
Jollen 
Oktober - december 2022 

          77. årgang 

Slut på sejlsæsonen ! 

Så nu skal vi i gang med vinter-halvåret, som i høj grad byder på spejderaktiviteter. 

 

De fleste juniorer er rykket op til troppen, så der er blevet plads til mange søulve 

hos juniorerne og så der igen kommet mange ny søulve i flokken. 

Vi håber, at alle de nye får mange gode år sammen med os. 

 

Der er også rykket lidt rundt på lederkræfterne, men vi mangler en til juniorerne 

om tirsdagen, hvis nogen skulle have lyst. 

 

Og så er der jo vores fælles weekendtur, som vi har været nødt til at corona-aflyse 

de sidste 2 år, der denne gang går til Filialen i Ganløse – se indbydelsen senere i 

Jollen. 

        

      Bjarne 



Weekendtur til Filialen i Stenløse                     

18-20. 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 : 250 kr, som betales ved tilmelding på hjemmesiden 

https://medlem.dds.dk/event/id/42588/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, at vi behøver tage 

toget.  

Tilmelding senest d. 10. 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/42588/register


www.kastrupsøspejder.dk   

https://www.facebook.com/pg/kastrupsoespejder/posts/ 

Adresseliste  

Gruppestyrelsesformand 
Peter Hoffmann Nielsen tlf. 4052 4551     phn1002@gmail.com 
Kasserer 
Poul-Henrik Appelqvist tlf. 4090 3374    kassereren.kaso@gmail.com 
Ledere ulve 
Line Jarvig  tlf. 4084 7590     line_jarvig@hotmail.com 
Martin André Christensen tlf. 2811 8430     libanonandre@hotmail.com     
Tobias Tessmer  tlf. 3066 3021     tobias.tessmer@gmail.com 
Henny Scheuerer   tlf. 2152 3715     hmgregersem@cheerful.com  
Ledere juniorer 
Allan Skov  tlf. 2534 2323     allanskov@cool.dk  
Maibrit F. Hansen  tlf. 3036 8379     majbrit.fonnesbaek@gmail.com 
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 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. Desværre har vi 

måttet tage afsked med Jonas som 

leder, men han har lovet at kunne 

hjælpe en gang imellem. Majbrit er 

også flyttet op til juniorerne, men vil 

gerne have en afløser pga. mangel på 

tid. Så hvis I hører om nogen, som 

kunne tænke sig at blive juniorleder, 

skal I bare skrive til Allan eller Majbrit. 

Til gengæld er vi så heldige at have fået 

Line som ny leder + Tobias som fast 

forældrehjælper. 

 

Og vi har sagt farvel til 11 af vores ”gamle” og dejlige ulve, som nu er juniorer. Og så 

er vi ved at sige goddag til 12 nye, modige og friske ulve, som allerede har været til 

møderne nogle gange. 

 

I august havde vi et rigtigt hyggelig weekendbesøg af vores venskabsgruppe fra 

Lersøparkspejderne. Der blev sejlet, leget, sunget, badet, hygget og lavet bål. 

I september lykkedes det med hiv og sving at få en 

overnatningstur for 6 voksne og 13 børn til Flakfortet. Vi skulle 

bruge 3 både for at kunne være der. En Svendborgjolle, Juka og 

så André og Christinas båd Sirius. Så tak til vores 

forældrehjælpere Jason og Christina, Anders fra Klanen og 

Peter, vores formand, for at vi fik en rigtig dejlig tur. Vi havde 

ikke kunnet sejle uden dem. Flakfortet er et fantastisk 

spændende sted – og det giver et mærke, når man overnatter.  

 



-Søulve           8-10 år                                     . 
 

Ulvelederne er nu André, Line, Tobias og Henny. Efter efterårsferien skal vi på 

første møde have stablet optimisterne og ryddet op i gården, så der er plads til 

vores aktiviteter det næste halve år. Ulve er jo friske og kan godt være ude hele 

vinteren – bare de husker varmt tøj, huer, handsker og regntøj hver gang.  

 

Alle de nye ulve skal i gang med Ømfodsprøven, så de kan få deres 

spejdernavne. Og vi går nok også i gang med kniv 

og savmærket. Alle skal have genopfrisket deres 

viden om brugen af knive, men bagefter kan det 

være, at de ”gamle” ulve kunne tage et andet 

mærke. Så de ”gamle” ulve må godt tænke over, 

hvilket mærke de kunne tænke sig at tage, så finder vi sammen 

ud af, hvad der kan lade sig gøre.  

  

I skal også alle sætte kryds i kalender for Kastrup Søspejders fælles juletur, som er 

fra fredag den 18. til søndag den 20. november. 

 



-Søulve           8-10 år                                     . 
 

Og så har vi været rigtig heldige i år, hvor Tårnby Kommune har bevilget 80.000 kr. 

til vores ønske om nye flydebroer og støttet os med hjælp til at lave en ansøgning til 

Friluftsrådet, hvorfra vi har fået 120.000 kr. til flydebroerne.  

Desuden fik vi en bevilling fra kommunen til køb af 3 nye Asivik Tunnel Patrol telte. 

Så nu har vi 5 ens telte, som er nemme at slå op og ikke behøver presenninger over 

for at være tætte. Så det bliver dejligt at komme til Søslag i Hvidovre igen til næste 

år, hvor der er plads til, at både ulve, juniorer, forældrehjælpere og ledere kan 

deltage og sove i gode telte – uden vi skal ud at låne  

 

 

 

 

 
 

Ulvemøder: 
 
Torsdage: kl. 18-20. Husk at have tøj på, så I kan være ude hele mødet 
 
Evt. afbud på sms til Henny på 21523715, André 28118430 eller Line 40847590 
 
 
 
 



-Søulve           8-10 år                                     . 
 

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. 

 
 
Arrangementer: 

 
Juleturen: Fredag den 18. til søndag den 20. november – se annonce her i 

Jollen 
Juleafslutning: Torsdag den 15. december 
 

André, Line, Tobias og Henny 
 

 



-Juniorer     10-12 år                                     . 
 

Hej junior Spejdere. 

Så er sejl sæsonen sluttet, det er blevet mørkt og koldt og bådene skal på land. 

 

Billede fra sidste sejltur.  

 

Vi skal på Fælles tur 18-20 november invitation kommer snart. Så X i kalenderen 

Så er det tid til at vi laver land aktiviteter. Vi skal have samlet op på de mærker der 
mangler fra jeres ulvetid samt Junior mærker.  

Optimistjollemærket-Gast-Søvejsregler-Knobmærke-Kompasmærke-Øksebevis-
Pioner 2. 

 

    
  

  

  

  

  

   



-Juniorer     10-12 år                                     . 
 

Hvis der ikke kommer flere børn til, så ser det ud til det er muligt at alle børn kan få 
ansvar for deres egen optimistjolle. Og så sætte den i stand med forældre hjælp. 
Det vil blive med fælles hjælp, da nogen er mere brugte end andre, men burde 
kunne laves over 2 spejder møder ca.  De vil blive fordelt ved lodtrækning. 

Husk tøj til vejret, der var et par stykker der frøs på sidste tur. Sutsko til hytten og 
kniv, hvis de har ellers må de låne. 

 

 

 

 

Kniv skal helst sidde i bælte. Det samme gælder evt. lygte, knobtorv, kompas. De 
har det med at blive væk hvis de ikke sidder fast. 

I må gerne hjælpe med at børnene lærer jeres telefon nummer (Mor og Far). Det er 
der flere fordele ved. Vi tjekker dem af og til. 

Mvh. 

Majbrit og Allan. 

 

 

 



-Søspejdere!  12-16 år                                                    . 

 

Vi siger velkommen til juniorerne, der 

lige er rykket op og håber, at I får nogle 

gode oplevelser sammen med os. 

Sejlsæsonen er ved at være slut nu, og 

vi skal have afrigget, rengjort og pakket 

vores både godt ind for vinteren. Det er 

afgjort sjovere at gøre bådene klar, og specielt er det en lang dag, når masterne skal 

af. Men når alle hjælper til, plejer det at gå rimeligt tjept. Vi forventer selvfølgelig, 

at alle kommer og er med. 

Det kan godt være koldt om lørdagen, så husk varmt tøj. 

Rengøringen søndag plejer er gå hurtigt – det er en god ide med regntøj og 

gummistøvler. 

Oktober 

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

kom til tiden ! Vi skal meget hurtigt afsted – Det bliver hurtigt mørkt 

Lørdag d. 29.  kl.10 : 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.kl.  9,45 : 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 ved 

bådene i bås 1. 

November 

Mødetid hver torsdag 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 – Se indbydelsen i starten af ”Jollen”. 

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

 



-Søspejdere!  12-16 år                                                    . 

December 

Torsdage  kl. 18,30 til 20,30 : Møde 

Torsdag d. 15. : Julemøde 

Og så starter vi igen efter jul og nytår den 5. januar 

 

 

 

 

Og så skal vi i gang med de nye patruljer : 

Nedenfor er vores forslag til patruljer, som vi synes, at de skal se ud indtil, at vi 

begynder at gøre bådene forårsklar. Til den tid kender alle hinanden bedre, så der 

tager vi stilling til nye patruljer og til hvem, der skal have hvilke både. 

De øverste navne er de, som skal prøve at være patruljeledere i denne omgang. 

Piraten Kaperen Fribytteren 

Fiona Bjerre Jensen Mathias Balder Tiwald Axel Højer Andersen 

Caroline M. Højer Andersen Sylvester Olufsson Alex Ingolfsdottier 

Johan Bay-Stender Alma Caspersen Oscar Laurits Friborg Due 

Marco Grass-Wattar Vega Bisgaard Bang Frederik Planeta Kepp 

Terkel Farsø Ulrich Victoria Isaack Frederik Winther Vind 

Bukkaneren  Korsaren 

Magnus Jarvig Villum  Riis Rokkjær 

Wilhelm Kjørnes Skipper Nor Hvid 

Sander Grønborg Vedel Halfdan Pyrmont Villadsen 

Marius Foli-Andersen Alvild Pelby Wahlqvist 

Niclas Aumre Johansen Birk Villads Horte 

 

 

 

 



-Søspejdere!  12-16 år                                                    . 

 

De første par møder i november kommer til at gå med at ordne træværket, som 

skal slibes og lakeres.  

Derefter skal vi så i gang med Bådsmandsmærket. De, der 

har fået det taget, skal i gang med navigatør. 

Bådsmandsmærket skal tages før man kan få 

fartøjsførerprøven. 

I kan se, hvad man skal kunne til prøverne på vores hjemmeside :      

https://www.xn--kastrupsspejder-dub.dk/maerker-hos-kastrup-soespejder 

 

Selvom vi kommer til at være meget indendørs til vinter, kommer en del til at 

foregå udendørs, så hav altid tøj med, der passer til vejret 

 

Julemøde 

Torsdag d. 15. december kl. 18,30 – 21,00 

Husk en lille indpakket gave til max. 30,- kr og I skal nok ikke 

spise for meget hjemmefra. 

 

Og så skal I huske uniform ! – det er et krav, som I 

bedes respektere 

I bedes også melde afbud, hvis I ikke kan komme. Send 

SMS eller mail til lederne 

 

Rasmus, Gerhard og 

Bjarne 

 

 

 

https://www.kastrupsøspejder.dk/maerker-hos-kastrup-soespejder


.Seniorer !  15- ? år                                                            . 

 

 

Vi har store planer.  
 
Vinteren over vil vi gennemgå pensum for 
sejldueligheden - som er kørekortet for alle skibe 
op til 15 m (inkl. speedboat)!  
 
Men møderne skal også rumme hygge og vi vil 
ikke helt miste kontakten til spejderne.  
 
Og så er der adventurespejd og Ørholm som 
kalder... 
 
mvh 
Gerhard 
 

 

Se i øvrigt spejdernes program ! 

       

 

 

Duelighedsbeviset 

Prøven består af en praktisk 
delprøve, hvor du viser, at du kan 
manøvrere en båd i havn og til søs. 
Vælger du at aflægge prøven i en 
sejlbåd, skal du vise, at du kan 
sejle båden i forskellige 
vindretninger. Der lægges megen 
vægt på søsikkerhed, så du skal 
blandt andet også vise, at du kan 
lave en "Mand Over Bord"-manøvre 
med båden. 

Prøven har også en teoretisk delprøve, hvor du skal vise kendskab til bl.a. søvejsreglerne, 
afmærkning af farvandene og navigation. 



.         Søspejdere .  Seniorer               . 

 
Adventurespejd! 
 

Willum og Mathias deltog i Dille-løbet i starten af oktober – 35 km over 
en weekend. De blev nr 22 og vigtigst – bedre end vor ”professionelle” 
landspejder, Vitus fra Brejning Efterskole, som måtte nøjes med en 30. 
plads 
 
 

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 tilmelding 
 

 

https://www.ciceroløbet.dk/


.                 Tur til .Skanör                    . 

 

Sidst i august var vi på tur til Skanör med Ædelweiss, Juka, Piraten og Kaperen. 

Fredag aften sejlede vi i vindstille og regnvejr til Dragør, hvorfra vi fortsatte med 

fint sommervejr til Skanör og hjem igen til Kastrup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.                 Tur til .Skanör                    . 



.                 Tur til .Skanör                    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.            Tur til .Middelgundsfortet   .                   

 

 

 

 


