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Skift til google
platform
I forbindelse med den forestående
overgang til google platformen vil
administrationscenteret oprette alle
projektgrupper og deres medlemmer
som brugere.
Jeg er derfor blevet bedt om at opgive
søgruppens medlemmer, så I kan
blive oprettet som brugere.

10.30 – 12.00: Sikkerhed til søs.
Med udgangspunkt i vores egne
instrukser, skal de indarbejdes som
bestemmelser i korpset. Vi samles i
grupper og gennemgår korpsets gamle og
kommer med nye.
Sikker sejlads med meginjollen.
Med udgangspunkt i kæntringen på
Arresø skal vi se på hvordan
vi fastgøre ballasten i de "gamle"
meginjoller

Listen har vedhæftet, og er der
ændringer vil jeg meget gerne høre
fra jer. Jeg lægger den ikke på nettet,
og er kun sendt til dem på listen.

12.00 – 13.00: Frokost

korpset skal have ny elektronisk
platform.

Aktiv sommer til søs
Kalender

Besøg vores
Hjemmeside:
http://soespejd.kfumspejderne.dk/
Brugernavn. sejler
Adgangskode: sejler123
Koordinator og kontaktperson
Hans Ole Kofoed
Valmuevej 6,
4300 Holbæk
Tlf. 59 43 61 69

e-mail:
ilho@webspeed.dk

10.00 - 10.30: Fælles start med
introduktion til dagen

Tang og Tjære 2014
I forbindelse med "Korpsweekeden"
den 8.-9. november 2014, mødes vi til
vores årlige Tang og Tjære.

Som aftalt sidste år, gentager vi
arrangementet på Houens Odde i
forbindelse med korpsweekenden.
Denne gang bliver det gratis at deltage og
overnatte for deltagerne, så I er meget
velkommen til at tage 1-2 unge
kommende "ledere" med.
Tilmelding forgår via Spejdernet, når
arrangementet slås på.
Indbydelse er udsendt pr. mail.
Lørdag
09.30 - 10.00: Ankomst og kaffe

13.00 – 15.00: Metrologi til søs.
Hvordan læser vi skyerne og vejret. har
termikken indflydelse påvindretning og styrke.
Oplæg i Plenum med ekstern underviser,
metrolog fra Karup.
15.00 – 15.30: Kaffe
15.30 – 17.15: Evaluering af 2014 og
Planlægning af arrangementer i 2015
- DDS Sølejr 2015, skal vi deltage
- Søspejder for en dag
- Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg
- DM i spejdermegin
18.00 – 19.00: Middag
19.00 - :
Mingling –
erfaringsudveksling, de gode søoplevelser
og socialt samvær – vi planlægger sejlads
hos hinanden.
(Fortsætter side 2)

Søndag
08.00 – 08.30: Morgenmad
08.30 – 11.30:.KFUM Spejdernes Nye
arbejdsprogram
Hvordan kan vi få søaktiviteter i det nye
arbejdsprogram
- Skal vi lave aktivitets og
færdighedsmærker med søaktivitet
Oplæg ved Christina Ingerslev - Sådan
kan I bidrage !

Sikkerhedsbestemmelser
Vores sikkerhedsretningslinier skal
tilpasses korpsets øvrige
bestemmelser i sprog og opsætning.

DM for meginjoller
En event, der er kommet for at blive.

Der var 9 spejdermegin der deltog ved
årets Meginbowle på Arresøen.
Meginclub Danmark indstiftede en pokal
der gik til bedste placerede spejdermegin.
Dette betyder, at jeg vil anbefale, at vi
selv om vi ikke står som arrangør af
stævnet skal vi deltage her og udveksle
erfaringer.
Næste DM for megin bliver 22.-23.
august 2015, sted bliver annonceret
senere, men reserver allerede nu
weekenden.

Peter Stubkjær Andersen og Thomas
Kirkeskov har drøftet vores
sikkerhedsretningslinier. De spørger nu
om vores blot skal omformuleres og de
gamle skal slettes, eller der skal ske en
samskrivning. jeg har lavet et udkast, som
vi drøfter på "Tang og Tjære", hvor vi
tager det endelige standpunkt.

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

Jeg har tidligere skrevet om dette emne.
Der er desværre været lidt udskiftning i
den gruppe, der sidder med opgaven, så vi
er ikke blevet indkaldt.
jeg har derfor aftalt med gruppens nye
formand Christina Ingerslev, at hun
kommer med et oplæg om søndagen på
Tang og Tjære.

Aktiv sommer til søs
i grupper i Det
Mobile Søcenter.
Svogerslev gruppe valgte at sejle på
sommerlejr.

Svogerslev gruppe valgte at benytte deres
lånte meginjoller til at sejle på
sommerlejr. De lånte 2 meginjoller mere
samt en enkelt fartøjsføre på
Arresøcentret. Turen gik herefter fra Lejre
Vig gennem Roskildefjord, med
overnatning i Frederikssund, videre til
Fredriksværk, og så på gåben til
Arresøcentret, hvor gruppen deltog i
centerlejr. Et forældrepar fulgte jollerne i
en motorbåd som følgefartøj. En god
oplevelse for spejderne, der fik saltvand i
blodet.
Eskebjerg gruppe havde meginjollerne
med på sommerlejr.

Kæntring i
meginjolle?

Eskebjerg gruppe som lånte 2 megnjoller
hos Det Mobile Søcenter og blev
uddannet i maj måned benyttede
sommerlejren som var planlagt på Orø til
at få sejlet i Holbæk Fjord og Isefjorden.
Det blev til en flot avisartikel i den lokale
avis.

Ved DM for meginjoller kæntrede en
jolle, og hvad skete der?

Kalenderen

Som det fremgår af billede lagde jollen
sig på siden, og var ikke til at rette op, da
ballasten ikke var fastgjort under
bundbrædderne.
Vi drøfter på "Tang og Tjære" hvordan vi
kan fastgøre ballasten. Det er et krav i nye
jolle for at de kan blive CE godkendte. Så
vi har en udfordring med alle vores gamle
joller.

8.-9. november 2014
Tang og Tjære
Korpsweekend, Houens Odde
29.-31. maj 2015
Søspejder for en dag.
22.-.23. august 2015
DM for Meginjoller
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