
Jollen 
August - november 2022 

          77. årgang 

 

Så er vi ved at nå til den varme del af sejlsæsonen, hvor vi forhåbentligt kan få sejlet 

en hel masse. Der er en del, som har været på Spejdernes Lejr og som kan fortælle 

en hel masse længere henne i Jollen i ulvenes program. 

 

Nogle af de ældste spejdere (15-16 år) starter en ny afdeling – Klanen – med Juka 

som primært fartøj. Der er således rige muligheder for nye udfordringer og 

forhåbentlig er der også nogle af jer, som vil hjælpe til i de andre afdelinger, når det 

kniber. 

 

Det kniber stadig med lederkræfter til juniorerne – er der ikke nogen, som har lyst 

til hjælpe med den sjoveste og rareste afdeling, hvor spejderne kan finde ud af det 

hele og er med på alt ? 

        

      Bjarne 



 

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 
Martin André Christensen tlf. 2811 8430     libanonandre@hotmail.com    
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 
Ledere spejdere  
Rasmus Vedel  tlf. 3095 6535      rasmus@vedel.dk  
Gerhard Tiwald  tlf. 3151 3110     gerhard@tiwald.eu 
Bjarne Gislason  tlf. 2795 4659     hygomgislason@gmail.com 
Ledere seniorer  
Gerhard Tiwald  tlf. 3151 3110     gerhard@tiwald.eu 
Bjarne Gislason  tlf. 2795 4659     hygomgislason@gmail.com 
 
HUSK - Kontingentbetaling 300 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 har ulvene sammen med juniorer og troppen været på Spejdernes Lejr 2022 fra 
den 23. til 31. august. 25 børn, en forældrehjælper Anette fra tirsdag til fredag, 
vores tidligere leder Solvei fra fredag til søndag og 2 ledere, André og Henny, som 
tog derned fredag den 22., så vi vidste lidt om, hvor vi skulle være, når vores ulve, 
juniorer og trop kom om lørdagen.  

Heldigvis havde mange forældre meldt sig til at køre både lørdag, igen onsdag hvor 
halv lejr sluttede for nogen og begyndte for andre og på hjemturen den 31. 
Derudover havde rigtig mange forældre meldt sig til at komme og hjælpe med at 
lave aftensmaden. Det var virkelig en fantastisk stor hjælp, som gav et lille 
pusterum for lederne. Så tak til alle for hjælpen.  
 
Der er et stort arbejde at etablere en lejr til så mange. Der skal telte op, vi nåede op 
på 6 telte, der skal laves fedtfælde, bålplads, huggeplads, køkkenbord, 
indgangsportal og bænkebordsæt af rafter og der skal hentes rafter, brænde og 
mad.  
 



-Søulve           8-10 år                                     . 
 
Desværre var vejret i 
starten ikke så godt. Der 
var en del regn og blæst, 
så Gerhard fik købt en 
pavillon til os, hvor vi alle 
kunne sidde inde og spise 
og hygge ved det 
raftebord, som børnene, 
især nogle af de store 
spejder, fik bygget. Og de 
fik også bygget alle de 
andre ting, men det tager 
noget tid. Men det dårlige 
veje tog vi alle med godt 
humør. Om natten var det 
rigtigt koldt, så vi var nok 
mange, som frøs. Heldigvis 
blev vejret varmere, men 
stadig med masser af 
blæst. Så meget at vores 
hvide pavillon var ved at 
flyve væk. 
 

Vi var ude på mange forskellige sjove 
aktiviteter og fik taget nogle 
forskellige mærker. En rigtig god lejr, 
hvor de fleste også fik snakket med 
andre spejdere og hygget sammen på 
tværs af grupperne i Kastrup 
Søspejder. De store gav udtryk for, at 
de gerne ville på flere ture, hvor vi alle 
var med fra små til store. 
 
Der ligger en del billeder fra SL2022 på 
vores hjemmeside. 

 



 -Søulve           8-10 år                                     . 
 
Husk sejladsen starter allerede igen torsdag den 11. august fra kl. 18-20. Vi har 
desværre endnu ikke fået flere juniorledere, så vi kan ikke sige noget om, hvornår 
de "gamle" ulve og ulve, som har været ulve længe, kan rykke op. Men vi vil prøve 
at dele ulvene op i øvede og mindre øvede, så de øvede får flere udfordringer. Vi 
har jo heldigvis fået André med som ulveleder, så vi nu er fire ulveledere. 
 
Vi skal også have besøg af vores venskabsgruppe fra LersøParkspejderne fra fredag 
den 26. til lørdag den 27. august. Så sæt allerede nu de dage af i kalenderen til en 
minilejr nede ved hytten med hygge, sejlads og overnatning. 

 
 Og så vil vi rigtig 
gerne en tur til 
Flakfortet med 
ulvene. Turen er 
planlagt til søndag 
den 18. september - 
hvis vejr og vind vil 
det - men vi vil meget 
gerne have en 
overnatning på 
Flakfortet, fordi det 
er et så fantastisk 
spændende sted (og 

så vi kan få mærket "Nat på Fortet"). På SL2022 var spejderne meget interesseret i 
at hjælpe med til, at vi kunne lave det til en sejlads fra lørdag den 17. til søndag den 
18., så det vil vi prøve, om vi kan få til at lykkes. Måske er der også forældre med 
både, som kunne sejle os derud og tilbage? Så sæt for en sikkerheds skyld både den 
17. og 18. september af i kalenderen. 
  
Og så skal I skrive den 18. til 20. november ind i kalenderen. Der har Kastrup 
Søspejder vores fælles juletur. Denne gang til "Filialen" i Ganløse.  
 
 Og hvis I er i tvivl om ture og møder, så kig i vores kalender på hjemmesiden: 
http://www.kastrupsøspejder.dk/kalender 
      Lederne 
 

http://www.kastrupsøspejder.dk/kalender


-Hej Juniorer 10-12 år                                                     . 

Så er sommerferien over for de fleste og vi starter så småt op igen, 

Til dem der er hjemme starter vi D. 9/8 kl. 18-00 til 20.30. Vi regner med at kan 
sejle frem til efterårsferien. 

Leder situationen er der ikke kommet nogen løsning på endnu. Vi håber stadig på at 
nogen melder sig. 

Rasmus er rykket op til spejder så han kan følges sammen med sin søn. Han vil 
værre savnet. 

Oprykning er ikke muligt før der er kommet styr på leder situationen. 

”Husk” badetøj da vi skal have øvet mand over bord hvis vejret og vandtemperatur 
holder. 

”Husk” at komme til tiden der er altid nogen der kommer for sent og der er flere 
der gør det tit. Stram op tak. 

”Husk” tøj til vejret og tøj der kan holde til spejder aktiviteter. 

       Allan 

 



-Søspejdere!  12-15 år                                                    . 

Så har vi sagt – et forhåbentligt foreløbigt - farvel til Laurids, Elva og Vitus, som er 

taget på efterskole og Anemone, som er blevet deporteret til Brasilien. 

Samtidig prøver vi at starte en ny seniorafdeling for de, som er 15 år og derover. 

Det betyder, at Lea, Viola, Prince, Ester, Magdalena og Nanna forlader troppen og 

starter en ny seniorafdeling. Se senior-afsnittet senere i Jollen. 

I første omgang gør det ikke megen forskel, da de stadig sejler om torsdagen, men 

vi kommer til at mangle fartøjsførere og det er noget, som vi skal have gjort noget 

ved hurtigt og få nogle flere gjort klar til næste sejlsæson. 

Rasmus, som har været leder hos juniorerne, vil også hjælpe til hos os, så vi nu er 3 

ledere. 

Der er så 14 spejdere tilbage i troppen og vi ved ikke rigtigt, om der er juniorer, der 

rykker op. Foreløbigt sejler vi blandet, men når vi når hen til efterårsferien, skal vi 

have lavet nye patruljer – formentlig 4. 

August 

Vi starter igen torsdag  d. 11.  

Torsdage  kl. 18,30 til 21 : Sejlaften – husk både badetøj og varmt tøj 

 

 Fra standerhejsningen 



-Søspejdere!  12-15 år                                                    . 

 

 

WEEKENDTUR – 19-21/8  

Fredag d. 19. kl. 17 : Vi møde på havnen og tager af sted på en weekendtur 

tilpasset vejret – forhåbentlig kan vi nå til Ven eller Skanør. 

Prisen er 300 kr, som betales til lederne eller til Bjarne på MobilePay 27954659 

Vi er tilbage og har rigget af søndag kl. 16 

Der medbringes sovepose, tallerkner, bestik, krus og viskestykke, vaskegrej, 

skiftetøj, badetøj og håndklæde, regntøj og uniform. Desuden en madpakke til 

fredag aften. Det hele pakkes i sportstaske eller lignende – ikke rygsæk med stativ 

! 

Tilmelding til Bjarne på hygomgislason@gmail.com – hvis vi ikke har fartøjsførere 

nok, er det efter ”først til mølle…”, men det plejer at gå. 

 

 

 

 

mailto:hygomgislason@gmail.com


-Søspejdere!  12-15 år                                                    . 

September 

Torsdage  kl. 18,00 til 20,30 : Sejlaften  

Tirsdage kl. 18,00 til 20,30 : Ekstra sejlads 

Oktober 

Torsdage  kl. 18,00 til 20,30 : Sejlaften  

Tirsdage kl. 18,00 til 20,30 : Ekstra sejlads 

Torsdag d. 20 : Efterårsferie – Intet møde 

2-3. oktober : Dilleløbet – se senere i Jollen 

Torsdag d. 27. kl. 18 : Vi sejler bådene over i den nye havn – Husk varmt tøj og 

kom til tiden ! 

Lørdag   d. 29. : Vi tager master af. Vi mødes ved mastekranen i den nye havn kl 

10 og slutter kl. 15 samme steds. I behøver ikke madpakke, men husk varmt tøj. 

Søndag  d. 30. : Bådene skal på land. Vi mødes på den nye havn ved den store 

kran kl. 9,45, så vi er klar, når kranen starter kl. 10. Vi slutter kl 12,30 i bås 1. 

November 

Mødetid indtil april  : kl. 18,30 til 20,30 – Husk at melde afbud, hvis I ikke kan 

komme. 

Fredag d. 18 til søndag d. 20 : Weekendtur til ”Filialen” i Ganløse for alle 

afdelinger – der kommer mere om turen i næste nummer af Jollen. 

26-27 november Cicero-løbet – se senere i Jollen 



-Søspejdere!  12-15 år                                                    . 

 

Ekstra sejlads på tirsdage. 

Tirsdagssejladserne er for spejdere og ledere, der vil sejle noget mere og få noget 

intensiv træning til fartøjsførerprøverne. 

 

Der gives mulighed for at få trænet noget ekstra hos lederne op til 

fartøjsførerprøverne, heriblandt også selvstændig sejlads. Vi kommer også til at 

hjælpe juniorerne lidt 

 

Hvis det ikke er sejlvejr på grund af vind 

eller regn, så aflyses sejladsen. Der holdes 

ikke spejdermøde i stedet.  Hvis I er i tvivl, 

så ring til lederne. 

 

Fartøjsførerprøverne 

I kan finde prøverne på vores hjemmeside 

–.  

 

 

 

 

 

       Fra tur til Flakfortet i juni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Søspejdere!  12-15 år                                                    . 



.Seniorer !  15- ? år                                                            . 

 

Så prøver vi at få en senior-afdeling i gang. 

Der er 6, som rykker op til afdelingen, og så håber vi, at der bliver flere til næste år, 

når nogen kommer hjem fra efterskole og andet. 

I første omgang er Gerhard leder for afdelingen med Bjarne som assisterende, men 

på sigt skulle afdelingen gerne kunne være selvkørende med en leder, som vælges 

af seniorerne. 

 

Tanken er, at spejdere fra omkring 16-års alderen skal have mulighed for at arbejde 

mere selvstændigt og ikke nødvendigvis hænge på de yngre spejdere hele tiden.  

Seniorerne er også repræsenteret i bestyrelsen – i øjeblikket med Anemone og 

Nanna - og har således stor indflydelse på, hvad der skal ske i foreningen. 

 

I første omgang får seniorerne vores nye leder-/seniorbåd Juka til rådighed og der 

fortsættes med sejlads om torsdagen, hvor alle gerne skulle få lært at sejle Juka. 

Der kan selvfølgelig også sejles svendborg og vi håber, at I vil hjælpe lidt til med 

spejderne, som kommer til at mangle fartøjsførere et stykke tid. 

På sigt kan det måske blive relevant med en større båd mere. 

Vi håber også, at I vil stille op til Ørholmturneringen som patruljeledere – man kan 

deltage indtil man fylder 17 år. 

 

 



.Seniorer !  15- ? år                                                            . 

 

Noget af det første, der skal tages stilling til, 

er om torsdag stadig skal være møde- og 

sejladsdag. Mandag og onsdag er også 

muligheder. 

Så skal der snakkes om, hvad i vil foretage jer 

til vinter og til næste år – her er lidt stikord : 

VHF-certifikat, Duelighedsbevis, deltagelse i 

adventure-løb, lave specielle løb og opgaver 

til spejderne, deltagelse i arrangementer 

med andre seniorer, afrigningsfest, 

selvstændige ture, vedligeholdelsesprojekter 

på bådene, Ran-tur …… 

 

 

NB : Søndag d. 18. september har vi 

lovet ulvene en tur til Flakfortet – 

Håber, at I er med på at hjælpe til som 

fartøjsførere. Det bliver nok fra kl. 9 til 

kl 16, men der kommer nærmere. 

Tilmeld jer til lederne hurtigst. 

 

NB – NB : Programmet i øvrigt – se 

spejdernes program  

    

  Gerhard og Bjarne 

 

 

 

 

Jungmænd fra Kastrup Sø ( seniorer ) 

ca. 1948 

 

 



.         Søspejdere .  Seniorer               . 

 
Adventurespejd! 
 

Skal i ud og prøve kræfter igen? Dinizuli i foråret var en oplevelse.. 
Til efteråret kunne disse 2 løb være noget for jer: 
 

Dilleløbet: 
 
Antal deltagere: Max 40 sjak af 2 personer 

Geografisk område: Nordsjælland 

Varighed (timer): 24 

Antal poster: 13 

Distance (km): 35 

Dato: 2.-3. oktober 2022 
Aldersgrænse: 12-16 

https://dds.dk/arrangement/dillelobet-2022 
http://www.dille.dk 
 
 
Tilmeldingen til årets Dilleløb åbner 15. august 2022 

 

 

https://dds.dk/arrangement/dillelobet-2022
http://www.dille.dk/


.         Søspejdere .  Seniorer               . 

 
 
 
 

CICERO-løbet 
 

Varighed (timer): 12 

Distance: korte afstande (!) 

Dato: 26-27. november 2022 

Aldersgrænse: 13-17 år 

Website: https://www.ciceroløbet.dk 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kontakt Gerhard for spørgsmål og tilmeldning 
 

https://www.ciceroløbet.dk/

