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Februar 2014 / 78. årgang  

 

HUSK: 

Grupperådsmødet, torsdag d. 27. februar kl. 17 – 19 

Grupperådsmødet er Grys årlige forældremøde og general-
forsamling. Mød talstærkt op! 

HUSK OGSÅ: 

Fastelavnsfest Søndag d. 2. marts kl. 10 i Gry   
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Nytårshilsen  

/ indbydelse til forældremødet d. 27. februar kl 17–19 
 
Så sagde vi farvel til 2013 og 2014 løb af stablen.  

Som jeg sagde det ved Standerhejsningen vil jeg påstå at søspejderarbejdet kræver me-

get mere omhyggelighed end andet spejderarbejde mht. pasning af grejet. Her er en 

masse forskellige materialer, man skal vide noget om. Det skal passes og plejes rigtigt 

for at kunne holde til sejlads i al slags vejr og vind, og hårdhændet brug. Og denne pas-

ning – den omhyggelige vedligeholdelse, det at holde orden og sætte system i grejet, læ-

re at bruge forskellige værktøjer fra skrubben til boremaskinen – er netop en af de store 

udfordringer eller glæder om man vil. En god og kontant læring som spejderne kan tage 

sig med videre i livet og forhåbentlig aldrig glemmer. Min nytårsopfordring er at vi alle 

bliver bedre og bedre hertil.  

 

I starten af året fik vores ihærdige Søulke, (søspejdere på 50+), genetableret terrassen 

med nye brædder. Der skal endnu engang lyde en stor tak for indsatsen. 

 

I kabyssen fik vi endelig bygget lidt om og en effektiv opvaskemaskine blev tilsluttet. I 

slutningen af året blev også skyllevasken opsat, - så nu kan man let tage sin Stationsvagt 

og sørge for at alt ser pænt og ordentligt ud  

 

Vores medlemsblad har fået farver takket være redaktørens store indsats, og det har vir-

keligt givet et kvalitetsløft. Vi vil meget gerne beholde det trykte blad, selvom det digi-

tale mere og mere tager over, så støt bladet med relevante artikler, billeder og måneds-

programmer. 

 

Det skal ikke være nogen hemmelighed at vores skrabelotteri har givet problemer. Hvis 

det skal give overskud og sikre vores økonomi, er det vigtigt at alle i Gry sælger. Men 

det er lettere sagt end gjort, udgifterne til trykning, gevinster og afgifter er også steget 

kraftigt. Vi vil derfor i 2014 lave det som et fjernstyret banko med gevinster som ud-

trækkes på Bankoaftenen, det vil billiggøre lodsedlen og samle aktiviteterne. Det er vig-

tigt at se på den effekt der ligger i at alle samler penge ind til vores både, så de kan ved-

ligeholdes ordentligt. Støt derfor salget!! 

 

Arbejdsdagen i september med mange spejdere og forældre var endnu engang en stor 

succes. Vedligeholdelsen af hus og plads er meget vigtig. Husene har nu stået på plad-

sen i 14 år, de er rimeligt godt vedligeholdt, men tidens tand gnaver og der skal hele ti-

den følges op. Men vi har et godt udgangspunkt i, at vores huse er stillet op på pæle og 

solidt forankret og med gode tage; det viste sig under storm og højvande for nylig, hvor 

det meste af pladsen stod under vand. 
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I august var vi sammen med de øvrige klubber i Svanemøllehavnen, (der er 11!!), om 

”Åben havnedag” som blev sponsoreret af Østerbro Lokaludvalg. Det var den dag spej-

derne kom hjem fra sommertogt så vi kunne ikke andet end blot holde åben plads og 

hus. Baggrunden var at vise de aktiviteter som foregår omkring Svanemøllehavnen, vi 

ligger jo lidt i et hjørne af Østerbro, enkelte gæster nåede vist også ud til os. Næste år 

lægges der op til at det bliver i maj og måske bliver det i forbindelse med vores Stan-

derhejsning d. 24/5, men nu må vi se. Selvom vi har ventelister, er det vigtigt at vi viser 

vores aktiviteter frem og ikke blive en lille lukket enklave på den yderste spids!! 

 

Der lægges i år op til større forandringer. Vi har længe diskuteret en anden møde struk-

tur i bestyrelsen og lederkredsen, så vores møder bliver mere effektive og vedkommen-

de. Formanden er på valg og trækker sig gerne tilbage til en almindelig bestyrelsespost, 

- det kunne jo være anledning til en omstrukturering.  

 

Meget kan der berettes om året der er gået, men herom kommer der mere på forældre-

mødet/ grupperådsmødet d. 27/2, - også med billeder! – Vi holder mødet som et ”fyraf-

tensmøde”, en almindelig torsdags aften efter arbejde kl 17, i håb om at så mange med 

tilknytning til GRY som muligt kan møde op. 

En invitation er vedlagt og her kan man læse mere om arrangementet og den efterføl-

gende spisning. 

Godt nytår og vel mødt. 

Claus Laage-Thomsen 

formand  
 

 

Efter novemberstormen  
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Spejder standerindlæg        Februar 2014 

Kære spejderbørn 

Så er det blevet februar og snevinteren er kommet over os! :) Bådene ligger nu under et 

rart lag sne og hygger sig med sig selv og hinanden, mens de glæder sig til, at vi om små 

to måneder begynder at kæle for dem, så de kan blive klar til endnu en herlig sejlsæson! 

Men inden vi kan starte bådklargøringen, skal vi først have styr på al den navigation, lan-

terner, signaler, 1. hjælp og andet sjovt, som jo er nødvendigt, for overhovedet at kunne 

tage ud at sejle! Alt det vil sætte jer på prøve, når vi til marts skal afsted på årets Ørholm-

turnering! I den weekend skal vi dyste mod alle andre søspejdere og se hvem der mon er 

landets mest duelige sømænd! Vi tager afsted fredag aften og kommer hjem igen søndag 

midt på dagen. Husk I skal tilmelde jer eller melde afbud i god tid inde på hjemmesiden på 

www.gryspejderne.dk/oerholm2014. 

Februar er også måneden, hvor vi skal afholde vores årlige Grupperådsmøde – en form 

for vigtigt forældremøde, hvor alle forældre og alle medlemmer på mindst 15 år skal del-

tage. Her skal vi nemlig sørge for, at vi kan komme videre med endnu et godt år, med 

masser af gode oplevelser!  

 

Snefluk og snevind, 

fra Carolin, Malthe & Sune 
 

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

 

 
Kapsejlads 2013 

http://www.gryspejderne.dk/oerholm2014
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Månedens spejderPROGRAM som følgende: 

(Mødetid: 1800 – 2030) 

Tirsdag d. 4/2 TropsMøde – i aften skal ud at skøjte, så vi mødes kl. 1800 på Fugle-

bakken st. Derfra går vi op til Genforeningspladsens skøjtebane. 

Husk skøjter eller penge til at leje skøjter – det koster 50,- kr. pr. time 

– vi er der små 2 timer. Vi afmønstrer på Fuglebakken st kl. 2030. 

Tirsdag d. 11/2 Vinterferie – jeres ledere leger i sneen – intet møde iaften  

Tirsdag d. 18/2 TropsMøde – pas på arme og ben, i aften skal det nemlig handle om 

1. hjælp! En ting kan vi love jer – det bli'r blodigt sjovt! 

Tirsdag d. 25/2 PatruljeMøde – sidste patruljemøde inden Ørholm. Vi mødes på Sta-

tionen og alle patruljer får udleveret en opgave – en tur de skal plan-

lægge. Hvor mon jeres tur skal gå hen? 

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

møde op! Det er vores årlige generalforsamling, som er meget ME-

GET 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. 

Tirsdag d. 4/3 TropsMøde – sidste tropsmøde inden Ørholm.. vi gennemgår alt det, 

som I endnu ikke synes at have helt på det rene! Vi skal jo være top-

tunede inden weekenden  

Tirsdag d. 7-9/3 Ørholmturnering –  Vi mødes på Hovedbanegården Under Uret kl. 

1900 og vi er hjemme igen på Hovedbanen søndag cirka kl. 1400. 

Husk tilmelding på www.gryspejderne.dk/oerholm2014. 

 

http://www.gryspejderne.dk/grupperaadsmoede2014
http://www.gryspejderne.dk/oerholm2014
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OOPTI - SIDE 
 

Hej Ooptier. 

Så skal vi i gang med februar. Vi er lige startet på året, - i gang med måned 

nummer to. Men tænk: Efter den gamle romerske kalender var dette den sidste 

måned i året…. og d. 23. februar var årets sidste dag, - også selvom at måne-

den havde flere dage. De var skøre de Romere…  

 

Vi er ellers kommet godt i gang med året 2014. Vi fik desvær-

re rykket vores Nytårstur en uge, men heldigvis var der rigtig 

mange af jer der kunne komme alligevel. Dagens hemmelige 

program endte med at være et GPS-løb mellem Enghave- og 

Valby Station. Desværre tog det lidt ekstra tid at komme i 

gang fra morgenstunden, så vi nåede ikke alle posterne undervejs. Den indlag-

te opgave måtte vi også springe over, men vi gemmer den til en anden god 

gang. Vi havde nemlig travlt til sidst, da vi skulle nå at komme til tiden, når 

der skulle bowles i Big Bowl i Valby. Efter spillet gik turen hjemover med 

madpakker i toget, og dagen sluttede med en lille konkurrence mellem dagens 

to hold. Hvem vidste, at søstøvler kunne bruges til andet end at beskytte fød-

derne mod vandpytter…… Alt i alt en hyggelig dag med god deltagelse fra 

både Ooptier og spejdere. 

Kigger vi lidt frem i kalenderen lander vores øjne bl.a. på, at der i marts er 

bankospil i Gry fredag d. 28. marts. Til dette skal vi jo lave underholdning og 

allerede nu er vi i gang med forberedelserne. Ideer er fløjet over bordet og har 

ramt tavlen og er nu ved at blive til det vi skal underholde med. Vi fortsætter 

med udviklingen, og snart skal vi til at arbejde med det for alvor. Alle skal hu-

ske at sætte datoen i kalenderen og sørge for at hele familien 

kommer med denne aften. Det er hyggeligt, spændende og så 

tjener vi også lidt penge til at holde aktiviteterne i gang i dag-

ligdagen. Sidste træning til underholdningen bliver som altid i 

weekenden før banko d. 22. - 23. marts, hvor vi mødes på Sta-

tionen til øvning og masser af hygge og god mad. 
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OOPTI - SIDE 
 

Før vi når så langt skal vi dog have afholdt vores Fa-

stelavnsarrangement i Gry. Her mødes alle igen til 

den traditionelle tøndeslagning, og mon ikke også at 

der bliver lidt af hvert til ganerne, og lige også en 

del konkurrencer at deltage i. Vi mødes udklædte d. 

2. marts kl. 10.00 og vi vil, - lidt ømme i hænder og kæber, tage afsked 

omkring kl. 14.00. Vel mødt til det eneste arrangement i Gry, hvor man med 

god samvittighed kan møde op uden uniform ;-) 

I løbet af februar kalder vi også lige en gang på jeres forældre. Vi skal nemlig 

have afholdt vores årlige Grupperådsmøde. Det er vores betegnelse for vores 

generalforsamling eller forældremøde. En aften hvor vi klarer alle de formelle 

ting, der skal laves med regnskab og budget, valg af bestyrelse og andet. Men 

også en aften, hvor I forældre kan høre om alt det der foregår i Gry i alle afde-

lingerne. Også en dag hvor der kan uddeles ris og ros i forbindelse med vores 

aktiviteter i Gry. Møde glade op til dette møde. 

Man kan afslutte mødet med fællesspisning 

hvis man ønsker det. Husk tilmelding til dette.  

 

Ellers ser vi bare frem mod en masse hyggelige timer sammen. Om vi svøm-

mer, leger, øver, binder knuder og knob, spiser eller drikker, det betyder ikke 

så meget. Vi kommer til at hygge os under alle omstændigheder. Inden længe 

kommer vi også til at kunne skimte ude i horisonten, at vi skal sejle igen når 

det bliver maj. Når vi når der til har vi også haft arbejdsdag med forældre og 

nogle onsdage, hvor vi har gjort diverse klar på optimistjollerne. 

              Kolde superblæsende februar-hilsner til alle 

          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 
 

FEBRUAR : 

Ons d. 5. kl. 18.30 - 20.00 Så er vi for alvor i gang med underholdningen til 

Bankospillet. Vi skal se hvad jeres ideer er blevet 

til. Der er kagedag til Atlanta & William. 

Ons d. 12. kl. 18.30 -20.00 ”Ooptivinterferiefritilhjemmehyggeaften”.  

 

 

 

Ons d. 19 kl. 18.30 - 20.00 Svømning på Frederiksberg. Fyld lungerne op, 

- der skal pustes en del i dag. 

Ons d. 26 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med underholdningsøveaften.  

  Der er kagedag til Charlie & Reuben. 

Tors d.27 kl. 17.00 - 19.00 Forældremøde. Mød glade op, deltag i årets foræl-

dremøde og hør om livets gang i Gry 

 

MARTS :  

Søn d. 2. kl. 10.00 - 14.00 Fastelavn i Gry. Mød udklædte op på  

Stationen. Medbring godt humør, ud-

klædning og 30 kr 

Ons d. 5. kl. 18.30 - 20.00 Svømmemøde på Frederiksberg. 

Lør/Søn d. 22. - 23.  Ooptiweekend på Stationen. 
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Søndag d. 2. marts kl. 10.00 til ca. 14.00, holder vi 

Fastelavn på Stationen for alle medlemmer. Dagen 

vil byde på bla. tøndeslagning og bollespisning. Må-

ske er der varm kakao, og under alle omstændig-

heder vil der være fuldt af fantastisk udklædte 

deltagere.  

 

Dagen bliver også fuld 

af andre aktiviteter, og vi glæ-

der os til at se jer alle sammen, 

I må gerne være udklædte så 

godt, at vi ikke kan finde ud af 

hvem der er hvem. Der bliver nok også præmie til den bedst ud-

klædte  

 

I skal huske at tilmelde jer til dagen, så vi ved 

hvor mange vi skal købe ind til. Sidste tilmelding 

er onsdag d. 26. feb. til din leder og så får I det 

hele for kun 25 kr. 

 

Vi ses til en god dag i Gry. 

Lederne 
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Lige nu bliver der betalt kontingent for Peter… 

 

 

… og så letter det kassererens opgave og sparer tid, som kan 
bruges bedre i det frivillige arbejde hos GRY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATIONSVAGT i februar: Ooptierne 

”Stationsvagten” skal bla. sørge for toiletpapir, køkkenruller, sæbe, sulfo, rene viske-

stykker og håndklæder og vask af de snavsede og …….!  

Husk dørk-vask! – 1 gang månedligt. 

 

Næste gang du skal betale 
kontingent eller andre tilba-
gevendende udgifter, så 
overlad trygt betalingerne til 
Betalingsservice. 

Det er det nemmeste i ver-
den. Og du behøver ikke 
spekulere på, om regninger-
ne bliver betalt. 

Tilmeld regningen i din 
netbank, i dit pengeinstitut 
Så går resten af sig selv.  

H/H redningsvest til salg 

Redningsvesten er som ny - kun brugt få gange. 

Den kan bære 30-40 kg. 

Koster 100 kr. 

Kontakt Olivia: 

telefon 2444 7668 

eller mail Olivia-rd@ryp.dk 

mailto:Olivia-rd@ryp.dk
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Hej søulke ! 

Alle samt deres familie ønskes alt godt i det nye år, på de mørkeste dage i året 

kan vi se frem til nogle hyggelige stunder i løbet af 2014. 

Vi fik Chresten K fint på land og pakket den ind i sin vinterdyne. 

Første landmøde blev holdt hos Lars Borg i Varpelev. Mange tak for et vel til-

rettelagt arrangement. 

Det første møde i det nye år bliver afholdt hos Erik Sø fredag 31.01.2014. 

Mødet i februar er fredag den 28. 2014 hos Eskild. 

Mødet sidste torsdag i marts afholdes på Stationen, hvor vi skal aftale, hvad 

der bør laves på Chresten og hvornår. Vi ser frem til en god sæson. 

Med søulke hilsen Eskild og Phao 

 

En sommeraften, som vi ønsker os mange af 
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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  

 

 


