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Marts 2014 / 78. årgang  

 

                

 

Månedens store begivenhed for alle i Gry: 

Det årlige Bankospil 
28. marts kl. 19.00 på Randersgades Skole 

Dørene åbnes kl. 18.30 
 
Første spil kl. 19.00 
Husk at medbringe kage 
til salg i baren. 
 
OBS: Blandt de indleve-
rede kager vil der være en 
præmie til enten den 
største, flotteste, bedste, 
mindste, først udsolgte 
eller noget helt andet. 
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STATIONSVAGT i Marts: Spejderne 

”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. 

 

Fotografer i dette nummer: Henrik s. 2 og s. 9, Marianne forsiden. Og så er der bille-

derne på s. 10 tyvstjålet fra skoleskibenes hjemmesider.

Gaver til Gry 
Hvis du vil give en donation til Gry’s arbej-

de med børn og unge så de kan holde deres 

både ved lige og fortsat sejle ud på det blå 

hav, kan du indbetale lige det beløb du vil 

gennem www.betternow.dk/dk, der har en 

aftale med Det Danske Spejderkorps som 

sender pengene videre til os. Administrati-

onsomkostningerne er på denne måde 

mindre end DDS kan gøre det for og DDS 

er samtidig godkendt til at modtage skattefri 

gaver til spejdergrupperne.  

http://www.betternow.dk/dk
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Så er der gang i årets store lotteri. I forbindelse med bankospillet 

har vi i år genopfundet vores gamle tradition med et "Fjernstyret 

bankolotteri". Køb et lod, skriv navn mm på slippen og vi trækker 

lod fra den store sæk på selve bankoaftenen fredag d. 28. marts 

på Randergade skole. 

Er man ikke til stede på aftenen sørger vi for at man får gevin-

sterne på anden vis. Er man til stede til denne hyggelige aften på 

Randersgade skole, får selvfølgelig gevinsterne med hjem med det 

samme. 

Præmierne består af forskellige oplevelser: Mad på cafe, en tur i 

biffen, noget musik til øret eller måske en kulinarisk oplevelse på 

en restaurant i nærheden af hvor man bor. 

Der er Optierne og spejderne der primært står for salget, så tag 

godt imod vores sælgere, når I møder dem på jeres vej. 

Møder man ikke en Oopti eller spejder, og har man lyst til at delta-

ge alligevel, kan man tage kontakt til Nils Ole tlf 38 79 40 44. Her 

kan man så aftale nærmere mht køb af lodder. 

Husk at alle er velkomne til selve bankospillet på Randersgade skole 

fredag d. 28. marts 2014 kl. 19.00, - dørene åbner kl. 18.30. 

 

Lederne 
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Spejder standerindlæg             Marts 2014 

Kære spejderbørn  

Så blev det marts og Ørleholm er lige om hjørnet!! Nøøj hvor bli'r det fedt!! Har du 

mon allerede tilmeldt dig på www.gryspejderne.dk/oerholm2014? – ellers har du 

sørme travlt!! :P Du kan læse mere om turen på hjemmesiden og i månedens Spej-

derprogram. 

Når Ørholm er overstået, skal vi til at gøre klar til vores store Banko-Fest-Spil – ja, du 

husker det nok, den ene gang om året, hvor man kan være så heldig at vinde alt fra 

kaffe og flasker til halve svin og lammekøller. Ja, tag heldet med dig, når du kom-

mer, men allerede nu ved vi, at det bli'r hylende morsomt.. vi skal jo optræde den 

aften, og hvad andet end sjovt kan det dog blive!?  

Men det er nu ikke nok, på samme tid skal vi nemlig afholde Kollektivuge og så-

mænd også arbejde på vores fine dåser (altså Svendborgjollerne). Årets Kollekti-

vuge afholdes fra torsdag til tirsdag, henover den weekend, hvor vi har BANKO og 

forårsklargøring. Kollektivugen er en uge, hvor vi alle bor sammen nede på Statio-

nen og prøver at bo alene, selv at sørge for maden, lektierne og alt det man nu en 

gang skal kunne, hvis man virkelig vil kunne klare sig selv. 

Husk derfor at tilmelde dig på www.gryspejderne.dk/kollektivuge2014, så du også 

kan være med! 

Sidst men ikke mindst, så vil vi lige huske dig på, at du skal sætte nogle vigtige dato-

er af i kalenderen, bl.a. den dag vi skal søsættebådene i april og Kristi Himmelfarts-

ferien hvor vi tager afsted på årets første tur – hvoraf navnet: Første Sejlads! 

Forhåbningsfuld forårsvind, 

fra Carolin, Malthe & Sune  
 

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

 

 

http://www.gryspejderne.dk/oerholm2014
http://www.gryspejderne.dk/kollektivuge2014
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Månedens spejderPROGRAM som følgende: 

(Mødetid 1800 – 2030) 

Tirsdag d. 4/3 TropsMøde – sidste møde inden Ørholm bruger vi på at repetition af alt 

det, som I skal kunne, for at blive brave danske søfolk!  

Weekenden d. 7-9/3 Ørholmturnering – vi mødes 'under uret' på Hovedbanen kl. 1900 og vi er 

hjemme igen på Hovedbanegården søndag cirka kl. 1400. Pakkeliste ligger 

på www.gryspejderne.dk/oerholm2014. 

Tirsdag d. 11/3 PatruljeMøde – vi skal på værkstedsløb, hvor du kommer til at lære næ-

sten alt det, som du skal vide, inden du kan forårsklargøre en sejlbåd! Så 

kom frisk med arbejdstøjet på  

Tirsdag d. 18/3 TropsMøde – vi finder på og øver vores underholdning til Banko. 

Tirsdag d. 25/3 TropsMøde – vi øver endnu mere på vores underholdning, så det bliver 

underholdning i VERDENSKLASSE!!  

Torsdag => Tirsdag Kollektivuge – alle Spejdere bor på havnen! Læs mere og tilmeld dig på 

www.gryspejderne.dk/kollektivuge2014. 

Fredag d. 28/3 kl. 1700 Banko-Fest-Spil – vi mødes tidligere for at pynte op og gøre klar i gymna-

stiksalen på Randersgade skole, hvor arrangementet afholdes. Under for-

beredelserne kommer vores søde formand Claus forbi med lidt Chili con 

Carne til at stilne sulten! 

HUSK – din familie kan først komme ind fra kl. 1830. Bankospillet starter 

først kl. 1900. 

Tirsdag d. 1/4 TropsMøde – vi afslutter Kollektivugen og bådklargøringen, spiser en sid-

ste gang sammen og hopper så hjemad. 

Tirsdag d. 8/4 PatruljeMøde – I arbejder på bådene, så de kan blive shiny og klar til, at de 

lige om snart skal i vandet!  

Weekenden d. 26-27/4  Søsætning – sæt kryds i kalenderen nu, så du kan være med! Ellers kan 

din båd jo ikke komme i vandet, så du kan komme ud at sejle!! Mere info 

og tilmelding kommer i næste Stander! :) 

Weekenden d. 29/5-1/6 Første Sejlads – årets første weekendtur! Når vi nærmer os datoen, vil 

der komme en tilmelding på hjemmesiden – men nu skal du blot sætte et 

KÆMPE rødt kryds i kalenderen!!  

 

HUSK => SPEJDERNES SOMMERTUR AFHOLDES I UGERNE 31 & 32 ! ! ! 

 

http://www.gryspejderne.dk/oerholm2014
http://www.gryspejderne.dk/kollektivuge2014
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

Banke, banke på, - så er vi i gang med marts, og snart skal 

vi opføre vores underholdning til bankospillet. Fredag d. 28. 

marts er dagen hvor det hele går løs. Vi skal mødes til Ban-

kospil på Randersgade skole, og der er masser af præmier 

der skal spilles om. Hvem får de heldige numre? Hvem skal 

have sidegevinster? Hvem har kage med til kaffeboden? Og hvem løber med 

den store gevinst i det sidste spændende spil? Ja, spørgsmålene er mange og 

det bliver først på dagen, hvor vi får alle svarene. I marts skal vi virkelig gå til 

den med at øve. I skal øve hjemme og vi skal sætte det sammen om onsdagen. 

Hvis det hele går som det skal så følger vi programmet i Standeren som vi ple-

jer. Mangler vi tid til at pudse det sidste af må vi tage en af vores ture i 

svømmehallen og lave om til en øveaften. Men, men , men mon ikke vi klarer 

den som vi plejer!! 

Vi har jo heldigvis også vores ”øve-weekend” til at blive klar med. Vi skal 

mødes lørdag d. 22. og så skal øve vores underholdning en hel masse. Samti-

dig skal vi hygge, spise god mad og nok også ende dagen med at lave vores 

egen lille hjemme-biograf. Søndag øver vi noget mere inden vi skal hjem. Den 

weekend er altid både hyggelig og effektiv. 

 I forbindelse med Bankospillet er vi også i gang med at sælge vores ”Fjern-

styrede Bankospil”. Her kan alle vinde forskellige præmier uden at være til 

stede til selve bankospillet. I sælge loddet og får slippen med navn på med til-

bage. Så kommer vi alle lodderne i en sæk, og præmierne bliver trukket på 

selve bankoaftenen. De der vinder får præmierne med hjem 

hvis de er til stede til bankospillet. Er man ikke det, sørger vi 

for, at de får præmierne på anden vis. 

Det gælder for os alle sammen, at vi skal sælge så mange 

lodder som muligt. Jo flere vi sælger, jo flere penge tjener vi 

til alt det vi går og laver til daglig i Gry. Ture, både, huse, ar-

rangementer, - alt sammen koster noget.  
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OPTI - SIDE 
Men, men, men inden vi skal i gang med alt det arbej  de 

skal vi allerførst feste igennem med årets fastelavns-

arrangement. Vi skal mødes på Stationen i fuld ud-

klædning og med masser af energi i armene. Der 

skal som altid slås fuldt igennem så tønden ikke 

kan holde sammen mere. Hvem der bliver dronning 

og hvem der bliver konge kan kun tiden vise. Alle får muligheden! 

Ud over tøndeslagning skal der også bides til bolle og kåres årets mester i snø-

rebåndsspisning. Forskellige andre konkurrencer kunne også godt finde vej til 

dette arrangement, så mød op og oplev det hele. Vi glæder os til at se jer alle 

sammen. 

Når så marts er brugt op til underholdning og spas, så skal vi til at tage fat på 

forårets anden store opgave. Vi skal i gang med at gøre vores optimistjoller 

klar til det som det for alvor drejer sig om: Sejladsen. Ror og sværd skal slibes 

og lakeres, og jollerne skal poleres og vokses. Ror go sværd klarer vi om ons-

dagen og jollerne gemmer vi til vores arbejdsdag med forældre som kommer 

først i maj søndag d. 4. maj. Her skal vi gå rigtigt til den, så jollerne bliver 

klar til brug i en fart så vi kan komme på vandet igen.  

Det er helt sikkert, at vi nyder at hygge os gennem vinteren 

med en masse forskellige aktiviteter og ture på land, men 

ligeså sikkert er det at vi allerhelst vil ud på vandet for at 

sejle. Vi glæder os til masser af timer på vandet. Så fat 

mod hvis vejret er lidt imod os, hvis det stadigvæk er lidt 

koldt på næsen eller hvis cyklen en dag en punkteret. Inden 

længe og før vi ved af det, så er vi på vandet igen, har vinden i håret og smil 

på læben. 

Kolde blæsende førsteforårshilsner 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 
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 Svømning på Frederiksberg: ”Over, under, over,  

under og så igennem” – husk uniformen. 

 

Ons d. 12 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med øvedag til vores underholdning. 

   Der er kagedag til Gustav & Karel.  

 

Ons d. 19 kl. 18.30 - 20.00 Svømning på Frederiksberg. 

Hvor langt kan vi mon række 

hvis vi gør os umage?? Hvis vi 

ikke er helt klar til bankospillet 

kan det være at vi dropper svømning og øver på 

Stationen, - I hører nærmere. 

Lør d. 22. kl  14.00 -  Ooptiweekend på Stationen. Husk diverse  

Søn d. 23. kl. 12.00  weekendgrej: sovepose, tandbørste mm 

 

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

underholdnings-øveaften. Mon I har 

øvet nok hjemme? Der er kagedag til 

Mollie & Sigurd. 
 

Fre  d. 28.  Bankospil på Randersgade skole. Husk det I skal  

bruge til underholningen og masser af højt humør. 

Uniformen skal selvfølgelig også med denne aften. 

APRIL :  

Ons d. 2. kl. 18.30 - 20.00 Så svømmes der igen på Frederiksberg. 
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Vi minder om, at det er muligt at bruge Betalingsservice 

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  

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.  
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Jungmands news – no news... 

 

Til gengæld kan vi fortælle at hele 3 Gryere tager i næste uge med skoleskibet 

Danmarks togt nummer 101, mens 1 Gryer tager med Georg Stage, når den 

stævner ud i april. Godt gået Gryere!! 
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 Hej alle i gæve Søulke! 

Vi er jo alle gået i vinterhi, men inden længe kommer foråret, hvor vi skal gøre bådene klar til 

den kommende sejlsæson, og her vil vi Søulke gøre Chresten K. klar til denne. 

Og vi samles som bekendt til vores vinter søulkemøder, hvor vi sidst har været hos Erik og 

Rigmor, hvor Rigmor bare havde lavet lækker mad til os – tusinde tak Rigmor og du er en 

knag til dette. 

Og når vi gamle søulke er sammen, så går snakken livlig omkring fra den gang vi var yngre 

og nu hvor vi nogle af os er blevet lidt grå i toppen eller har fået en halvmåne frisure, MEN 

der er stadigvæk krudt i os. Vi har på det seneste været et par gange i havnen for at bidrage, 

hvor Jeppe, Lars, Eskild, Phao og jeg har fået ryddet lidt op på pladsen, så den ikke den druk-

ner i for meget unødvendigt affald etc. og det kan vi. Vi har også fået repareret trappen ved 

indgangen til Stationen, hvor vi lige aflaster gruppeleder Niels Ole vedr. denne opgave, så nu 

er er denne opgave løst . 

Og så er Jeppe, Phao og jeg, i samråd med H.C. og Erik gået igang med at opdatere Søulkeli-

sten, så vi kan få styr på, hvem der er gamle medlemmer og som har været søspejder i Gry og 

har en tilknytning til vores dejlige Søspejdertrop, og fremover skal have Standeren tilsendt , 

og betaler for dette da det trods alt er en udgift, som man også skal se op for. Dette også for at 

hjælpe H.C. så han han har noget at forholde sig til vedr. ovenstående. Allle kan jo få Stande-

ren i dag gratis via digital ved at tilmelde sig på standeren@gryspejderne.dk  

Når I nu læser dette indlæg fra os Søulke, så har vi haft et vintermøde hos Eskild og næste 

vintermøde bliver på Stationen torsdag d. 27/03 og alle er meget velkomne til at kigge forbi. 

Med Søulkehilsener  

Søulk Kasper 

mailto:standeren@gryspejderne.dk
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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  

 

 

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 for-

mand  

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.co
m  

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  

lau-

rits.hansen@privat.tdcadsl.dk 

Gruppens banknumre:  

 Gry:  Danske Bank 

1551 2077310  

 Bådfond:  Finansbanken  

  6610 2741030  
 DDS:  konto 2219   
 
Skattefri støtte til Gry 
www.betternow.dk/gry 

"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  

 

mailto:clt@parkmail.dk
mailto:nk@dyveke.dk
mailto:hc@koefoeds.dk
mailto:maltheseren@gmail.com
mailto:tinaoghenrik@kabelnettet.dk
mailto:sandesilba@gmail.com
mailto:mariusklinken@gmail.com
mailto:marianne@psf.nu
mailto:hc@koefoeds.dk
mailto:tom@jordt.dk
http://www.gryspejderne.dk/
mailto:standeren@gryspejderne.dk
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