
 Jollen 
 Januar – marts 2023 

 78. årgang 

 Nødblus affyres på weekendturen 

 Vi har været gennem et år, hvor vi har fået 2 nye både, nye telte, har været på 
 korpslejr, Ørholmturnering, Søslag og mange andre ture. Der er også kommet nye 
 lederkræ�er �l, så alt i alt er der kommet godt gang i alt ovenpå corona-perioden. 
 Og så har vi også kunnet holde julemøder - det er e�erhånden 3 år siden. 

 Der er fyldt godt op med medlemmer i alle afdelinger, så forhåbentlig kan vi i løbet 
 af sæsonen få flere fartøjsførere - både blandt spejdere og ledere, så vore både kan 
 blive brugt endnu mere. 

 De større både er ved at have mange år på bagen og søspejderbåde er hårdt 
 belastede af  slid og skader. Vore svendborg seniorer er bygget mellem 1975 og 
 1985, så vi skal bruge mange kræ�er for at holde dem i stand. Det kan sagtens lade 
 sig gøre mange år endnu, men vi skal nok �l at planlægge langsigtet. 

 Bjarne 



 Forældremøde/Grupperådsmøde 
 Onsdag d. 8. februar kl. 19-21 

 På mødet deltager ledere, medlemmer over 15 år og forældre �l 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 sammensæ�es 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.  Valg sf dirigent og referent 
 2.  Beretning fra bestyrelsen – udviklingsplan og beslutninger 
 3.  Årsregnskab �l godkendelse 
 4.  Budget �l godkendelse 
 5.  Vedtagelse kon�ngent 
 6.  Indkomne forslag 
 7.  Vedtagelse udviklingsplan 
 8.  Valg �l bestyrelsen, herunder antal pladser i bestyrelsen 
 9.  Valg �l revisor 
 10.  Valg af stemmebere�gede �l divisions- og korpsråd 
 11.  Eventuelt 

 Har du forslag �l mødet, så skal det fremsendes �l formanden senest 15. januar. 

 Vi glæder os �l at se jer 

 Bestyrelsen 



 www.kastrupsøspejder.dk 
 h�ps://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 
 Mar�n André Christensentlf. 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 
 Signe Riis Andersen  tlf.  24947525  signeriis@hotmail.com 
 Rasmus Vedel  tlf.  3095 6535  rasmus@vedel.dk 
 Gerhard Tiwald  tlf. 3151 3110  gerhard@�wald.eu 
 Bjarne Gislason  tlf. 2795 4659  hygomgislason@gmail.com 
 Ledere seniorer 
 Gerhard Tiwald  tlf. 3151 3110  gerhard@�wald.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” 

 Der er kontingentopkrævning i januar for 1. kvartal af 2023, og husk at opdatere, 
 hvis man har fået nyt kreditkort. 

 Bestyrelses-/ledermøde : 

 11. januar 
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 Fælles weekendtur i november     . 
 Fredag aften 
 ankom vi til 
 ”Filialen ” i 
 Ganløse. 

 Lørdag formiddag 
 tog ulve og 
 juniorer mærker, 
 mens spejderne 
 var på et 
 orienteringsløb, 
 som seniorerne 
 havde lagt ud 

 Inden at vi startede på eftermiddagens fællesaktivitet, affyrede vi en 
 røggranat med orange røg, som er et nødsignal, som vi har med i bådene. 

 Om aftenen affyrede vi røde håndblus, som I kan se på den første side 



 Fælles weekendtur i november     . 

 Eftermiddagen bød på et Robinson-løb, hvor patruljerne var blandede og der 
 gjaldt om at skrabe flest penge sammen på de forskellige opgaver og 
 konkurrencer. 



 Fælles weekendtur i november     . 
 Efter 
 aftensmaden 
 blev der så 
 holdt auktion, 
 hvor de penge, 
 der var indtjent 
 om 
 eftermiddagen, 
 kunne bruges 
 på nogle 
 indpakkede 

 gaver. 

 Søndag gik formiddagen med at lave bål og suppe. 

 Ulvene snittede julenisser 



 -  Søulve  8-10 år  . 
 Vi havde en fantas�sk god juletur i november. Alle ulvene sov sammen og hyggede 
 sig på sovesalen, sni�ede nisser, var på løb med resten af gruppen og var vilde med 
 a�enens store auk�on. Se de gode billeder fra turen forrest i Jollen. 

 Nu er vi kommet godt i gang med de mørkeste måneders spejdermøder. Vi leger 
 mange lege, hvor vi får brugt kroppen, så vi skal nok holde varmen. Men det kan 
 være både koldt og vådt, så husk fortsat godt med varmt tøj. 

 Vi er godt på vej med knivbevis, og I er 
 mange, der skal optages i ulveflokken, 
 når vi snart skal have ømfodsprøve og 
 Fuldmånemøde. Det er en helt speciel - 
 og hemmelig - ceremoni, som I godt kan 
 glæde jer �l. Og som I selvfølgelig ikke 
 må fortælle andre om. Det er en 
 spejder�ng. 

 I løbet af de næste måneder får vi 
 afslu�et knivbeviset, og vi vil 
 fortsæ�e med at tage mærker, så 
 der kommer nyt at sy på uniformen. 
 Vi skal både arbejde med 
 førstehjælp og lege med koder og så 
 et par gange i vandet - selvom det er vinter… Det hører I mere 

 om i løbet af januar. 

 Jeres forældre skal huske at melde a�ud, hvis I ikke kan komme �l et spejdermøde, 
 så vi ved, hvor mange ulve der vil komme �l dagens møde. Skriv en SMS �l Henny 
 på 21523715. 

 Det kan være, at vi en gang imellem vil skrive ud, om en forældre eller to har 
 mulighed for at træde �l ved en af vores møder, hvis der er sygdom blandt lederne. 
 Det håber vi, I har forståelse for. 



 -  Søulve  8-10 år  . 
 Husk at følge Kastrup Søspejder på Facebook og hold øje med især kalenderen på 
 vores hjemmeside. Her kan I også se billeder fra, hvad vi laver �l spejder. 

 Ulvemøder: 
 Torsdage kl. 18-20 

 Torsdag d. 16.2: Vinterferie 

 Torsdag d. 23.2:  Fastelavn  - kom 
 udklædt 

 Torsdag d. 30.3: Alle op�mistjollerne og sejl, ror, sværd etc. skal ud og tjekkes for fejl 
 og mangler og måske kan vi nå at få fejet og ordnet containeren også, så vi kan blive 
 klargøring �l af bådene. Vi har brug for forældre, der kan hjælpe �l ved de�e 
 spejdermøde. Skriv �l Henny, hvis du kan. 



 -  Søulve  8-10 år  . 

 Sæt kryds i kalenderen på følgende dage i foråret/forsommeren: 

 Søndag d. 16.4 kl. 10-16  : Vi gør bådene klar, de skal vaskes og poleres. Vi spiser 
 frokost sammen og mellem arbejdsopgaverne med at få vasket og poleret bådene, 
 er der også plads �l nogle fælles lege for børn, forældre og ledere, så det bliver en 
 både ny�g, hyggelig og sjov dag. Kom meget gerne - også selvom I ikke har 
 “båd-kendskab” 

 Søndag d. 23.4: 
 Pandaløb på 
 Kastrupfortet for alle 
 ulvene - og vi håber, 
 juniorerne også 
 kommer med 

 Fredag - søndag d. 
 2-4.6  : Weekendtur 

 Torsdag d. 8.6  : Vores 
 ulvemøde er fly�et �l 
 stranden ved Sundby: 
 Skæg &amp; Blålys 

 Henny, André, Tobias og Line 



 -  Juniorer  10-12 år  . 
 Tak for 2022 og vi glæder os �l 2023. 

 I har jo ikke været Juniorer så længe men det går stærkt, I er lærenemme så vi skal 
 nok nå en masse mærker. 

 Vi er i gang med flere mærker på en gang, det kommer an på vejret hvad vi laver. 

 Vi er blandt andet I gang med kompas mærket og vi er nået langt. De er alle gode og 
 videnbegærlige. 

 Vi nåede lige et par korte sejlture inden sejl sæson slu�ede. 

 Billede af sidste sejltur. 



 -  Juniorer  10-12 år  . 
 Og vi fik afslu�ede 2022 med maner sammen med ulvene. 



 -  Juniorer  10-12 år  . 
 Og så har vi fået en voksen mere på holdet. 

 Natalia er startet sammen med sin da�er og vi glæder  os �l samarbejdet. 

 Det første møde i 2023 er �rsdag den 3. januar. 

 Husk al�d at have tøj på så man kan være udenfor i mindst 2 �mer. 
 Og kom kun i tøj der kan tåle af værre �l spejder. 

 Og møde�d frem �l sejl sæsonstart er 18.00 �l 20.00. 

 Hvis børnene er sultne �l spejder, må de meget gerne have noget mad med, men 
 kage og slik har vi ALTID ha� med �l alle ikke kun sig selv. 

 Mvh. Natalia, Majbrit og Allan. 



 -  Søspejdere!  12-16 år                                                    . 

 Januar 
 Torsdage  kl. 18,30 �l 20,30 : Møde i Pynten 

 28-29. januar : Dinizuli-løb – Tilmeldingen er lukket 

 Februar 
 Torsdage  kl. 18,30 �l 20,30 : Møde i Pynten 

 Onsdag d. 8. kl. 19-21 : Grupperåds-/forældremøde – se 
 indbydelsen forrest. 

 Torsdag d. 16. : Intet møde – Vinterferie ! 

 Torsdag d. 23. :  Fastelavn  – kom gerne udklædt 

 Fredag d. 24 �l søndag d. 26 : Ørholmturnering på 
 Colleruphus ved Holte 

 Marts 
 Torsdage  kl. 18,30 �l 20,30 : Møde i Pynten 

 Torsdag d. 30. : Vi tager presenningerne af og starter forårsarbejdet, hvis det ikke 
 sner 



 -  Søspejdere!  12-16 år                                                    . 

 Fredag d. 24. �l søndag d. 26. februar 

 Her mødes søspejdere fra Sjælland ( og måske nogle fra Jylland ) �l 
 sjov og konkurrence. 

 Man kan deltage i patruljerne ind�l man er 17 år. 

 Vi mødes på havnen fredag, hvor der forhåbentlig er nok forældre �l 
 at køre os �l Colleruphus ved Holte. 

 Pris 300 kr som betales på MobilePay �l Bjarne på 27954659 eller �l lederne  . 

 Vi mødes på havnen kl. 18 fredag og regner med at være �lbage kl. 13. 

 Lørdag plejer der at være et dagløb med sjove poster og om a�enen er der et løb i 
 skoven, hvor der konkurreres patruljevis i søspejder�ng 

 Søndag er der så tovtrækning og e�er præmieoverrækkelsen er det hjem. 

 Tilmeldingen er senest den 20. januar på  hygomgislason@gmail.com  . 

 Ellers kan vi risikere at skulle overna�e udendørs !!! 

 Giv også besked, om I har mulighed for at køre. 

 Der kommer nærmere besked senere. 

mailto:hygomgislason@gmail.com


 -  Søspejdere!  12-16 år                                                    . 

 Vi er godt i gang med Bådsmandsmærket og målet er, at alle 
 skal have det inden Ørholmturneringen. Man skal have 
 Bådsmandsmærket for at kunne få fartøjsførerprøven, som  vi 
 så skal i gang med. 

 Men vi skal også nå at øve os �l Ørholmturneringen, så vi 
 har ret travlt, når der også skal være �d �l vinterferie og 
 fastelavn. 

 E�er Ørholmturneringen fokuserer vi på fartøjsførerprøverne. Der skulle jo meget 
 gerne komme nogle flere fartøjsførere meget hur�gt for at vi alle kan komme ud at 
 sejle �l foråret. 

 Og så skal vi have snakket om der skal laves op på patruljerne. Det skal vi også have 
 på plads inden, at vi begynder at lave bådene i stand. 

 Vi siger velkommen �l Signe ( Willums mor ), som vil hjælpe hos os fremover. 

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

 I bedes også melde a�ud, hvis I ikke kan komme. Send SMS eller mail �l lederne 

 Signe, Rasmus, 
 Gerhard og Bjarne 



 .  Seniorer !  15- ? år  . 

 Vi er godt i gang med sejldueligheden. der er 
 kommet styr på søvejsregler, beholdende og 
 misvisende kurser, kort, bojer, lys og lydsignaler. 

 Vi kom igennem alle 200 spørgsmålene på 
 duelighed.dk  og der er lagt kurs �l en 
 øvelesestur �l Sverige for at se så mange bojer 
 som muligt på vandet. 

 Motorkunde og manøver gemmer vi lidt �l 
 foråret. 

 Julemødet holdt med spejderne og så blender vi også mellem afdelinger �l 
 Dinizuliløbet og Ørholm-turneringen. 

 Se i øvrigt spejdernes program ! 

http://duelighed.dk/


 .  Fra afrig  ningen  . 

 Sidste weekend i oktober riggede vi bådene af. 

 Masterne blev taget af lørdag på rekord�d. 
 Alle hjalp godt �l og vi var færdige inden kl 15 – kun a�rudt af pizzapause. 

 Søndag gik det hur�gt og let med at få taget bådene op, få dem rengjort og få 
 presenninger på 



 Fra afrig  ningen  . 



 .  Fra afrig  ningen  . 


