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Besøg vores
Hjemmeside:

Vi bød landsmøde deltagerne velkommen ved KFUM Spejdernes Landsmøde den 10.-maj
2014 med en flot Meginjolle med banner og flag over top.

Som jeg skrev i sidste Nyhedsbrev arbejdede vi på at reklamer for sejleraktiviteter på
Landsmødet. Et er, at vi havde ønsker og planer, noget andet var, om det kunne lykkedes.

http://soespejd.kfumspejderne.dk/
Koordinator og kontaktperson
Hans Ole Kofoed
Valmuevej 6,
4300 Holbæk
Tlf. 59 43 61 69

e-mail:
ilho@webspeed.dk

Alle planer lykkedes. Vi fik lov til opsætte en meginjolle foran hovedindgangen som en
velkomst, og i tilskud stod den der hele lørdagen, hvor de deltagere der skulle have frisk luft og
en smøg hang ud.
Vi havde lavet 2 videospot som blev vist i salen og fra middag af, opstillede vi en stand, hvor
vi fortalte om De Sejlende KFUM Spejdere. Den blev godt besøgt, specielt om aftenen, da der
var Cafe i vestibulen.
For ikke at belaste budgettet for meget, valgte vi da kl. havde rundet midnat at pakke sammen
og tog hjem til Sjælland, i overbevisning om, at vi havde sat søaktiviteter på dagsordenen,
specielt overfor de kommende HB-medlemmer.

Søspejder for en
dag.
I weekenden den 24.-25. maj 2014
have vi årets event.
Vores stand i vestibulen på
Landsmødet.

I silkeborg og på Houens Odde havde
de planlagt aktiviteter en anden dato,
og havde rimelig tilslutning.
Lilli Zingel havde en tur med
overnatning lørdag til søndag.
I Æbleskoven fik de døbt deres nye
Meginjolle og havde nogle enkelte
deltagere.
På Arresøcentret måtte vi sige nej til
en gruppe, der ønskede at komme på
sejlerkursus, da der 21 fra 3 grupper
som havde booket.
De øvrige steder har der desværre ikke
været tilmeldinger.

Der var ikke mange der var i tvivl
om hvem vi var, selv busseronnerne
blev taget med som en måske
kommende uniformsdel.

Hjemmesiden
Vores hjemmeside er blevet godt
modtaget.

Husk at du har mulighed for at
annoncerer jeres arrangementer på
vores hjemmeside 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

Sikkerhedsbestemmelser

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.

Ny gruppe i Det
mobile Søcenter

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.

Tang og tjære
2014
Vi planlægger en weekend den 8.-9.
november 2014.

Som aftalt sidste år, gentager vi
arrangementet på Houens Odde i
forbindelse med koprsweekenden.
Jeg forventer at prisen bliver ligesom
sidste år, for ”søgruppen” budget
betaler for 2 personer fra hver gruppe.

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.
Vi afventer dog, at HB omskiver dem
lidt, så de passes ind i korpsets øvrige
bestemmelser og retningslinjer for
grupper. Vi forventer at de sker snart.

begyndte om lørdagen med
optimistjollerne og de fleste kom over
i Megin om søndagen. Det er
sejlerfarende forældre i gruppen, der
har taget initiativ til byde ind med
hjælp til lederne med sejlads som et
supplement til de øvrige
spejderaktiviteter.

Eskebjerg gruppe i Odsherreds
distrikt har været på Arresøcentret
og lært at sejle Megin.

7 voksne (ledere og forældre) og 7
børn fra Eskebjerg gruppe i Odshered
distrikt benyttede sø-weekenden til at
prøve at sejle Megin. Børnene

Foreløbigt program:
- Metrologi til søs – hvordan bliver
vejret.
- Deltagelse i DDS Sølejr 2015 ?
- Nyt arbejdsprogram, hvordan
skal vores mærker være inden for
aktivitet, færdighed og udvikling.
- Spejdernes Lejr 2017.
- Event 2015.
- Vedligeholdelse af både,
herunder glasfiber rep.

Kalenderen
22.-.24. august 2014
DM for Meginjoller på Arresø
8.-9. november 2014

Tang og Tjære på Houens Odde
.

