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August/september 2014 / 78. årgang  

X 

 

 
Årets sommertur: Hvor mange mennesker kan der være på en Svendborgjolle? 

 

HUSK I SEPTEMBER: 
Forældredag: 24. august kl. 10.00 – se vedlagte indbydelse 
Arbejdsdag: 21. september kl. 10.00 – se vedlagte indbydelse 
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En Hilsen til Malthe 
Efter mange år skal vi nu til at sige farvel til Malthe, som har været en rigtig 

god leder. Han har været med på mange sommerture, har altid hjulpet med 

at gøre bådene i stand og så har han lært alle spejderne ”søens ABC”. Han 

har altid virket entusiastisk, sjov og frem for alt hjælpende. Vi vil meget gerne 

alle sammen sige tak for en masse gode spejder år, og ønsker dig 

GOD VIND FREMOVER! ;-) 

Kærlig hilsen fra hele troppen! 

 
 

STATIONSVAGT i maj: 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. 
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Institutionen ”Malthe”! 
 

Hvor starter det, - og hvor ender det?? 

Da jeg for mange år siden, før vi flyttede til Svaneknoppen, stiftede bekendtskab med navnet 

Malthe Stentoft, var det som vores udenlandske korrespondent, der sad et sted i Sydeuropa og 

skrev små spejderopgaver hjem til Standeren. Vores gamle redaktør var meget glad for disse 

indlæg, for også den gang kom der ikke mange af den slags frivilligt! Men hvem var denne 

Malthe spurgte jeg mig selv om? 

År senere vendte han hjem og Gry kom til at opleve ham i kød og blod som aktiv tropsleder.  

Og hvilken tropsleder!  Der kom fut i fejemøget på en helt ny måde. Ingen tvivl om at Malthe 

fik sat gang i mange ting, opfindsom, kreativ, initiativrig er nogle af de mange positive ord 

som kan sætte på ham. Samtidig satte han også grå hår i hovedet på mange af os i styrelsen, 

som måske ikke altid forstod at værdsætte hans mange initiativer. Fra de senere år tænker jeg 

især på, da et aviskontor skulle flytte, og Malthe sammen med tropsledelsen påtog sig opga-

ven med at tømme lokalerne. Og hvilke bjerge af ting fik de ikke kørt ind på Stationen. Jeg 

glemmer ikke det tonstunge pengeskab vi senere kom til at bakse rundt med og måtte køre 

bort sammen med et kæmpe cola-køleskab og andet overflødigt grej. Men vi fik også en ef-

fektiv opvaskemaskine og en skyllevask ud af det (og lidt mere til tror jeg) og det var faktisk 

slet ikke så dårligt. Vi havde i årevis diskuteret om den opvaskemaskine og nyindretning af 

Kabyssen, og nu kom den. 

Der er ingen tvivl om, at spejderne har fået rigtigt meget ud af Malthes kreative ideer og op-

findsomhed, for netop denne aldersgruppe har brug for udfordringer som rusker dem op og 

lærer dem at handle selvstændigt.  Men det skal foregå i en god og venlig atmosfære, og lige 

her tror jeg at Malthe har ramt den rigtige tone med sin antiautoritære men alligevel ansvarli-

ge holdning overfor de 12-16årige. Det er ikke nogen let aldersgruppe, de vil være selvstæn-

dige men de skal have en ramme at være det i. De skal ud og opleve verden, se og prøve noget 

nyt, men der skal være en hånd under dem så de ikke for let giver op når udfordringerne viser 

sig.  

Det er et stort ansvar der ligger på en ung leders skuldre, men jeg tror at den unge leder der 

tør, også er den bedste til at tage det. 

Jeg troede først ikke rigtigt på det, da Malthe trak sig som tropsleder, og jeg ved at det også 

kom bag på de øvrige ledere, men nogle gange skal der trækkes en streg i sandet og tages en 

radikal beslutning – hatten af for det!  

 

Og så er det jo rart at vide at du stadig er med på søspejderfronten med planlægningen af den 

store Sølandslejren i 2015 – Sø’15 i Egå, nord for Århus til næste år. 

 

På egne og styrelsens vegne vil jeg sige dig tak for de aktive år i Gry og håber at vi stadig vil 

se dig iblandt os. 

 

Du ønskes god vind,  

clt 

formand
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Spejder standerindlæg                            AUGUST 2014 

Kære spejderbørn   

Mangen tak for en fantastisk sommertur!  

I år holder jeres ledere lang sommerferie, fordi de er ude at rejse i det farlige udland. 

Derfor mødes vi først igen til september, nemlig tirsdag d. 9/9 – medmindre I får 

anden besked! Men HUSK, I kan stadig tage ud at sejle så meget I vil, hvis blot at vej-

ret er til det (tjek Sejladsudsigt.dk), I har sammensat en forsvarlig patrulje OG har 

fået en sejltilladelse af en af os ledere!  

Rigtig go´ vind, 

fra Carolin, Malthe & Sune  
 

SpejderPROGRAM som følgende: 
 

Tirsdag d. 9/9 TropsMøde – I vil møde jeres nye ledere  

Her lidt spejdersommersommertur 2014 i billeder: 

   

Tre spejderjoller på slæb med Kullen i baggrunden  

 

 

Vi holder pause på Anholt og spiller skak 

  

file:///C:/Users/ms/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9ZHK0TS7/Sejladsudsigt.dk
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Ti spejdere og to ledere ombord på Kiwi Chip, der sejler med den nye genua  

 

 

Sådan tørres der tøj på en sommertur  

 

Så er det tid til slæb igen… 

 

 

Også i en simulator på SIMAC kan man blive søsyg  

 

Vi spiste (lidt for meget) lækker brunch og så 

filmen Martha på Børsen i Svendborg  

 

Vi hygger og slapper af  

 

 

Smukke Ellen, knippelsbro, internationale 

skibe og Chip, Kiwi og Kaos på vej hjem til 
GRY 
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 

 

Så er ferien overstået og vi er allerede godt i gang med at sejle igen. Vi har 

været på vandet er par gange og det går som smurt. Dejligt at se jer alle sam-

men med smil på læben og vind i håret. Lidt salt-

vandssprøjt over rælingen bliver det også til en 

gang i mellem. Frem gennem sensommeren og ef-

teråret skal vi sejle en masse og få en masse ople-

velser under huden. Husk at tjekke vejret godt in-

den I tager hjemmefra, så I har fornuftigt tøj på når 

vi skal sejle. 

Henover sommeren har vi jo været på en super sommertur i Ramløse og har 

fået sejlet en masse på Arresø. Vi havde en dejlig uge med masser af godt 

vejr. Bedst var det at sejle på søen, for så var solen og varmen lige tilpas. Ud 

over sejlads blev der hygget i teltene, badet i poolen og leget 

hist og her. Vi havde en dejlig tur til stranden med hjælp fra 

forældre der kørte os, og det hele var slet ikke blevet til noget, 

hvis vi ikke havde kunnet låne en lastbil hos Kbh’s stilladsud-

lejning. Vores nye chauffør, Thor, gjorde et super job med både 

kørsel og slæberiet. Forældre hjalp til med at læsse og losse 

lastbilen.  

STOR TAK til alle der hjalp til med stort eller småt, - det gik 

ikke uden! 

I løbet af efteråret kalder vi også et par gange på jer forældre.  

Vi starter med at indbyde jer alle sammen til at deltage i vores forældredag 

søndag d. 24. aug., hvor vi skal mødes kl. 10.00 til en hyggelig dag med sej-

lende aktiviteter for alle. I får muligheden for at prøve kræfter med det jeres 

børn går og laver til daglig. Der sejles i forskellige både og der bliver mulig-

hed for at prøve lidt af hvert. Skulle der være lyst til at prøve kræfter med at 

lave kæntringsøvelser, bliver der også mulighed for det denne dag. Denne ak-

tivitet bliver dog kun i Optimistjoller :-) Skulle der være nogen der brænder 

inde med ønsker til andre aktiviteter til denne dag, er I velkomne til at  
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OOPTI - SIDE 
lade et par ord falde til lederne, så prøver vi at få med i dagens program. Vi 

håber at se en masse forældre og Ooptierne denne dag. 

 

Næste gang vi kalder på jer forældre er det til en lidt anden op-

gave. Vi håber nemlig, at I også har lyst til at deltage i vores 

arbejdsdag søndag d. 21. sept. Her skal vi tage fat på nogle af 

de praktiske opgaver i vedligeholdelsen at vores "Station", 

værksted og arealerne omkring husene. Der bliver forskellige 

opgaver for store og små med at male, luge, vaske osv. Vi finder en opgave 

som I har lyst til at klare på dagen når I møder op. Præcist hvad der skal laves 

denne dag er ikke fastlagt endnu, men der bliver nok til alle. Det er en god dag 

for os ledere, hvor vi får hjælp til at klare nogle af de praktiske opgaver vi ik-

ke når i det daglige når vi render rundt og sejler med jeres unger. Husk at 

medbringe arbejdstøj og frokost. Så sørger vi for drikkevarer i løbet af dagen. 

 

Til sidst skal vi sige farvel til Sylvester, som her efter sommeren har fundet ud 

af at det med sejleriet ikke liger det helt rigtige for ham. Helt i 

orden siger vi, for det skal altid være lysten til at sejle mm der 

gør at man er med hos os. Vi ønsker god vind fremover til 

Sylvester og familie.  

 

Når nogen stopper bliver der plads til nye ansigter. Vi har plads til et par styk-

ker og inden længe kommer der nye Ooptier til fra vores venteliste. Vi glæder 

os, og ved at I vil tage godt imod dem og sørge for at de hurtigt kommer til at 

finde sig til rette med det hele. 

 

Ellers ikke mere for denne gang, - vi ses på Stationen. 

Mange superefterårsfriske hilsner 

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 

AUGUST :  

Ons d. 12 kl 18.00 - 20.00 Første sejlads i efteråret, ingen specielle  

   udfordringer i dag, - bare sejle, sejle, sejle. 

Ons d. 20 kl 18.00 - 20.00 Så tager vi tid på tilrigning. Hvad  

   bliver årsrekorden? Husk tilmelding til 

   Forældredagen. 

Søn d. 24 kl 10.00 - 15.00 Forældredag med masser af hygge og 

gode     aktiviteter. 

Ons d. 27 kl 18.00 - 20.00 Ringsejladsaften. Hvor meget sønderjyde er der 

   egentligt i Ooptierne i år ? 

SEPTEMBER : 

Ons d.  3  kl 18.00 - 20.00 Sejlads med tillægninger og fortøjninger på  

   programmet. 

Ons d. 10 kl 18.00 - 20.00 Så skal vi prøve ”Prop-point-sejlads”. 

   Hvor mange point kan I mon få fat i?. 

Ons d. 17 kl 18.00 - 20.00 Sejlads med vendinger og bomninger.  

   Husk tilmelding til arbejdsdagen! 

Søn d. 21 kl 10.00 - 14/15 Arbejdsdag på Stationen. Praktisk arbejde på Stati-

on og plads. Små og store opgaver lidt for enhver smag. Måske 

mest en dag for forældrene. 

Ons d. 24 kl 18.00 - 20.00 Fri sejlads uden faste programpunk-

ter, men ønsk gerne noget, så ser vi på det 

 

OKTOBER : 

Ons d.   1 kl 18.00 – 20.00 Sejlads 

Ons d.  15   Efterårsferiefri. Hyg jer, og spis gerne en bolle. 
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Internationalt Søspejdertræf – en beretning fra en spejderforælder 

 

Fredag d. 8. august var der Internationalt Søspejdertræf på Islands Brygge i Københavns Havn.  

Der var søspejdere fra Belgien, Polen og Danmark, og især den polske tremaster gjorde stort indtryk 

ved ankomsten i havnen for de spejderforældre, der var dukket op. Der blev fotograferet fra alle si-

der ved indsejlingen. Jeg skyndte mig hjem for at lægge noget på Gry’s Facebookside, men … det 

var allerede for sent, en anden flittig forælder havde allerede lagt dem på – pokkers også! I løbet af 

dagen bliver det som en uudskrevet konkurrence, hvilke forældre, der er hurtigst på de sociale medi-

er med billeder af de solbrændte børn  Det må være gensynets glæde med spejderbørnene efter 2 

ugers sommersejlads.  

Eftermiddagen gik med jungmandsdans og andet festivitas. Senere tændtes grillen og to dygtige 

slagtermestre grillede en hel grisebasse, og jeg skyndte mig at lægge et billede af det på Facebook. 

Jeg skal jo også være med, ha! 

 

Og træffet udviklede sig til at blive en dejlig aften med sømandsorkester, der godt kunne spille mere 

end ”What shall we do with the drunken sailor?” De spillede dejlig jazz i mange timer, afløst af ba-

rens musikanlæg hvortil barpigerne gav dem fuld skrue med deres bedste dance moves. Og de er 

med på alle noder i baren: man kan betale sine øller med Mobile-pay!  
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Den aften viste Islands Brygge og København sig fra sin smukkeste side. Vi var flere spejderforæl-

dre, der ikke var i tvivl om, at København er verdens bedste by at bo i. Vi blev helt henrykte, og 

prøvede ikke at blive for pinlige over for vores børn. Og hvis vi alligevel blev det, tsja… 

Kære Malthe, tak for dette gode initiativ og alle andre gode oplevelser, du har givet vores børn og 

resten af Gry. 

Monique 

o – O – o 

Jungmandsnews – no news 

Men rygterne siger, at de har haft en god sommertur, der bl.a. gik til Svendborg... 

o – O – o 

Søulkenyt 

Hej I alle gæve Søulke! 

Sikke en skøn sommer vi har haft, som nok skal skrives over i historien og som ikke mange kan hu-

ske om to år? 

Os søulke har også nydt det, og vi sejler som sagt fortsat i Chresten K. med stor glæde på den ugent-

lige kapsejlads om torsdagen, som KTS arrangerer, og hvor alle er velkomne til at tage en tur med i 

den gamle måge. Det går meget godt i vores løb, selv om vi skal stramme ballerne for fortsat at ligge 

nr. 1 i vores løb. Men det vigtigste for os er, at vi får nogle gode og hyggelige sejladser sammen og 

er med i Søspejdertroppen Gry. 

Vi er jo i den aldersgruppe, hvor de ‘store’ runde fødselsdage kommer snigende og altid kommer 

bag på mange af os, forstå det hvem som kan. 

Og her havde vi den store glæde, at være med til at fejre Phao’s og Conna’s 70 års føs’dag her i aug. 

mdr. med sang på flåden mm. Så vi søulke har et venskab, som vi alle nyder. 

Vi skal jo her d. 06/09 have vores årlige admiralsforsamling kl. 10 på Stationen, hvor vi håber at der 

er plads til os. Her skal vi bla. også planlægge vores kommende arrangementer, hvor vi måske skal 

tage en tur til Norge og besøge Ove og Sus. Ligeledes skal der vælges en ‘bestyrelse’ for os søulke 

der fortsat kan varetage vores arbejde og virke i Søspejdertroppen Gry. Os bekendt har spejdere, 

jungmænd og optier haft en god sommertur, hvilket glæder os meget. 

Med dette indlæg fra os søulke - en fortsat god sejlsæson og god vind 
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Søulk Ka-

sper  
 

 

En hilsen fra en gammel Jungmand. 
------------------------------------------ 
Kære "Stander og læsere". 
 
Torsdage i forsommeren og torsdage i eftersommeren,nyder "Sø-Ulkene" 
den gestus at sejle kapsejlads i Chresten K.,sammen med/mod en del andre rigtig smukke træsejlere fra Kbhvn. 
I den forbindelse går mine tanker tilbage til en sejlads for mange år siden, og med dette billede,vil jeg kalde denne hilsen  "a'-
propos træsejlere" : 
 
Ca. midt i august 1964 går starten til Sejlklubben Øst's kapsejlads Hveen rundt ved nat. 
Vi skulle med; 
Fartøj: Hans", besætning,fartøjsfører Lars Borg,og dermed Gert Hvolby,Aksel Thomas Pedersen og undertegnede. 
Vi var hjemmehørende i 10 meterbassinnet og skulle sejle over i Skudehavnen hvor startlinien var havnehullet;starten gik 
kl.20.00. 
Frisk vind,fuld fart agten for tværs,lige noget for en gaffelrigget kragejolle som "Hans". Stille og lækkert nord for Hveen,men så 
rundede vi Beckviken og fik de hårde vilkår med den friske/hårde vind fra SW. 
Efter 1/2 til en hel times sejlads med rebede sejl og stadig hård krængning og uafbrudt lænsning var skippernes ord : Vi går 
tilbage til Beckviken. 
Således blev det.Sammen med stort set alle fartøjer fra kapsejladsen prøvede vi at finde læ og plads i havnen.Under de mange 
fortøjringsmanøvrer skulle vi bruge anker med trosse,råbte Tropassistent Jørgen Thomsen; Og hvad havde vi ikke med ? 
:Anker med trosse. :Sikke en skideballe vi fik. 
Der var to andre "Søspejderfartøjer med på sejladsen: Heady, med Ove Friis,Hans Holger,Poul Christensen(kasserer) Jørgen 
Thomsen., og "Mabel", Måge nr. 28, Carsten Per Andersen,med Harry og en tredie jeg ikke husker: gl. 1.Sø'er. 
Fartøjerne blev efterladt efter aftale med havnefoged osv. og hjem gik det med Færge tog og hvad ved jeg. 
Efterfølgende tirsdag skulle bådene hentes hjem.Williams morbroder fra Sletten Sejlede os over til Beckviken og vi sejlede 
hjemover. 
William og Henrik Adsersen i "Mabel", og Lars Borg og undertegnede i "Hans". 
En smuk aften og laber vind ,som desværre til sidst aftog til 0. 
Her lå vi så,i ingen vind ,sov en smule på skift,og afventede morgenens brise. 
Solen kom frem og vi oplevede ,for os,en virkelig smuk morgen ,hvor vinden kom og hjalp os i havn. 
Det blev op ad dagen før vi kom ind.Forældre og Læremestre havde kontaktet "Stationen", pr. telefon,for at høre hvor vi blev 
af,:svaret var:" De kan jo ikke gå på vandet" (Arne Villumsen) gl.Sø-Ulk) Ove havde selfølgelig kaffe på kanden Vi kom hjem og 
livet gik sin gang. 
Hans ,Kragejolle/gaffelrigget kom i tropens eje i 1953 så vidt jeg ved og blev hugget op i 1970,;mangeårigt patruliefartøj i sølø-
ven, Hækken befinder sig pt. I en gammel have i Søborg. 
 
Således husket af en gl. Jungmand. 
                                                              Jeppe. 
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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  
 "Antares":  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  

Carolin Hauser 

26793248 carolinhau-

ser@hotmail.com   

Jungmandsafdeling  

Calle Vangstrup  
40183432 

Søkyndigt medlem  

Henrik Pedersen  

3888 5868 / 29885805  

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 10218527  

 Bådfond:  Finansbanken  

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

"Standeren"s redaktion  

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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