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Oktober 2014 / 78. årgang  

X 

 

Snart er sejlsæsonen 2014 forbi – husk nu at nyde oktober til de sidste ture  
Antares på søndagstur d. 28.9.14 

 

HUSK I NOVEMBER: 
Lørdag d. 1. tages bådene op 
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STATIONSVAGT i oktober: 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. 

              

Fotografer i dette nummer: Forsiden: Marianne, s. 2: Claus, s. 2 og 8: Jeppe  

Arbejdsdag 

September 2014 
Tak til alle de foræl-
dre, Ooptier, spejde-
re, jungmænd, søul-

ke og ledere, der 
mødte op til arbejds-
dagen og tog et nap 
med rengøring, op-
rydning, reparatio-
ner, forbedringer 

osv. 
 

OBS – OBS – OBS 

Vaskefeen er taget på ferie – så husk det med 

rene viskestykker og håndklæder: Tag dem 

med hjem og VASK DEM!! 
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SPEJDER – SPEJDER – SPEJDER – SPEJDER 

 

Hej spejderbørn!   

Nu er det officielt blevet efterår og de sidste tirsdage har da også budt på friske 

vindpust og gode sejladser. Vi har stadig et par uger at sejle i, og dem skal vi huske 

at nyde inden bådene om en måneds tid tages på land. Som I jo nok allerede ved har 

troppen fået nye ledere og vi håber, at I glæder jer lige så meget som os til at vi skal 

lære hinanden bedre at kende og finde på en masse sjov og løjer det næste stykke 

tid! Vi ses igen på tirsdag til en tur på bølgen blå – husk nu de varme uldsweatre og 

yndlingshuen så du er godt sejlende hele aftenen :)  

HUSKHUSKHUSK: vi er ved at være ved slutningen på årets sejlsæson, så hvis du ba-

re ikke kan få nok af tirsdagssejladserne er det eneste du skal gøre at sammensætte 

en forsvarlig patrulje, tjekke at vejret er til det (dette kan bl.a. gøres på sejladsud-

sigt.dk) og sørge for at få en sejltilladelse fra dine søde ledere :) 

 Mange kærlige efterårshilsner fra 

Benjamin & Nanna 

 (du finder kontaktoplysninger på bagsiden af Standeren) 

 

Månedens program er som følger: 
Tirsdag 30/09 Tropsmøde: vi sejler, hygger og ser på om der er noget der skal 

øves 

Tirsdag 07/10 Tropsmøde: endnu en hyggelig sejltur 

Tirsdag 14/10 OBS! Vi holder efterårsferie da mange er på PLAN 

Tirsdag 21/10 Vi sejler og tømmer bådene så de er klar til vinteren 

Tirsdag 28/10  Vi tager master af (hulk!) og hygger med te og trøstekage 

Weekend 01/11  Vi tager bådene på land for vinteren 

Weekend 05-07/12  Kom og deltag i årets fedeste juletur!  

http://sejladsudsigt.dk/
http://sejladsudsigt.dk/
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OOPTI - SIDE 
 

Hej Ooptier 

Så er vi godt inden i efteråret og vejret er ikke altid lige hvad vi bedst kunne 

tænke os. Der har været flere aftner med for meget vind, og heldigvis har vi så 

muligheden for at kunne bruge de store både og få en oplevelse med dem.  

Vejret betyder også at man, - som altid, skal tjekke godt op på vejret. Husk så 

fornuftigt tøj og tænk over, at vind- og vandtæt tøj altid er en god ting. Mørket 

har også ramt os om aftenen, så det er også tid for at huske cykellygterne til 

hjemturen. Vi sejler frem til efterårsferien, så der lige et par gange tilbage in-

den vi går i land for vinteren. 

 

Efteråret har budt på flere gode oplevelser ud over vores sejladser. Forældre-

dagen i august gav gode sejloplevelser til alle der havde lyst og vandgang blev 

der også plads til. Der var indtil flere der fik trænet det at vende en optimist-

jolle, hvis den en dag skulle gå hen og vælte på en sejlads. Og det er godt at 

have prøvet det under rolige forhold inden det skulle blive ”alvor”. 

Men båden behøver ikke at vælte helt for at blive fyldt med vand. En alminde-

lig onsdag var der indtil flere der fik den oplevelse med i livet. De blev godt 

våde og jollen var mere eller mindre fyldt med vand. Alle tog dog oplevelsen 

med godt humør og der blev arbejdet godt med øse og svamp. Alle kom ind 

igen med smil på læben og en ordentligt oplevelse rigere. 

 

I september har der været endnu et fælles arrangement. 

Årets arbejdsdag har været på programmet. En dag der 

startede i lidt trist vejr med en regnbyge fra morgenstun-

den, men hurtigt blev vejret bedre og alle tog for alvor fat. 

Der blev arbejdet både ude og inde, og rigtigt mange opgaver 

blev løst i løbet af dagen. Der blev gjort grundigt rent mange 

steder indendørs og ude fik vi bla overstået vores årlige ukrudtstur på 

hele pladsen. 

En større opgave i år var afrensning og maling af vores ”bådejerskure”. En 

opgave der krævede stor indsats og mange hænder. Vi havde ikke regnet med 

at hele opgaven kunne løses den dag, men her blev vi heldigvis snydt. 
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OOPTI - SIDE 
Mange tog fat, og inden dagen sluttede havde skurene fået en gang sort ma-

ling. Dette var dog også takket være de Ooptiforældre der havde givet den en 

skalle med at gøre klar til dagen. Det havde de klaret onsdagene op til, mens 

ungerne var ud at sejle. 

Tak til alle der har givet en hånd med både før og 

på dagen. Det er en stor hjælp til os ledere, der til 

daglig ikke har muligheden for at klare alle de 

praktiske opgaver med diverse vedligehold, når 

tiden helst skal bruges på at få børn og unge til at få nogle gode oplevelser på 

vandet med bådene. 

Ser vi lidt frem i tiden når vi jo efterårsferie inden længe. Her holder vi fri og 

samtidig er det også afslutningen på vores sejlsæson for i år. Efter ferien skal 

vi til at mødes indendørs og samtidig starter vi så op med at mødes kl.1 8.30. 

Så husk at der er ny mødetid efter efterårsferien. Vinteren kommer til at byde 

på en masse andre oplevelser og aktiviteter.  

Vi starter vores traditionelle ture i svømmehallen og mon ikke I alle sammen 

glæder jer en lille smule til det??? Husk at vi mødes i forhallen og køber fæl-

les billetter. Husk også at det er et spejdermøde, så alle møder i fuld uniform 

og husker badetøj og håndklæde. 

Her efter ferien har vi sagt farvel til Sylvester der har fundet andre ting at lave. 

Vi ønsker ham held og lykke og god vind fremover. 

Samtidig er vi begyndt at tage ind fra vores venteliste 

så vi kan blive fyldt op igen. Derfor byder vi nu vel-

kommen til Freja og familie. 

Inden længe kommer der flere nye til og vi glæder os til at tage imod dem. 

Husk nu, - som altid, at I skal være gode til at lære dem alle de forskellige ting 

der er nødvendige for at kunne finde ud af det med at være søspejder.  

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 

OKTOBER :  

Ons d. 1 kl 18.00 - 20.00 Det bliver nok årets sidste  sejladsaften, 

   desværre . Husk nu varmt tøj og godt 

   humør. Hue og vanter er måske slet ikke 

   nogen dårlig ide. Er vejret til det sejler vi. 

Ons d. 8. kl 18.00 - 20.00  Så er det desværre helt sikkert sidste tur for i år. 

Og sejladsen bliver kun mulig ved super vejr! El-

lers er vi inde og laver andre aktiviteter. 

Ons d. 15 kl 18.00 - 20.00 Efterårsferiefri, - programmet siger derfor 

   ”Onsdagsaftenfamiliehygge”. Gå en tur i 

   skoven eller kig lidt på stjerner. Bag en 

   æblekage eller stå på hænder i en time. God 

   fornøjelse. 

Bemærk nymøde tid - bemærk ny mødetid - bemærk ny mødetid 

Ons d. 22 kl 18.30 - 20.00 Første ægte ”landmøde” denne vintersæson. Vi 

skal pakke jollerne ned for vinteren, og måske bli-

ver der lidt aktiviteter på pladsen inden mørket fal-

der på... 

Ons d. 29 kl 18.30 - 20.00 Første tur i svømmehallen i år. Alle skal husk 

svømmetøj, håndklæde, 15 kr. og fuld uniform. Vi 

mødes som altid i forhallen og køber fælles billet. 

Skulle der være en forælder der skal med koster 

det igen i år 30 kr. 

NOVEMBER : 

Ons d. 5 kl. 18.30 - 20.00 Første rigtige vintermøde i år. Vi lægger planer for 

   vinteren og regner med, at I også har gode ideer til 

   aktiviteter til vinteren med denne aften.  

   Måske skal vi også have kage…. 
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SØULKE – SØULKE – SØULKE – SØULKE 

 
Dagsorden og referat: 

1.Velkomst med lækkert morgenbord. Vejret var rigtig godt, så vi kunne sidde ude og nyde 

solen ved gedehytten.  

2.Valg af dirigent og referent – ingen. 

3.Godkendelse af referat fra sidste admiralforsamling – opløst og godkendt 

4.Formandens beretning: Der har i vinter været afholdt møder hos Lars Borg, Erik Sø og 

Eskild. Sidste møde blev afholdt på Stationen. Forårsarbejdet på Chresten K forløb fint og bå-

den kom godt i vandet. Chresten har deltaget i Træsejlernes kapsejlads 16 torsdage og vinder 

igen i år Øresundsmesterskabet. Chresten skal på land sammen med de øvrige spejderbåde 

lørdag 1. november. Af øvrige aktiviteter kan nævnes samling af nye borde til terrassen og 

reparation af rampen til denne. 

5.Kassererens beretning – intet nyt  

6.Valg af formand og sekretær: Alle blev genvalgt med stående applaus. 

7.Eventuelt: Vintermøder: 1. landmøde afholdes hos Kasper Holmqvist, Jydeholmen 33 B 3 

tv,2730 Vanløse fredag 28. november 2014. 2. møde afholdes hos Hans Henrik Borg Neder-

gade 43 A lejlighed 2, 5000 Odense C tlf.6613 1208 /21447961, fredag 30. januar 2015. 3. 

møde afholdes hos Kirsten og Arne Willumsen Storegade 75,6430 Nordborg tlf. 7445 1620 

/222487994, fredag 27. februar 2015. Sidste møde afholdes på Stationen torsdag 26. marts 

2015. Alle møder starter kl. 18. 

Vi har modtaget en invitation til at besøge Sus og Ove i Lillesand. 
 

Søulke Admi-

ralforsamling  
lørdag 6. september 2014 

Sted: Stationen 

Deltagere: Jeppe, Eskild, 

Phao, Lars B, Kuno, Ka-

sper, Hans Henrik, Kirsten 

og Arne. 

 

"Apropos Træsejlere" 

Eller hvordan ’Hans’ endte sine 

dage (se Jeppes beretning fra 

august-nummeret) 
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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  

Benjamin 60634563 

Nanna 31100740 nan-

na.levin@kugler.dk    

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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