vil der også være mulighed for at
give bud på, hvad kan gøres anderledes og give lederne en respons
Der skal også sammensættes en bestyrelse, som skal bestå af forældre, ledere og
medlemmer over 15 år – nogenlunde lige fordelt i antal.
Der holdes typisk 1-2 møder om året, så det er ikke noget, der bør afskrække
nogen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent og referent
Beretning fra bestyrelse og afdelinger
Regnskab 2021 til godkendelse
Budget 2022 til godkendelse
Vedtagelse af kontingent 2022
Indkomne forslag
Vedtagelse udviklingsplan
Valg til bestyrelsen samt divisions- og korpsråd
Valg af revisor
Planer for året og eventuelt

Har du forslag til mødet, så skal det fremsendes senest 15. februar til Bjarne på
hygomgislason@gmail.com
Af hensyn til corona-situationen må I meget gerne tilmelde jer til Bjarne– dette
gælder også ledere og spejdere.
Hvis vi bliver for mange eller der kommer
mødebegrænsninger, vil der blive udsendt en
indbydelse til Teams
Vi glæder os til at se jer
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
Jonas Vang Gregersen
Henny Scheuerer

tlf. 3036 8379
tlf. 3172 5922
tlf. 2152 3715

majbrit.fonnesbaek@gmail.com
jonasvang@gmail.com
hmgregersem@cheerful.com

Ledere juniorer

Allan Skov
Rasmus Vedel
Vivi Madelung

tlf. 2534 2323 allanskov@cool.dk
tlf. 3095 6535 rasmus@vedel.dk
tlf. 22743992 madelungolsson@hotmail.com

Ledere spejdere

Gerhard Tiwald
Bjarne Gislason

tlf. 3151 3110
tlf. 2795 4659

gerhard@tiwald.eu
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”

Søulve

8-10 år

.

Så er vi klar til søspejder igen efter jeres juleferie. Vores første møde er torsdag den
6. januar fra kl. 18-20. Der er I nok endnu ikke begyndt i skole, så I har sikkert en
masse energi. Heldigvis har vi stadig Victoria fra juniorerne med som hjælpeleder.
Vi skal lave bål, hygge, snakke om jul og nytår, snitte spisepinde, lave snobrød, øve
nogle knob og lege – og et par stykker skal have deres ulvenavne. Og vi skal snakke
lidt om evt. oprykning.

Nu har I alle fået kniv- og savmærke, så vi kan begynde på raftebyggermærket i
januar og februar. Der kan nogle af de ”gamle ulve”, som allerede har mærket,
være hjælpere. Til det får I i hvert fald brug for 5 knob og besnøringer: Dobbelt
halvstik, tømmerstik, krydsbesnøring, vinkelbesnøring og 8-talsbesnøring. Herunder
er der links til videoer, hvor man kan se, hvordan de laves. Men ellers skal I nok få
prøvet det på vores møder, hvor vi så bagefter kan bygge sjove ting af rafter som
borde og bænke, A-bukke, tre bukke, stridsvogne og tårne. Og der er jo også
Spejdernes Lejr 2022, hvor vi skal bruge alt det vi lærer om rafter.
https://www.youtube.com/watch?v=lcCkoCzQBOA
https://www.youtube.com/watch?v=wactUnUlFz4
https://www.youtube.com/watch?v=EwJx5XXGBI8
https://dds.dk/artikel/video-lav-en-vinkelbesnoring
https://www.youtube.com/watch?v=HBiswYwBrhI

Søulve

.

8-10 år

I januar skal vi også en tur i svømmehallen, hvor I skal prøve at svømme med alt
jeres tøj på og redningsveste.
I februar skal vi se, om vi kan låne Naturskolens mobile sauna, så vi kan prøve at
vinterbade og komme i sauna. Vi har jo i forvejen et par piger, som er ved at tage
plaskemærket: Bade en gang hver måned et helt år. Og så bliver der fastelavn, hvor
vi slår katten af tønde.
I marts skal vi to onsdage ud at besøge vores venskabsgruppe Lersøparkspejderne.
Så håber vi, der er nogle forældre, som hjælper med at få kørt os derud. Og ellers
tager vi metro og bus. Lersøparkspejderne kommer så senere ud og besøger os i
maj eller juni.
I april og maj regner vi med, at I skal tage småbådssejlermærket.
Først noget teori, så klargør vi optimisterne ved at vaske og polere
dem og så sejlads.
Der er også Pandaløb 24. april nede på Kastrup Fort, som vi plejer
at deltage i.

I juni kommer der igen Søslag i
en weekend sammen med en
masse andre søspejdere. Sidste
år udgjorde Kastrup Søspejdere
over en tredjedel af alle
deltagerne. Så vi håber rigtig
mange også vil deltage i år. Det
var rigtig hyggeligt. Der var
både sejlads, orienteringsløb,
bål og mange andre aktiviteter.
Og vi lærte en masse nye
spejdere at kende.

Søulve

8-10 år

.

Og I må også allerede gerne nu
tænke på, at det er til sommer, der
er den store Spejdernes Lejr
(SL2022) 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/omspejdernes-lejr
Og få jeres mor eller far til at skrive
til Henny, om I har lyst til at deltage, hvis de ikke allerede har gjort det.
Ulvemøder:
Torsdage kl. 18-20. Husk at have regntøj og varmt tøj, da vi altid er ude hele mødet.
Torsdag den 13. januar skal vi i svømmehallen. Vi mødes kl. 17:45 ved Vestamager
Svømmehal, Ugandavej 91 i Kastrup.
Torsdag den 17. februar har I vinterferie, og der er ikke noget møde.
Onsdag den 23. februar kl. 19-21 er der
grupperådsmøde/forældremøde for
alle voksne med børn i Kastrup
Søspejder.
Torsdag den 24. februar slår vi katten
af tønden og laver mad over bål.

Søulve

8-10 år

.

Onsdag den 9. og 16. marts skal vi ud til Lersøparkspejderne, så der er ikke noget
møde torsdag den 10. og 17. Lersøparkspejderne bor Bispebjerg Bakke 2, 2400
København. Vi aftaler nærmere med samkørsel.
Torsdag den 5. maj har vi standerhejsning, nærmere info senere.
Ture:
Søndag den 24. april er der Pandaløb på Kastrup Fort. Vi mødes på Strandvejen
uden for fortet. Det plejer at være fra kl. 9-16.
Onsdag den 1. juni er der Skæg & Blålys fra kl. 18-20. Det foregår ved Amager
Strandpark for enden af Øresundsvej. En masse spejdere fra hele Amager mødes,
og der er forskellige poster, man kan prøve.
Fredag den 10. til søndag den 12. juni er der Søslag, nærmere info senere.
Sidste uge i juli er der SL2022, hvis der er nok tilmeldte.
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

.

Hej Juniorer.
Tak for 2021 og vi glæder os til 2022.
Vi har brugt slutningen af 2021 på at samle op på ting som de burde efterhånden
have styr på, og få de sidste igennem småbådssejler mærket så vi kan komme
videre til optimist mærket.

Vi fik også testet Kniv, Sav og Bål. Det kunne alle.
(Save brædder ud, flække med kniv og tænde bål med max 3 tændstikker.) samt
selvfølgelig riste skumfiduser.

Hej Juniorer 10-12 år

.

Ungerne fik øje på vores flagermuslamper og ville gerne prøve dem igen. Og lege
med ild og tændstikker er altid sjovt, samt Britisk bulldog i lygteskær gik også

Vores pioner arbejd bliver godt brugt til jorden er giftig leg.

Hej Juniorer 10-12 år

.

Corona tak for i dag.

Juleafslutning med sikker afstand.

Vi Starter igen D.4. januar men kan ikke være inden for da gulvet skal limes, slibes
og lakeres i hytten.
Husk altid at have tøj på så man kan være udenfor i mindst 2
timer.
Og kom kun i tøj der kan tåle af værre til spejder.

Vivi, Rasmus og Allan

Søspejdere !

12-17 år

.

Januar
Torsdag d. 6. : Gulvet skal limes, slibes og lakeres og huset skal holdes coronalukket, så det hele kommer til at foregå udendørs, så husk varmt tøj.
Husk at medbringe jeres opladede mobiltelefoner til mødet og også gerne en
lommelygte.
Torsdage kl. 18,30 til 20,30 : Tropsmøde – I skal regne med, at de også bliver
udendørs.
Lørdag d.29. – søndag d. 30 : Dinizuli-løbet. Der
er 7, der har tilmeldt sig. Måske flere, der har lyst
til at deltage i et af de kommende spejderløb ?

Februar
Torsdage kl. 18,30 til 20,30 : Tropsmøde
Torsdag d. 17. : Intet møde – Vinterferie
Onsdag d. 23. : Grupperådsmøde – for forældre og spejdere, der er fyldt 15 år –
se indbydelse forrest i Jollen
Torsdag d. 24. : FASTELAVN – I må gerne komme udklædt

Søspejdere !

12-17 år

.

Marts
Torsdage kl. 18,30 til 20,30 : Tropsmøde – Vi laver patruljer til sejlsæsonen.

Ørholmturnering
Fredag d.6. til søndag d. 8.
Her mødes søspejdere fra Sjælland til sjov og
konkurrence.
Vi mødes på havnen fredag, hvor der forhåbentlig er nok forældre til at
køre os til Colleruphus ved Holte.
Pris 300 kr ,der dækker deltagelse og kost.
Lørdag afholdes der om eftermiddagen et lille dagløb, hvor alt er for
sjov.
Lørdag aften er der så løb, som, hvis I kan finde vej, slutter ved
midnatstid. Her er der opgaver i alle mulige ting, som har med søspejder
at gøre. Der arbejdes i patruljer, så vi skal have lavet hold inden, hvor
der både er erfarne og nye med.
Søndag afsluttes der så med tovtrækning og
præmieoverrækkelse.
Tilmelding til Bjarne på hygomgislason@gmail.com
senest d. 20. januar.
Vi skal tilmelde os så hurtigt som muligt, så vi ikke skal
sove udendørs.

Der kommer så nærmere besked senere omkring transport, betaling
m.m.

Søspejdere !

12-17 år

.

Vi er godt i gang med Bådsmandsmærket. Vi øver
råbåndsknob, 8-talsstik og flagknob – det næste bliver så
dobbelt halvstik og dobbelt halvstik om egen tørn.
Vi har også været gennem kompasset og skal til at øve
kompasgang og så er vi også i gang med lanterne – det er
ikke så let.
Vigereglerne skal vi så i gang med, og dem skal I kunne
perfekt
De ældre er i fuld gang med navigationen og har styr
over kurslægning.
Det næste bliver så positionsbestemmelse med
krydspejling og GPS.
Der skal også stadig øves søkortsignaturer og
fyrkarakterer
Skibskendermærket er vi også i fuld gang med.
Vi er i gang med rig- og sejlskibstyper og den anden
halvdel er i gang med at lave forme til at støbe små
glasfiberbåde. Vi bytter efter nytår.
Vi skal også se lidt på reparation af både

Når vi når til marts, laver nye patruljer, som
også skal være de, som bruges, når vi går i
gang med at lave forårsarbejde på bådene
og begynder at sejle.
Og så starter vi på at lave forårsarbejde på bådene, når vi når april

Søspejdere !

12-17 år

.

Adventure-spejd!!!!!!

Der er nogle storspejdere, som vil prøve kræfterne med Adventure-spejd - som er ekstra-seje
landspejderløb for trop-spejdere, hvor der skal gås langt (ofte 20-40 km), findes vej i mørket
med kort og kompas, løses poster…
Og spejderne skal kunne klare sig selv - uden leder, selv sørge for mad, holde varmen og
afhængig hvor mange der skal af sted også komme frem og tilbage selv! Det er en god ide at
øve sig at går langt med rygsæk, lave mad og finde vej… Vitus, Mathias og Lauritz har allerede
været af sted.
https://spejder.dk/spejdernews/vinterens-adventureloeb-begynder-efter-nytaar
Til foråret kan følgende løb være spændende:

Sværdkamp
Distance (km): 30
Årstid, weekend: St. Bededagsferien
Aldersgrænse: Konkurrencesjak: 16-23 år, Oldboysjak: 24+ år
Website: www.svaerdkamp.dk
Facebook: www.facebook.com/svaerdkamp
INVICTUSLØBET:
Varighed (timer): 40
Distance (km): Ca. 40-50
Årstid, weekend: I foråret (juni)
Aldersgrænse: 13-17
Website: invictusløbet.dk
Facebook: www.facebook.com/Invictuslobet

Fra julemødet

.

Fra afrigningen

.

Fra afrigningen

.

