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Maj 2014 / 78. årgang  

 

           Årets Festbanko på Rådmandsgades skole 

 

Maj måned: 

Standerhejsning i Gry 

Lørdag d. 24.5. kl. 13.00 
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Husk at melde dit kontingent til betalings service og spar 40 kr. 

Det letter administration for GRY og du kommer ikke i restance 
 

O O O 
 
 
 

 
Klar til klargøring 

 

STATIONSVAGT i maj: 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. 
 

Fotografer: Tom: s. 2 5 og 11, Carolin s. 4, Marianne s. 1 og 3 
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Standerhejsning 

Traditionen tro åbnes sejlsæsonen i Gry med Standerhejsning en lørdag i maj. Bortset 

fra at vi mødes og sætter flag og stander, vil der være masser af aktiviteter på pladsen 

og ikke mindst på vandet. Der vil blive mulighed for at komme ud og sejle med spejdere 

og jungmænd. Standerhejsningen er også en af årets anledninger til at mødes på tværs af 

Ooptier, spejdere, jungmænd og søulke. Vi håber på dejligt vejr! Se velagte indbydelse! 

Og så en stor bøn til forældrene: Kom gerne med en kage til vores kagesalg. Det har 

stået sløjt til nogle år, men til bankospillet i april var der et overdådigt kagebord – så det 

ser ud til at vi går lysere tider i møde mht. kager   

o – O – o 

Bankospil i marts 

Fredag d. 28. marts havde vi en vellykket aften på Randersgades skole med bankospil 

og underholdning. Vi var 75 betalende gæster, der blev solgt bankoplader for over 5.000 

kr., og der var en samlet omsætning på over 15.000 kr. Herfra skal trækkes udgifter til 

øl, vand, kaffe, gaver mm. 

 

 

Tak for det flotte kage-

bord til Bankospillet!! 

Det er lang tid siden, 

der har været så stor 

opbakning til bagning! 
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Spejder standerindlæg                  MAJ 2014 

Kære spejderbørn  
Så er det sørme blevet maj og bådene er nu endelig kommet i vandet igen. Slibe, male, ´wax on 

wax of´ er overstået for denne gang og nu skal vi ud på bølgerne! Der er et par spejdere, der 

måske ikke har prøvet at sejle i en svendborgjolle før, så det bliver rigtig spændende og sjovt at 

komme ud at sejle for første gang. Vi skal sejle, sejle, sejle - lære og lære fra os!   

En rigtig god måde at lære sin båd bedre at kende på og lære at sejle som en viking (hvis ikke 

man allerede er en), er at tage med på Første Sejlads i Kristi Himmelfartsferien! Der skal vi sejle 

fire dage i træk og hygge med de andre søde søspejdere fra 4. Hvidovre, som vi skal følges med. 

Skynd dig derfor ind på vores hjemmeside og tilmeld dig allerede nu på  

http://www.gryspejderne.dk/foerstesejlads2014 

Husk endelig årets Standerhejsningen lørdag d. 24/5! Vi mødes på Stationen kl. 10:00 og gør klar 

inden gæsterne kommer, pladsen åbnes og vi skal ud og sejle med forældre, søskende, bedste-

forældre, onkler og tanter. Vi glæder os  

Sidst men ikke mindst, skal I straks finde jeres tykke røde tusch frem og sætte et STORT kryds i 

kalenderen i ugerne 31&32, for der skal vi på årets Sommertur!!   

 

Frisk lun majvind, 

fra Carolin, Malthe & Sune  
 

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

 
Kaptajn Arthur på sommerturen 2013 

http://www.gryspejderne.dk/foerstesejlads2014
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Månedens spejderPROGRAM som følgende: 
(Mødetid: 1800 – 2100) 

 

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

Tirsdag d. 13/5 TropsMøde – vi nyder majvejret og sejler med vores patruljer!  

Tirsdag d. 20/5 TropsMøde – vi skal øve en masse vendinger, et par bomninger, 

kæntringer.. ahhh, måske ikke lige det sidste!!  

Lørdag d. 24/5 Standerhejsning – Vi skal fejre sejlsæsonens start med familien 

og venner!  Læs mere inde på 

http://www.gryspejderne.dk/standerhejsning2014  

Tirsdag d. 27/5 TropsMøde – endnu engang skal vi minsandten ud at sejle! Den-

ne gang med spiler hvis vejret er til det. 

Kristi Luftfart d.29/5-1/6 Første Sejlads – Vi skal af sted på årets første tur!  Skynd 

jer at tilmelde jer inde på vores hjemmeside              

http://www.gryspejderne.dk/foerstesejlads2014 

Tirsdag d. 3/6 TropsMøde – vi skal ud og sejle og måske øve mand over bord 

manøvre?!  

Sommertur uge 31&32 Spejdernes Sommertur – det bliver for vildt!   

 
Forårsklargøring i Gry

http://www.gryspejderne.dk/standerhejsning2014
http://www.gryspejderne.dk/foerstesejlads2014
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OPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

Så blev det endelig maj, - den måned vi har ventet på gen-

nem et stykke tid, og hvorfor nu det?? Jo, det er nu skal vi 

endelig skal til at sejle igen. Vi skal dog lige mødes den før-

ste søndag i maj og gøre bådene klar. Alle mand skal mødes 

kl. 10.00 på Stationen og forældrene skal også med! Tag ar-

bejdstøjet på og madpakken med. Vi skal gøre optimistjol-

lerne klar og dagen bliver både arbejdsom og hyggelig. Solen kommer til at 

skinne fra en skyfri himmel og tiden vil flyve af sted, og inden vi får set os om 

er jollerne klar til årets sejlads. 

Hvis det er noget der mangler at bliver gjort klar skal vi lave det færdigt om 

onsdagen, så vi kan komme på vandet i en fart og få en masse vand under jol-

lerne og vind i håret.  
 

Når vi kommer til at sejle er det en masse forskellige ting der skal læres af de 

nye, og det er en opgave, som alle de gamle skal hjælpe med til at de lærer. 

Hvordan er det nu lige vi skal gøre tingene når vi rigger til? Hvordan kommer 

man ud af havnen når vinden er imod? Hvor skal man sidde i båden? Og me-

get, meget mere. Men en ting skal I alle sammen huske fra start 

af: ALLE skal have redningsvest på inden de går ud på broen!! – 

Husk det nu!! Har man sejlet i Gry i mere end et år skal man hu-

ske at man skal have sin egen redningsvest. En man ny i Gry kan 

man som altid låne en af Gry.  
 

Når sejladsen er i gang og vi nyder livet på vandet, er det en rigtig god ide at 

have noget skiftetøj at tage på hvis uheldet er ude og man bliver våd. Det be-

tyder, at alle skal have en helt sæt tøj fra inderst til yderst klar hver onsdag. I 

stedet for at slæbe det frem og tilbage hver onsdag, kan I alle, - som altid, ha-

ve et sæt tøj liggende i Optirummet så det altid er klar. 

Husk også, at vejret i starten af sæsonen godt kan være lidt koldere end man 

lige regner med. Tag lidt ekstra tøj med i starten af sæsonen, så I kan være sik-

re på at kunne holde varmen. Sejlads på vandet er også lidt koldere end blot at 

være på land.  
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OPTI - SIDE 
Som den officielle start på sejlsæsonen skal vi ALLE 

mødes til årets Standerhejsning. Det bliver, som I ved, 

lørdag d. 24. maj og vi starter op med den traditionelle 

mønstring for hele Gry kl. 13.00. I skal dog alle sam-

men møde senest kl. 12.30, så vi er sikre på at alle er 

klar til tiden. Dagen bliver ellers fuld af oplevelser. 

Der bliver sejlads i alle vores både, kaffe og kage, børnelykkehjul med masser 

af præmier, flødebollemaskine og mulighed for at gå amok med ærteknuseren. 

Sidst, men ikke mindst, bliver der mulighed for at kaste flødeboller efter le-

derne…… En altid festlig dag for hele familien og alle vennerne. Vi slutter af 

med at alle kan medbringe kød til grillen og så sørger vi for et billigt salatbord 

til alle. Hold øje med indbydelsen, som følger snarest. 

Her i starten af sæsonen kommer vi til at byde velkommen til nye Ooptier. Vi 

har et par pladser ledige og de skal fyldes op. Vi tager igen fat på vores vente-

liste og snart er vi igen helt fyldt op til sidste plads. Så skal der 20 Ooptier på 

vandet om onsdagen og der bliver fuld drøn på. Vi glæder os til at vi kommer 

til at se Svanemøllebugten fuld at optimistsejl og glade ansigter.  
 

Sæsonen kommer så ellers til at byde på sejlads hver onsdag og i 

løbet af juni kommer vi nok også til at have en lørdag eller søndag, 

hvor vi sejler en hel dag. Vi regner med at I alle sammen og alle-

rede nu har sat kryds i kalenderen i uge 31, hvor vi tager af sted 

på årets sommertur. Telte og både kommer til at blive centrum 

for vores lejr, men masser af andre aktiviteter kommer også på programmet. 

Mange super seje sejlsæsons-søspejderhilsner til alle 

med ønsket om en fantastisk sejlsæson. 

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 
MAJ  : 

Søn d.  4 kl.10.00 - 15.00 Arbejdsdag med forældre. Husk madpakken, højt  

humør og arbejdstøjet. 

  

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

 

Ons d.  7 kl.18.00 - 20.00 Vi mødes på Stationen og knokler videre med bå-

dene, husk arbejdstøjet. Kage?? - hmm måske. 

Ons d. 14 kl.18.00 - 20.00 Skal vi sejle eller arbejde ??? 

 Mød op og få svaret   

Ons d. 21 kl.18.00 - 20.00 Sidste onsdag før Standerhejsningen. Vi 

gør klar til den inde og ude, oppe og nede - og sejler hvis der ellers er 

tid til det! 

Lør d. 24 kl. 12.30 -    ? Årets STANDERHEJSNING i Gry.  

Se speciel indbydelse. 

Ons d. 28 kl.18.00 - 20.00 SEJLADS !!! HELT SIKKERT!! Alle husker uni-

form og redningsvest. Ingen sejlads uden uniform. 

Ellers ingen specielle opgaver i dag, 

 - bare sejle, sejle, sejle og …… sejle!!  

Juni :  

 

Ons d.  4 kl.18.00 - 20.00 Sejladsaften for ”fuld skrue” 
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Agata: 

Hård start på dagen når man vågner op klokken lort for at finde ud af at halvdelen af ens ting er for-

svundet, og dermed kun kan generhverves ved nogle timers arbejde for bådsmanden. At det yderme-

re vælter ned i lårtykkestråler, så man kan få lov til at afslutte sin dag med at hælde vand ud af 

gummistøvlerne er jo bare prikken over i’et. 

Anders: 

Ja jeg kan jo kun skrive under på at det var dejligt vejr. Jeg havde netop tilbragt 4 timer som duty 

trainee, det vil sige stå på et dæk i regnen og glo, for så hver halve time at plotte nogle positioner ind 

på et søkort, det vil sige fra kl 22-02 Vejret tog dog først til da Agatas quarter skulle overtage, hvil-

ket hvis også kun var passende, siden de jo kom lidt for sent grundet nogle ting der var ”blevet væk”. 

Agata: 

Selvom at Anders vil påstå at det var vores egen skyld, var der i vores quarter bred enighed om at 

der var tale om en uretfærdig agt imod os foretaget af de højere magter. Derfor kunne jeg også kun 

frydes da jeg om morgenen kunne nyde lidt fritid mens Anders fik lov til at gøre toiletterne rene. Ha! 

Anders: 

Ja nogen skal jo gøre det sure arbejde så de andre kan flade ud, og hvem bedre til det end det bedste 

quarter? De lokummer endte med at blive så skinnende at selv hendes majestæt ville sige: ”Så slap-

per i lige af hva?” Desuden var regnvejret jo ikke overstået endnu, så det var stadig lækkert! Og det 

skulle da bare lige overstås før der var bæg og acon (som røg på gulvet) og navigation som det før-

ste, det er da væsentligt bedre end Collision Regulation hva?` 

Agata: 

Nu kan det godt være at Anders betegner sit quater som gode til rengøring, så ved vi jo godt alle vo-

res quater er blevet udnævnt som de bedste dækskrubbere. Og med hensyn til collision regulation så 

havde vi en fin time efterfulgt af en succesfuld eksamen i knob (mere succesfuld end for visse an-

dre…) hvordan var de to timers working enviroment? Var det noget med at I blev indviet i gummi-

handskens forunderlige verden? 

Anders: 

Sjovt nok får vi jo det samme at vide med vores dækskrubning dagen efter, I må godt nok have 

klokket i den for at blive overgået på en dag. Men det er næsten også synd at tage den smule stolthed 

fra jer (som Agata lige har fortalt mig at de fik efter at have fået det at vide). Med hensyn til knob 

eksamen tror jeg de højere magter synes det havde været lidt for synd at smide alle tingene væk om 

natten og derfor skulle det gøres lidt godt igen, der er ingen anden logisk forklaring. Det skulle vel 

kun være at de bare spiller til knob.. Jeg er dog en fan af den dejlige måde skoledagen blev afsluttet 

på, helt korrekt med to timers intro til handskens smukke verden. Jeg havde aldrig vidst at der var så 

mange forskellige handsker og så mange måder at tage dem forkert på, på. Jeg ved i hvert fald nu 

Rapport fra det 

gode skib  

Danmark 
Agata #73 og Anders #16 skriver: 
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hvad jeg skal studere på uni når jeg kommer hjem! Men hvad med jer, I afsluttede vel også dagen på 

en fed måde? 

Agata: 

Ja for søren! Dagen blev foruden den obligatoriske omgang søndagsis til aftensmaden afslutte med 

det suverænt sjoveste fag: Combustion Engines! (med en lærer hvis entusiasme og lydeffekter næppe 

vil kunne gengives) 

Anders: 

Det skal lige siges at, der var ikke bare is, men også en oksemørbrad så god at min papa ville være 

stolt, men det vil sådan en grøntsagsgnasker som Agata jo aldrig kunne forstå. For at runde af kan vi 

sige at vi nærmer os stille og roligt Ækvator. MEGET stille og roligt (1,5 knob), hvis nogle skulle 

være i tvivl kan man gå hurtigere selv. Hvis vi fortsætter med den her hastighed, når vi Brasilien om 

godt og vel en måneds tid, hvis ikke mere, siger Agata. 
      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kaptajnens melding 
28.04.2014  
Middagsposition:  
Lat N: 27.3790,  
Long W: 045.8727 
Nærmeste afstand til Azo-
rerne er ca. 1230 sømil. 
Vindstille. Går for maski-
ne 
Fart: 6.5 knob 
Kurs: 027 
Alt vel om bord 
Kaptajnen 
 

9 april 2014 krydsede 

”Danmark” ækvator og 

der holdtes ækvatordåb.  

Agata skrev d. 10. april: 

Vi krydsede Ækvator i 

går. I dag blev vi 

så straffet og døbt af 

Neptun. Nu kan jeg stolt 

kalde mig en "shell-back"! 
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Hej gæve søulke. 

Så er forsommeren over os. Det sidste vintermøde blev afholdt på Stationen. Ole Hen-

riksen tidligere patruljefører i søløven omkring 1956-1958, kom og viste film og lysbil-

leder fra denne periode. Det var interessant at se den forskel der er på spejderarbejdet 

den gang og i dag. Erik og Ove havde nogle meget fine uniformer på til standerhejsning.  

Forårsarbejdet med Chresten glider fremad. Den gamle dame har fået lidt kindrødt og er 

blevet poleret, så hun er klar til at komme i vandet i morgen søndag 27. april sammen 

med de øvrige spejder både. Der rigges mast til den 5. maj kl. 12.30, og første sejlads er 

8. maj. tune up . Der sejles herefter kapsejlads den 15.-22.-27.-maj og 2.-12.-19.-26.- 

juni. Bemærk 27.maj og 3. juni er om tirsdagen. 

Husk alle der er standerhejsning 24. maj kl.13;00 
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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  
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