
1 
 

 
Januar 2014 / 78. årgang  

 

 
Endnu en efterårsstorm – 9. december – satte vores broer under vand og 

var på vej op på terrassen og ind på stationen. 
Heldigvis gik det ikke så galt! 

 
 HUSK ÅRETS NYTÅRSTUR 5. 1. kl. 10.00 – 14.00 

Tilmelding på Gry’s hjemmeside 
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Godt Nytår! 
Bestyrelsen ønsker alle Gry’ere et godt nytår 2014 med masser af aktiviteter 

til lands og til vands – især det sidste. Vi håber på at I alle fra den yngste Oop-

tier til den ældste Søulk vil få rigtig mange gode ture, både på jeres mødeafte-

ner og på weekend- og sommerture.  

 

o – O – o 
 

 

 

Alle fotografier i dette nummer er fra d. 9. december og dagene derefter med høj vand-

stand. Det er Tom, der har været ude med fotoapparatet – tak til ham for dokumentationen!

HUSK 
Standervagt i januar:  

Tjansen går til jungmændene!!! 
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Spejder standerindlæg             JANUAR 2014 

Kære spejderbørn  

Vær’ velbekommen, Herrens år!! -og velkommen herhid! Vi håber I alle sammen har 

haft en fortryllende nytårsaften, med sang, bang og tjubang! – mon I huskede at 

være forsigtige? – og ikke gjorde noget, som jeres leder ikke ville ha’ gjort!? Det hå-

ber vi såsandelig, for vi skal nemlig snart i gang med en masse seriøse ting, hvor 

man nu både skal bruge hovedet, arme, ben og fingre! :P 

Men først og fremmest skal vi ønske alle de nye dejlig søde Spejdere hjertelig velbe-

komne ombord hos Spejderne! Vi er alle meget glade, at Casper, Gabriel, Hannah, 

Julie og Tobias nu er blevet en del af vores søde store familie – tro os, det vil I også 

blive om et par år!  

Men start nu blot med at læse dette Standerindlæg, så vil I nok allerede glæde jer 

ræven ud af bukserne, til alt det der vil ske! :P 

Når nu vi siger Goddaws til nye Spejdere, siger vi oftest også Adieu til andre.. det 

sker såmænd også denne gang! Efter nytår skal en række gamle Spejdere, nemlig 

prøve at blive vaske ægte Jungmænd! Vi håber derfor, at I – Jonathan, Max, Meena, 

Nathalie, Oliver, Otto, Sophus og Thea – nu vil passe på jer selv og sende os små val-

ler en lille kærlig tanke, når I en dag i fremtiden, selv står og skal lænse jeres kølsvin!! 

<3   Go’ vind til jer i 2014  

Som det allerste første i det nye år, skal vi på Nytårstur. Det sker den første søndag i 

det nye år og du skal tilmelde dig på hjemmesiden under 

www.gryspejderne.dk/nytaarstur2013! Som altid er programmet TOPhemmeligt – så 

meld dig til og vent blot at se, hvad der mon sker! 

Når Nytårsturen er overstået, tager vi fat i vores lange mørke vinterprogram. Vi skal 

lære en masse masse ting, som I nok slet ikke troede fandtes! Det bli’r sjov, skæg og 

ballade – så husk at kom hver tirsdag – hvis ik’ , så meld i hvert fald afbud til din PL! 

Jeres nye patruljer kan I se andetsteds i Standeren – I kan også printe dem inde fra 

hjemmesiden  

Sidst men ikke mindst, så har vi hørt rygter om, at den lille søde Carolin nu har fået 

brunet sine søde små kinder så tilstrækkeligt, at hun måske snart er på vej hjem fra 

Sydafrika! Så måske vi snart er heldige at se hende igen!? Det bli’r spændende at hø-

re hendes mange – nok spændende – savannehistorier!!  

http://www.gryspejderne.dk/nytaarstur2013
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Meeen ikke nok med det, så er både Agata og Nanna nu faktisk på vej af sted.. de 

skal nemlig osse ud at opleve den store vide verden!! Agata skal en tur ombord på 

det flotte fine skiv Skoleskibet Danmark og Nanna starter sin tur med noget tid i sel-

veste Barcelona! Ja, som de dog bare kan! Men vi glæder os nu alle sammen til snart 

at se jer igen og høre alle de mange røverfortællinger, som I må love os at samle ind 

til os undervejs!!  

 

Nu en fortryllende nytårsvind, 

fra Agata, Malthe, Nanna & Sune  
 

P.S. Husk ALTID at melde afbud/forsinkelse til jeres PL + HUSK jeres busseronne!! 

 

 
   

SSSpppeeejjjdddeeerrrpppaaatttrrruuullljjjeeerrr   222000111444   
 

Hector Mågens Frederik 

Anders Robin Absalon 

Arthur Inger Heino 

Gabriel Casper Hannah 

  Julie 
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Månedens spejderPROGRAM som følgende: 
(Mødetid: 1800 – 2030) 

Søndag d. 5/1 (kl. 10-14) Nytårstur – kig ind på 

www.gryspejderne.dk/nytaarstur2014  

Tirsdag d. 7/1 TropsMøde – vi lægger hårdt ud og prøver at forstå lidt navigation & 

hvad et søkort mon er for en størrelse! ABSALON har kage med. 

Tirsdag d. 14/1 PatruljeMøde – jeres patruljeleder (PL) vil blinke med bøjer og lege 

med fyr, mon ikke det nok skal blive sjovt?  

Tirsdag d. 21/1 TropsMøde – i aften skal vi give fyrene karakterer og måske morse 

en smule.. og lære hvad der mon findes af blinkende lygter på van-

det! 

Tirsdag d. 28/1 PatruljeMøde – i aften skal vi afprøve vigereglerne og se hvordan 

man mon gør, når ikke man kan se sig selv i tåge! :s 

Tirsdag d. 4/2 TropsMøde – skøjtetur – læs nærmere i næste Stander hvor og 

hvordan vi mødes! 

Torsdag d. 27/2 (kl. 17) GrupperådsMøde – FORÆLDREMØDE hvor alle jeres for-

ældre skal møde op! Det er vores årlige generalforsamling, som er 

meget MEGET vigtig – hvis ikke forældrene kommer, så kan vi nemlig 

ikke komme ud at sejle når det bliver sommer!  :O 

Mødet er for alle forældre og medlemmer der er fyldt 15 år og starter 

kl. 1700 og forventes færdigt kl. 1900. Efter mødet vil det være muligt 

at blive til en hyggelig fællesspisning, som man kan tilmelde sig på 

www.gryspejderne.dk/grupperaadsmoede2014. 

http://www.gryspejderne.dk/nytaarstur2014
http://www.gryspejderne.dk/grupperaadsmoede2014
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 

 

Tju-Bang og Hej-hvor der går. Vi er nu i 2014, og masser af 

friske oplevelser og gode timer på vandet ligger foran os i det 

nye år. Friske og ubrugte, og lige til at tage fat på. Vi håber, at 

I alle er kommet godt ind i det nye år, og har haft en festlig, 

fornøjelig og ikke mindst sikker nytårsaften.  

Vi glæder os til 2014, og ser frem til at vi skal lave en masse forskellige ting 

sammen med jer. Første gang vi ses i det nye år bliver vores årlige traditionel-

le nytårstur. Her skal vi som altid mødes til en dag med et program som er 

hemmeligt. Vi skal mødes kl. 10.00 og er færdige igen omkring kl. 14.00. Vi 

kan ikke sige så meget andet om dagen lige nu end at mød op på dagen og få 

en oplevelse. Tilmelding og de praktiske detaljer omkring turen klares via 

mail til H.C. Så hold øje med mailen!! 

I december har vi haft vores oprykning i forbindelse med årets juletur, og der-

for er det også nu tid til at byde velkommen til nye ansigter hos Ooptierne. Vi 

byder velkommen til Jan-Xiao, Mikkel, Reuben og Sylvester, som er startet 

lige før jul. Også velkommen til Ella, som starter her i januar. Vi glæder os til 

at være sammen med jer og håber, at I kommer til at hygge jer sammen med 

os og får en masse spændende og gode oplevelser. Vi har masser I skal lære 

og prøve inden vi skal på vandet igen til maj. Velkommen til 

jer alle og også til jeres familier.  

Juleturen i december gik igen til den gode hytte Lyngbyborg i 

Allerød. Der var godt fyldt op i år og dejligt at så mange både Ooptier og 

spejdere var med på turen. Traditionen tro kom vi både i skoven og fik cacao 

og rundt om juletræet. Aftenen bød på god flæskesteg og selveste julemanden 

kom også forbi. Inden længe blev det sent, og oprykning af de største Ooptier 

foregik i stearinlysets skær. Sidste programpunkt blev lygteløb i mørket og så 

gik turen mod tandbørster og soveposer. Søndag blev en udfordring i regnen, 

men alle klarede det super fint. Tak i øvrigt til Spejder-Frederiks mor Helle, 

som kom os til redning da vi stod op til en punkteret trailer........ 
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OOPTI - SIDE 
 

Så skal vi ellers i gang med resten af vinterens program. Det kommer til at 

byde på en masse forskellige aktiviteter. Noget af det der ligger først er, at vi 

til at finde på underholdning til årets bankospil. Bankospillet 

er d. 28. marts, så vi har god tid. Som altid slutter vi vores 

forberedelser af underholdningen af med en hyggelig Oopti-

weekend på Stationen. Her pudser vi underholdningen af og 

hygge samtidig. Det bliver i weekenden d. 22/23. marts, - sæt 

allerede nu datoerne af i kalenderen.  

Resten af vinterens program kommer til at byde på masser af forskellige akti-

viteter. Vi har meget der skal læres af de nye, meget der skal opfriskes af de 

"gamle". Optimistjoller der skal gøres klar til sejlads og selvfølgelig vores ture 

i svømmehallen, hvor der også sker lidt hver gang. Vi har rigeligt at tage os 

til, men også tid nok til det. 

Ellers vil vi slå et slag for at I alle sammen skriver alle datoerne fra vores ½-

årsprogram i jeres kalendere. Selvfølgelig kun dem der vedrører Ooptierne 

deltagelse. Så er vi alle klar til diverse arrangementer 

og ture i første del af 2014 og ingen går glip af gode 

oplevelser. Det er I nu altså gode i forvejen så mon 

ikke I plejer at gøre det i forvejen.  

Ellers blot ønsket om et rigtigt godt 2014 til os alle 

sammen. Vi springer ind i året sammen med jer og glæder os til de mange ti-

mer vi skal tilbringe sammen i det nye år. 

Rigtig mange gode glade nytårshilsner 

til alle i og omkring ”Gry” 

Nils Ole og H.C. 

 

P.S. Husk at ringe afbud til N.O.(38 79 40 44), H.C.(36 49 08 49) 

eller Stationen (39 20 62 81) hvis I ikke kan komme. 
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Oopti-PROGRAM 
JANUAR : 

Søn d.  5 kl. 10.00 - 14.00 Nytårstur med hemmeligt program. Nærmere 

 oplysninger kommer......Tjek mailen. 

 

Ons d.  8 kl. 18.30 - 20.00 Første svømmetur i det nye år. 

   HUSK UNIFORMEN,  

 15 kr. mm.!!! Vi skal give den 

 nytårsgas i bassinerne. 

Ons d. 15 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde på Stationen. Vi skal i gang med 

 forslag til underholdning til  

 bankospillet i marts.  

  Der er kagedag til Antonie & Julius. 

Ons d. 22 kl. 18.30 - 20.00 Så er der svømning igen. Alle mand skal samles på 

 et sted. Husk nu uniformen! 

Ons d. 29 kl. 18.30 - 20.00 Det er tid til underholdning i dag. Tiden 

flyver og alle skal vide om de kommer til banko-

spillet d. 28/3, så vi kan fordele roller.  

  Der er kagedag til August & Tone. 

 

FEBRUAR:  

Ons d.  5  kl.18.30 - 20.00 Boble, boble, boble - vi svømmer på Frederikberg. 

Ons d.12                     VinterferieFRIforOoptiaftenarrangementsdag. 
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HUSK: At du kan få Standeren med elektronisk 
post ved henvendelse til  

H.C.: hc@koefoeds.dk eller  

Marianne: marianne@psf.nu    

mailto:hc@koefoeds.dk
mailto:marianne@psf.nu
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Jungmands news      

Vi jungmænd går og tumler med at få tømt bådene, ellers går vi og venter spændt på at 

få de nye jungmænd og jungkvinder op i klanen. Og så glæder vi os bare til at komme 

ud på de syv have igen. 

God vind og godt nytår fra jungmændene! 
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Og så en reklame: FØLG GRY PÅ FACEBOOK!!  

Er du mon kommet på facebook?? Så tjek lige vores Facebook-gruppe ud og 

bliv medlem af den. Så vil du for fremtiden være blandt de første til at få be-

sked, hver gang det er, der sker noget vildt hos os!! :o) 

            

www.facebook.com/groups/gryspejderne/ 

 

og endnu en: 

 Info om Juniorbåde søges! 

Tidligere juniorsejler Kim Hansen har startet et projekt, der skal skabe et historisk register 

over samtlige juniorbåde der er bygget. Han søger i den forbindelse kontakt til folk, der 

gennem tiden enten har ejet, sejlet eller været tilknyttet en juniorbåd. I den forbindelse ville 

det være oplagt at få inddraget bådtypens anvendelse og rolle blandt de danske søspejde-

re. 

Så hvis du ligger inde med noget info om Juniorbåde og/eller dets brug i din gruppe eller 

blandt øvrige søspejdere, så skriv gerne en kort (eller længere) mail til Kim 

på juniorbaads.registeret@gmail.com. Hvis blot du også er interesseret i Juniorbåde, så 

kan du kigge ind forbi det nye register på http://kdy15m2juniorbaaden.blogspot.dk, hvor du 

bl.a. kan downloade selve registeret som pdf. 

http://www.facebook.com/groups/gryspejderne/
javascript:_e(%7b%7d,%20'cvml',%20'juniorbaads.registeret@gmail.com');
http://kdy15m2juniorbaaden.blogspot.dk/
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1.  

Københavns II. Søspejdertrop GRY  
er en søgruppe under "Det Danske Spejderkorps", Absalon Division.  

Hjemsted: Svaneknoppen 13, 2100 København Ø. Tlf: 3920 6281.  

I gruppen optages børn og unge i alderen 8-23 år.  

GRY startede som en drengesejlerklub "Her er vi" i 1912 og blev indmeldt i 

DDS i 1921  

 2.  3.  4.  
Gruppen består af 3 afd.:  

O-optierne (8-12 år)  

holder møder hver onsdag og  

sejler i 12 Opti-joller  

Søspejderne (12-16 år)  

holder møde hver tirsdag og  

sejler i 4 Svendborg joller  

Jungmændene (16-23 år)  

holder møde hver torsdag og  

sejler i en Drabant 24.  

Lederne sejler i en gaffel-  

rigget Måge og en Banner 34.  

Til gruppen er desuden knyt- 

tet en gruppe Søulke, der sej-  

ler i den gaffelriggede Måge.  

 

 

Kontingent  

Ooptier: 300,-/kvt,  

alle øvrige: 350,-/kvt  

VHF-kaldesignaler  

Vore bådes VHF-radioer kan  

kaldes over "Lyngby Radio"  

på: 8060 4020:  

 "GRY':  XPC 7313  

 "Chip":  XPC 8435  

 "Chap:  XPC 8436  

 "Kiwi":  XPC 7341  

 "Anrares":  XPA 9423  

 "Aquila":  XPE 3146  

 "Altair":  XPE 3147  

"Chresten K.":   XPE 3148  

 

Gruppestyrelses formand  

Claus Laage-Thomsen  

3542 1103/ 2446 9854  

clt@parkmail.dk  

Gruppeleder  

Nils Ole Koefoed Jensen  

3879 4044  

nk@dyveke.dk  

O-optiafdeling  

Hans Christian Koefoed  

3649 0849  

hc@koefoeds.dk  

Søspejderafdeling  

Malthe Stentoft  

6063 6103  

maltheseren@gmail.com  

Jungmandsafdeling  

Tobiasz S. Laskowski  

4223 6544  

jm.ledere@gmail.com  

Søkyndigt medlem  

Henrik Pedersen  

3888 5868 / 4026 4406  

tinaoghenrik@kabelnettet.dk  

Gruppens kasserer  

Peter Sande Pedersen  

3874 2989/ 2714 9036  

sandesilba@gmail.com  

Bådfond: GRY-kasserer  

Laurits Hansen 

3626 9503/ 6088 5533  

laurits.hansen@privat.tdcadsl.dk 

 

Gruppens banknumre:  

 Gry:  Danske Bank 

1551 2077310  

 Ture:  Danske Bank  

 1551 10224608  

Bådfond:  Finansbanken  

 6610 2741030  

 DDS:  konto 2219  

"Standeren"s redaktion  

Marius Klinken  

2874 0755  

mariusklinken@gmail.com  

og 

Marianne S. Sørensen  

4124 6954/3583 6673  

marianne@psf.nu  

Kartotek "Standeren"  

Hans Christian Koefoed  

3649 0849  

hc@koefoeds.dk  

"Medlemsansvarlig"  

Tom Nielsen  

3918 0008  

tom@jordt.dk  

Gruppens hjemmeside.  
www.gryspejderne.dk  

"Standeren"  

er Grys medlemsblad.  

Indlæg sendes til:  

standeren@gryspejderne.dk  

 

 


