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April 2014 / 78. årgang  

 

 

                                                                     

I februar afholdtes det årlige 

Grupperådsmøde på Stationen 

for alle medlemmer i Gry. 

Referat fra mødet følger i næste 

Stander  
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Havnedag i Svanemøllehavnen 2014 

Igen i år afholder Svanemøllehavnen og dens foreninger Havnedag. Havnedagen i Svanemøllehav-

nen 2014 kommer til at foregå lørdag den 21. juni fra klokken 10. I år lægges der igen op til at klub-

berne arrangere arrangementer, men der opfordres til at klubberne og klubbernes medlemmer opstil-

ler maritime loppemarkeder. Alle klubber er repræsenteret i havnedagsudvalget. Indtil videre vil vi 

opfordre til at alle medlemmer tilmelder sig følgende event på facebook og invitere familie og ven-

ner. Mere information følger. https://www.facebook.com/events/1382942018647650/ 

o – O – o 

 

Husk at melde dit kontingent til betalings service og spar 40 kr. 
Det letter administration for GRY og du kommer ikke i restance 

 

STATIONSVAGT i april: Jungmændene 

”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. 
 

 

https://www.facebook.com/events/1382942018647650/
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Sidste nyt om  

”STANDEREN” 
Får du ”Standeren” i din postkasse hver måned, og nyder du at læse i den?  

Vil du være sikker på at dette fortsætter, så læs lige med her: 

 

Hver måned modtager mange i og omkring Gry ”Standeren”, men igennem et 

stykke tid har vi fået sendt til en del ekstra læsere, end vi lige haft tradition 

for. Det vil vi gerne følge op på nu. 

 

Vi har i Gry bestemt, at alle Ooptier og Spejdere skal modtage en fysisk 

”Stander” hver gang den udkommer. Andre medlemmer af Gry modtager også 

en fysisk ”Stander”, medmindre de selv giver besked om at de hellere, - eller 

ligeså gerne, vil modtage den som en Pdf-fil via en mail. Man kan også som 

medlem modtage begge dele. 

Ud over dette sender vi ”Standeren” til enkelte modtagere, som vi i Gry gerne 

vil give muligheden for at følge med i Gry’s liv og levned, som tak for en stor 

indsats i Gry gennem tiden. 

 

Alle andre har mulighed for at abonnere på ”Standeren” og få den tilsendt 

hver måned. Der kræver, at man indbetaler minimum 150 kr på konto reg.nr. 

1551 konto nr. 2077310, og mærker indbetaling tydeligt med navn, adresse og 

mærket: ”Stander-abonnement”. Man kan også vælge at indbetale mere end de 

150 kr og derved støtte arbejdet i Gry som helhed. 

 

Som noget af det nyeste kan alle også vælge at modtaget "Standeren" via mail. 

Dette kræver blot, at man sender en mail til standeren@gryspejderne.dk, med 

ønsket om dette og herefter vil man modtage "Standeren" via mail. 

 

Altså: Er I ikke aktive medlemmer af Gry, og vil I fortsat modtage ”Stande-

ren” hver måned skal I altså oprette et abonnement på ”Standeren” eller til-

melde jer ”Standeren” digitalt via mail. Dette er det sidste nummer ”Stande-

ren”, der bliver sendt ud til alle ”ikke medlemmer” og ”ikke abonnenter”. 

 

De allerbedste ”Stander-hilsner” til alle. 

Søspejdertroppen ”Gry” 

mailto:standeren@gryspejderne.dk
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Kære spejderbørn  

Nu er det april og vi krydser fingre for, at det dejlige forårsvejr forbliver skønt alle de 

dage, hvor vi skal arbejde på bådene, så de kan blive smækre skønne, før de skal i 

vandet og sejle endnu en hel sejlsæson!  

Husk, at hvis du har brugte, rene konserves eller marmeladeglas, så må du endelig 

gerne medbringe dem, sammen med tøj og lagner der er for brugt til at kunne bru-

ges. Vi mangler nemlig malerglas og pudseklude! Derudover er det en RIGTIG god 

idé, hvis du finder noget godt varmt arbejdstøj frem (gælder også sko), fordi vi skal 

arbejde med en masse grissende ting, som du aldrig igen vil kunne få af dit fine Dol-

ce Gabbana tøj :P 

Men inden vi sætter i gang med forårsklargøring osv, så skal der da aller først lyde 

et KÆMPE TILLYKKE til CHIPs patrulje, Søløven, som helt overbevisende vandt årets 

Ørholmturnering for næsen af vore kære venner i Hvidovre!  Godt gået spejders, I 

kan jo sagtens når I gi’r den en skalle! KAOS’ patrulje, Sælen, klarede sig også godt 

på Ørholm, men kom dog ikke ind blandt de 3 bedste patruljer. I turn-out vandt 

CHIPs patrulje 3. pladsen!  Mon det bli’r bedre næste år..!?  

Sidst men ikke mindst, så er der også lidt nyt om os ledere. Malthe har nemlig valgt, 

at stoppe som tropsleder. Han kommer dog til at være med som tropshjælper indtil 

efter sommerferien – så der er stadig lang tid, til han helt stopper med at dukke op 

om tirsdagen!  Men derfor er det ikke mere ham I skal skrive til mere, når I f.eks. er 

forhindret i at møde op. Fremover skal I skrive eller ringe til enten Carolin (2679 

3248) eller Sune (3139 3941). 

 

En lun forårsvind, 

fra Carolin, Malthe & Sune  
P.S. Husk ALTID at melde afbud/forsinkelse til jeres PL + HUSK jeres busseronne!! 

OBS OBS OBS – ny mødetid – ny mødetid – nu fra kl. 1800 til kl. 2100 hver tirsdag!!
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Månedens spejderPROGRAM som følgende: 

(Mødetid: 1800 – 2100) 

Tirsdag d. 1/4 TropsMøde – vi afslutter Kollektivugen og rydder fint op på Sta-

tionen. 

Tirsdag d. 8/4 PatruljeMøde – hver patrulje ved hvad der mangler på deres båd 

og de småting skal helst gerne fikses i aften!  

Tirsdag d. 15/4 Påske – pip gok påske plim – jeres ledere leger påskehøns, så de 

er ikke på Stationen i aften. I kan dog snakke med jeres patrulje, 

måske nogen har løst til at mødes hjemme hos en af jer!? 

Tirsdag d. 22/4 PatruljeMøde – hver patrulje ved hvad der mangler på deres båd 

og skal fikses her til aften. 

Tirsdag d. 25-27/4 SøsætningsWeekend – vi mødes fredag og arbejder hele lørdag 

på at blive klar til at sætte vores tre fine spejderdåser i vandet. 

Lad os håbe de kan flyde! :P HUSK at tilmelde dig eller at melde 

afbud på www.gryspejderne.dk/soesaetning2014. 

Tirsdag d. 29/4 PatruljeMøde – jeres både ligger nu fint i havnen, i dag skal vi 

gerne have master på dåserne og rigge dem helt sejlklare! 

Tirsdag d. 6/5 Tropsmøde – årets (forhåbentligt) første sejltur!  

Lørdag d. 24/5 Standerhejsning – sæt allerede nu et X i kalenderen!  

Kristi Luftfart d. 29/5-1/6 Første Sejlads – sæt allerede nu et stort X i kalenderen 

henover Kristi Himmelfartsdagene, når vi skal af sted på årets 

første tur!  

 
Evakueringsøvelse udenfor Madeira / Skoleskibet Danmark (se mere s.9)

http://www.gryspejderne.dk/soesaetning2014
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

 

Kan I lugte det ??........ Kan I mærke det?? ……….Kan I se det ?? 

………..Kan I smage det ?? ………Kan I føle det ??............. Nu er vi for al-

vor ved at nærme os tiden, hvor vi skal til at sejle igen. Det er sidste måned 

med svømning på Frederiksberg for denne gang, og snart er det noget helt an-

det vand vi skal have med at gøre. Men inden da er der en del opgaver vi skal 

have løst. 

Vi har jo lige haft vores årlige bankospil, hvor I helt sikkert 

har haft stor succes med jeres underholdning. Endnu en 

gang er det lykkedes jer at få rystet en historien sammen 

som aldrig før har set dagens lys. Ikke mange andre kan 

klare at få blandet så mange forskellige roller sammen, og 

så samtidig med at det til slut giver mening for de fleste. 

Nils Ole har da også en finger med i spillet, men det jo jeres ideer det hele 

bygger på. Godt gået af jer alle sammen, det er en stor fornøjelse at være med 

til. Det er også en hyggelig weekend vi tilbringer sammen for at få det til at 

spille. Masser af hård træning med underholdningen, og også masser af hygge 

og ”Hjemmenatbiograf” for alle, med popcorn og slik næsten helt nede i so-

veposerne. 

 

Med april kommer foråret for alvor, og med foråret kommer de 

praktiske opgaver, som vi skal have klaret før vores joller kom-

mer på vandet igen. Ror og sværd skal have frisk lak, og joller-

ne skal vaske og poleres, så de kan modstå den nye sejlsæsons 

vind og vejr med de mange timer vi skal være på vandet. Slibning og lakering 

klarer I stort set selv, mens vask og polering af jollerne, som altid bliver klaret 

på en søndag med forældrenes hjælp. På trods af at det er en dag med masser 

af praktisk arbejde til alle, så er det også en dag, hvor tiden flyver og opgaver-

ne bliver løst med godt humør og dejligt fællesskab. I år bliver det søndag d. 

4. maj med høj solskin og smil på læben. Vi glæder os til at se jer alle sam-

men i arbejdstøj og med madpakker under armen. Vi mødes kl. 10.00 og 

smutter hjem igen kl. 15.00. 
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OOPTI - SIDE 
 

Alle skal dog også lige ”slå koldt vand i blodet”, da ikke al tiden i april skal gå 

med hårdt arbejde. En del af tiden skal også bruges på hyggelig træning af de 

sidste ting vi kunne inden vi skal på vandet for alvor i starten af maj. Hvad 

hedder tingene på Optimistjollerne? Hvordan er det man vender en båd? Hvad 

skal vi gøre hvis vi vil have fat i lederne når vi sejler? Hvad skal vi gøre når vi 

rigger til? og sikkert meget mere. Der er mange ting at huske og sikkert også 

noget nyt at lære for alle. Men som altid skal det hele nok falde på plads når vi 

kommer i gang med sejleriet. 

 

Inden vi ender der skal vi runde vinterens badeture på Frederiksberg af med at 

prøve en redningsvest i vandet. Sidste gang i svømmehallen tager vi rednings-

vest med, så alle kan få prøvet at ligge i vandet med sådan én på. Så ved alle 

hvordan redningsvesten hjælper, hvis uheldet en dag er ude og 

man falder i vander af den ene eller anden årsag.  

Og når vi nu taler om redningsvest, så skal alle tjekke deres red-

ningsvest så man er sikker på at den er i orden og passer med ens 

vægt. Har man sejlet i Gry i et år eller mere skal man jo have sin 

egen redningsvest. Den skal være MED krave og være en GOD-

KENDT model. 

 

Til sidst husker vi alle på at have kalenderen slået op på lørdag d. 24. maj, 

hvor vi kalder ind til den årlige Standerhejsning med festligholdelse af sejl-

sæsonen start. Tag familie og venner med og få en hyggelig og festligt dag ud 

af det. Vi starter kl. 13.00 og slutter officielt af med fællesgrill til aftensma-

den. 

 

Forårs-hilsner til alle i 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 
 

APRIL : 

Ons d. 2 kl. 18.30 - 20.00  Svømning på Frederiksberg. Hvad skal vi mon  på 

i dag? - gode forslag modtages :-)  

Ons d. 9 kl. 18.30 - 20.00  Havnemøde, hvor vi tager fat på 

det praktiske arbejde med jollerne, - 

husk arbejdstøj. Der er kagedag til 

Jan-Xiao &  Mikkel. 
Ons d.16 kl. 18.30 - 20.00 Svømning igen. Dagens opgave:  

”2 + 1 - stafet”. 

   Husk som altid uniform og badetøj mm. 

Ons d.23 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde – med træning og almindeligt arb. 

   - husk arbejdstøjet. 

   Der er kagedag til Sylvester & Willum. 

 

Ons d.30 kl. 18.30 - 20.00 Svømning på Frederiksberg. SIDSTE 

gang i denne sæson. Vi afprøver red-

ningsvest og hygger for resten. 

MAJ :  

Søn d. 4 kl. 10.00 - 15.00 Arb.dag med forældre, - mere følger. 

 

** OBS - NY  TID **               ** OBS - NY  TID ** 

 

Ons d. 7 kl. 18.00 - 20.00 Der skal arbejdes på forårsklagøringen af vores 

   joller mm. Arbejdstøj påkrævet.  

Kagedag: Hmmmmm måske :-o. 

 

Lør d. 24  Standerhejsning for alle, - den store festdag. 
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8.3.14: Så er vi landet i Lissabon, selvom det ikke rigtig føles sådan, for indtil videre har vi 

levet i en lille boble, der hedder Skoleskibet Danmark. Så det eneste jeg har set til byen er 

dens skyline. En smuk udsigt, som jeg selvfølgelig har nydt fra en svimlende højde på 30-40 

m. For ja, jeg har været oppe i riggen, og jeg må sige, at det lever op til forventningerne! I dag 

var jeg helt oppe på den øverste yard – The Royal Yard. Det er godt nok vildt! På vejen derop 

er der selvfølgelig et par knækkede ’ratlines’ (de liner, der går på tværs i det ’net’ man kravler 

op af). For det kan jo i sagens natur ske, at de knækker, når man træder på dem. Så det gælder 

bare om at holde godt fast med hænderne! Men det er jo sjovt, så ”Aloft we go”. Senest har 

jeg her til aften kunne nyde en solnedgang over Lissabon fra den forreste mast. Dvs. jeg kun-

ne lige nå at se solen gå ned, før jeg skulle skynde mig ned til vores sidste time. Den var vist 

mest tænkt som en straf, fordi vores quarter har været for langsomme til at få surret køjerne 

om morgenen. Så aftenen gik med at hænge køjerne op og pakke dem ned igen indtil kl. 

20.00, hvor der er ”Main Muster” – hovedmønstring. Derefter skal der være stilhed på berth-

deck’ene, så dem, der har nattevagt, kan få sovet inden de skal op igen. 

9.3.14: I dag har jeg så rodet rundt i et hul under dækket, hvor der er ca. 1½ m. til loftet og 

fuldstændig kaotisk proppet med sejl af alle størrelser og former, i jagten på ”the main top-

mast staysail”, som endnu ikke er blevet fundet. Derudover har jeg rigget et sejl til oppe i ma-

sterne og stået to timer vagt ved gangbroen. Nu har jeg så lige en lille pause, før jeg skal folde 

5 sejl, der hver især er på størrelse med 4 x Aquila’s genua. Derefter er jeg nok rimelig klar til 

at krybe til køjs igen.  Man mister fuldstændig fornemmelse for tid. Der er ikke noget, der 

hedder weekend, kun vækning igen i morgen kl. 6.00. Til gengæld har jeg landlov en gang i 

morgen. Så kan jeg få sendt breve og fyldt op på slik og chokoladedepoterne    

 

 
     Afrejse Madeira      

Rapport fra det 

gode skib  

Danmark 
Agata skriver: 

Kaptajnens melding tirsdag d. 25. april: Går for sejl. 
Nærmeste afstand til land er ca. 160 sømil til Sahara,  
Kurs: 205, Fart: 7,5 knob, Vindretning: nordøstlig 
Vindstyrke: 20 knob 
Den fremherskende vind er nordøstlig - også kaldet 
passatvinden. Vinden godt agterind giver noget slinge-
rage, hvor skibet ruller fra side til side - samt tiltagende 
søsyge. 
Til aften er der stegt lever; og med usikkerhed om hvor 
eftertragtet det er, så laver kabyssen også minestrone-
suppe. 
To brevduer færdes på dækket; de kom om bord, da vi 
passerede Canarie øerne for 2 dage siden. 
Alt vel om bord 
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                Sejlene pakkes sammen ved ankomst Madeira 

 

Styrelsen har modtaget en hilsen fra en gammel Gry’er, Kjeld Egon Larsen, der er gået bort. Det er 

hans datter, Birgit Dürr, der har sendt os nedenstående. Styrelsen sender hermed vores venligste 

kondolencer til Birgit Dürr og hendes mor Ruth Larsen. Samtidig takker vi for indlægget og glæder 

os over, hvor meget søspejderiet kan betyde for de, der er aktive i det.  

 

 

 En gammel GRYsøspejder: Kjeld Egon Larsen – Krogstensalle 51, Hvidovre, har nu 
kastet fortøjningerne for sidste gang for at drage ud på sin sidste rejse.  

Min far blev 91 år og har hele livet haft glæde af sin tid som søspejder i drengeåre-
ne. 

Han mistede kontakten til jer som voksen, men jeg tror det var jer der fandt ham i 
forbindelse med et jubilæum for nogle år siden. Han har til det sidste haft stor 
glæde af at læse jeres klubblad og deltog også i nogle arrangementer så længe han 
kunne. 

I skal bare vide, at han har videreført sin søspejderviden og erfaring til os børn, 
svigersøn og børnebørn, idet han har indført os i først spejderlivet, DDS som trops-
fører, og senere sejlerlivets glæder. Han var meget aktiv i Rørvig Sejlklub og var 
æresmedlem her de senere år. 

Så GRY skal have tak og alle i styregruppen skal vide hvilken stor ting spejderbe-
vægelsen gør for børn og unge. Han nåede dog ikke at opleve at hans ældste olde-
barn netop er trådt ind i KFUK/M og lige har været på sin første weekendtur, 
endda med knivbevis! 

God fornøjelse fremover ønsker jeg på min fars vegne: 

Birgit Dürr 

Jungmandsnews … 
 
Ohøj jungmænd, vi går en spændende tid 
i møde med forårsklargøring, da bådene 
jo snart skal i vandet! 
 
Vigtige datoer i april er derfor:  
11.-13. april forårsklargøring, og  
27. april hvor bådene bliver smidt i van-
det. 
Ellers ses vi hver torsdag klokken 17:00 
på havnen til klargøring! 
 

Jungleder hilsner Thor og Calle! 
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Hej I alle gæve Søulke! 
 

Endelig kan vi snart se frem til at få en ende på vores vinterhi, og gøre det som alle nyder me-

get, nemlig at komme ud på nogle skønne sejladser i Chresten K. Men vi søulke har ikke lig-

get på den lade side, da vi har haft nogle hyggelige vintermøder og søulkeudflugter. Sidst har 

nogle af os været en tur i Helsingør og opleve det flotte Søfartsmuseum, som er blevet bygget 

i den gamle dok på skibsværftet i Helsingør. Vi kan varmt anbefale lederne i troppen at arran-

gerer en tur for at se museet. 

Med ref. til vores vintermøde hos Eskild deltog flg.: 

Eskild, Bente, Martin, Jan(Strit) &Trille, Ove og Dennis (fra Norge), Bjarne, Smed (fra Sve-

rige), Rann, Phao, Jeppe og undertegnet. 

Desværre afbud fra flg.: Rolf & Conne, Erik & Rigmor, Kuno, Hans-Henrik, Lars, Kirsten & 

Arne og Jane. 

Vores sidste vintermøde bliver afholdt på Stationen d. 27. marts, hvor vi bla. planlægger 

klargøringen af Chresten K. mm. Desværre kan det ikke komme med i denne Stander. 

Til årets grupperådsmøde i Gry d. 27. februar deltog nogle af os søulke, Jeppe, Erik & Rigmor 

og jeg for at få et indblik i, hvad der sker i grupperne i Søspejdertroppen Gry. Et fint møde 

med en flot præsentation fra alle grupper, og ikke mindst fra gruppestyrelsen. 

Og for egen regning: Så gør I det alle godt. Men I skal nok som ledere blive bedre til at snak-

ke sammen for at nå det fælles mål I alle arbejder for. Og at lave fornyelser skal man altid ha-

ve øje for på mange områder, så den såkaldte ‘røde tråd’, som i mange år har gjort Søspejder-

troppen Gry til et unikt sted, hvor mange har fået positive oplevelser for livet og fortsat får 

det, fortsat vil være der      
 

Med Søulkehilsener 

Søulk Kasper 

    
Søulke omkring et bord   Flere søulke om et bord 
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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  
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