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Nyhedsbrev
Som koordinator og kontaktperson for
De Sejlende KFUM Spejdere har jeg
behov for at fortælle hvad der sker
indenfor vores interessefelt.

Jeg forventer at Nyhedsbrevet vil
udkomme efter behov, og jeg har ikke lagt
mig fast på interval. Jeg har blot den
filosofi, at jo flere informationer man
modtager, jo mere oplever man, at man er
med i et større fællesskab.
Vi har netop brug for dette fællesskab,
hvis vi skal gøre sejleraktiviteterne
attraktive og tiltrække andre grupper til at
prøve denne aktivitet. Så dig der
modtager dette nyhedsbrev – giv det
videre til dine spejdervenner i gruppen
eller på centret.

Ny hjemmeside
De Sejlende KFUM Spejdere har fået
sin egen hjemmeside.

Som tidligere udmeldt har vi fået vores
egen hjemmeside.
Her vil du fremover finde information om
sejleraktiviteter under De Sejlende
KFUM Spejdere.
Her har du også mulighed for at
annoncerer jeres egne arrangementer. Du
skal blot henvende dig til Hans Ole
Kofoed, ilho@webspeed.dk som også er
webmarster.
På hjemmesiden findes under
”Søgruppens egne sider” referater samt
diverse undervisningsmaterialer og
artikler.
Disse sider kræver login, som kun er
kendt for jer.
Brugernavn: sejler
Adgangskode: sejler123

Vi skal til
Landsmøde
Den 10.-11. maj 2014 afholder KFUM
Spejderne landsmøde på Nyborg
Strand. – Her skal vi som naturligt vise
flaget.

Jeg arbejder på at vi skal reklamere med
vores budskaber på landsmødet. Jeg har
allerede kontaktet dem der arbejder med
tilrettelæggelsen.
Meginjolle foran indgangen.
Det første landsmødedeltagerne skal
møde når de ankommer, er en Meginjolle
med flag og banner foran indgangen.
Vi har på Arresøcentret talt om at køre en
nymalet meginjolle med logo for Det
Mobile Søcenter derover. Sætte den på
trailer og rig den op, så den flager over
top, samt et banner der viser De Sejlende
KFUM Spejdere.
Video-reklamespot i salen
Vi er ved at få udarbejdet 20-30 sek.
videospot, der fortæller om de Sejlende
KFUM Spejdere og om vores event
spejder for en dag. Reklamespot som vil
blive vist i salen op til både møder og
pauser. Jeg tror på dette frem for ”Døde
flyers”.
Cafe/hængeudsted
Dernæst har vi fået tilbudt at lave en cafe
bestående af 3-4 borde, som vi kan
indrette som en kabys, hvor vi kan
samtale med deltagerne og kommende
HB-medlemmer om vores aktiviteter. Et
sted for Lobbyister.
Dur har her vi mulighed for at reklamerer
for jeres gruppe og center. Fremsend
noget materiale til os. Det skal
selvfølgelig handle om sejladstilbud.

Skal du til landsmøde, og gerne vil
hjælpe, mangler vi folk til at være tilstede
og med til at pynte kabysen. Henvend jer
til mig.

Søspejder for en
dag.
Som tidligere aftalt på Tang og Tjære
og udmeldt skal vi i weekenden den
24.-25. maj 2014 have årets event.

Som tidligere skrevet til jer, har jeg på
hjemmesiden lagt de beskrivelser i lavede
sidste år offentligt frem.
Jeg vil gerne have en tilkendegivelse på,
om I stadig er med, og om der er rettelser
til det beskrevne.
For jer der ikke var med sidste år,
henvend jer til mig, så vi kan skrive om
jeres tilbud også.

Nyt arbejdsprogram
og mærker
Korpset har nedsat en projektgruppe
der arbejder med et nyt
arbejdsprogram og nye mærker.
Her skal vi være med!

Korpset skal have nyt arbejdsprogram og
nye aktivitetsmærker.
Det er derfor naturligt, at der også her
skal være noget med sejleraktivitet.
Jeg har talt med formanden Iben Schmidt
Jensen, som gerne ser flere sejlermærker
og aktiviteter på vand. Thomas Johnsen
har lovet at gå ind i arbejdet og jeg regner
også med, at jeg vil deltage på et par
skriverweekend.
Her du et input her ser vi det meget gerne,
og allerbedst hvis du vil gå med i
gruppen.

Sikkerhedsbestemmelser
Vores retningslinjer for
sikkerhedsbestemmelser ligger nu på
hjemmesiden, hvor I kan downloade
skabeloner m.v.

Alle grupper og centre skal udarbejde en
sikkerhedsinstruks for hvert fartøjstype og
aktivitetstype.
På vores hjemmeside finder du vejledning
samt skabelon for en sådan.
Vores retningslinjer vil blive inden
sejlsæson 2014 blive forelagt HB til
godkendelse. Efterfølgende vil de blive
KFUM Spejderenes officielle
retningslinjer for sejleraktiviteter indenfor
KFUM Spejderne.

Ny gruppe i Det
mobile Søcenter
Vi har modtaget en ansøgning fra
Eskebjerg gruppe i Odsherreds distrikt
der ønsker at indgå en udviklingsaftale
med DMS.

Da vi ikke har modtaget ansøgninger fra
andre blev det efter drøftelse med
formanden for styregruppen SAE
besluttet at imødekomme ansøgningen og
opstarte projektet med Eskebjerg gruppe.
Såfremt der måtte komme ønsker fra
specielt grupper i det jyske vil projektet i
Svogerslev udløbe efter sommerferien
2015. Endvidere er der mulighed for at
DMS kan udvides med indkøb af et sæt
brugte joller mere, såfremt der vil opstå et
behov.

DM for meginjoller
Du kan allerede glæde dig til den 22.
august 2014. Det bliver stort.

Siden vi var sammen sidst har
Arresøcentret indgået i et samarbejde om
at skabe Naturcenter Auderød Havn. Det
er den gamle flådestations havn ud til
Arresø.
Vi låner havnen og opsætter samlingstelt
på selve havnen. Arresø sejlklub står for
det sportslige, Arresøcentret for
indkvartering og forplejning, herunder
aftenfest.
Naturcenteret ønsker at weekenden også
sætter fokus på den ”nye” adgang til
Arresø, med at de bl.a. vil bruge
museumsbåden ”Frederikke” til sejlads
med tilskuer, som kan se sejladserne fra
vandsiden.
Det mobile Søcenter har indgået aftale
med brugerne om, at såfremt nogle af jer
der ikke har en meginjolle, men godt vil
med ud at have en sjov kapsejlads gerne
vil stille jolle til rådighed. Så vil du låne
en jolle og vil være med, så kontakt Hans
Ole.

Kalenderen
10.-11.maj 2014
Landsmøde på Nyborg Strand
24.-25. maj 2014
Søspejder for en dag.
22.-.24. august 2014
DM for Meginjoller på Arresø

.

De sejlende KFUM Spejdere:
Grupper og centre

Oversigt over både

Århus Maritim Center
Bogense gruppe
Gentofte gruppe
Silkeborg gruppe
Lynge gruppe
Grejsdal Meginclub
Skive søcenter
Karrebæk gruppe
Det mobile Søcenter
Det mobile Søcenter
Æbleskovens Spejdercenter
Arresøcentret
Port Arthur Spejdercenter
Houens Odde Spejdercenter

Dot og Sagitta
29” Jensen og meginjolle
Lilly Zingel
Patina og 3 meginjoller + ribbåd
Grønskollingen
2 meginjoller
3 meginjoller + 1 rib
1 neginjolle
2 meginjoller i Svogerslev
2 meginjoller i Eskebjerg
3 meginjoller
2-3 meginjoller + optimist
2 meginjoller
3 meginjoller + optimist

