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November 2014 / 78. årgang  

 

X  

 

En aften i måneskin – spejdernes sidste tur tirsdag d. 21.10. 
Sejlsæsonen er forbi for i år! 
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STATIONSVAGT i november: 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 i dette nummer: Forsiden og s. 2: Nanna, s. 2: Marianne, s.7: Kasper  

Og bagefter 

begyndte af-

rigningen så 

småt.  

November 

begynder med 

bådoptagning! 

Stationen har fået nyt 
linoleum i tropslokale 
og kabys!! VI takker 
Jeppe og de øvrige 
gæve søulke for de-
res hjælp!! 
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Hej spejdere! ☺  

Tak for sidst – det er en fornøjelse at se, at så mange af jer arbejder flittigt med bå-

dene så vi hurtigt kan blive klar til vinteren og komme ind i varmen. Nu hvor vi 

snart skal i gang med de indendørs aktiviteter er det, ligesom når vi sejler, super 

vigtigt, at vi mødes i Gry til tiden (kl. 18.00!) - især fordi vi fra næste måned (no-

vember) skifter til vintermødetid, se kalenderen. Vi har lidt forskelligt planlagt og 

da vi synes det er vigtigt, at I både lærer nyt og hygger igennem, kommer novem-

ber til at være en måned med tid til lidt af hvert. Så vel mødt – vi glæder os meget 

til at se jer igen allerede på tirsdag. 

Ugens gåde:  
”Hvordan får man en fisk til at grine?”  
(se svaret nederst på siden) 

 

Efterårsknus, 
Agata, Benjamin & Nanna  
 

…KALENDER… 

Weekend 01/11 Vi tager bådene på land for vinteren og putter dem i deres vin-

terhi 

Tirsdag 04/11 Tropsmøde: vi afrigger masterne og hygger med kage.  

OBS!! Vi skifter til vintertid, dvs. mødet slutter kl. 20.00 i 

stedet for 21.00 

Tirsdag 11/11 Tropsmøde: undervisning i praktisk sømandskab… wuhu! ☺  

OBS: mødet slutter 20.00 

Tirsdag 18/11 ”Store maddag” – nærmere info følger  

OBS: mødet slutter 20.00 

Tirsdag 25/11 Tropsmøde: besøg af de nye optier der rykker op  

OBS: mødet slutter 20.00 

Tirsdag 02/12 Tropsmøde: teori og hemmeligheder – kom glad! 

OBS: mødet slutter 20.00 

Weekend 05-07/12: Kom og deltag i årets fedeste juletur hvor de nye ligeledes 

rykker op!  

Svar: ”Man putter den i kildevand” ☺  
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier.    Så ramte vi november og "Dansk normaltid" er på plads igen. 

Det betyder, at alle skal huske lygter til cyklerne, og vejret er 

nok også nogle gange til hue og vanter. I hvert fald er vi for 

alvor krøbet indendørs, hvor vores møder vil blive holdt gen-

nem hele vinteren. Det betyder, at vores aktiviteter bliver in-

dendørs med masser af muligheder for spændende udfordrin-

ger af forskellig art. Hvad vi skal lave i løbet af vinteren, er 

som altid ikke på plads endnu. Der kræver nemlig, at I tager godt fat i jeres 

hjerner og kommer med nogle gode forslag til hvad det er vi skal bruge tiden 

til. Gode ideer er meget velkomne og vi tager fat på det onsdag d. 5, nov. Her 

kommer I forhåbentligt med en masse friske ideer til hvad vi skal lave om 

onsdagen. Kom glad med gode forslag! 

Nogle ting ligger dog nok fast som vi har tradition for. Som altid skal vi jo 

svømme hver anden onsdag, og igen i år bliver det i Frederiksberg svømmehal 

med mulighed for ture i vandrutsjebanen og småhygge i det varme bassin og 

meget mere. Disse møder er almindelige søspejdermøder, så alle skal huske 

uniformen skal være på også ved disse møder. Så er det også en god ide at 

medbringe badetøj og håndklæde. Så bliver oplevelsen i svømmehallen noget 

sjovere. 15 kr til billetten er også nødvendig, og husk at vi køber billetterne 

samlet så vi kan få lidt rabat. Skulle der være en forældre der vil med i vandet 

er prisen 30 kr.  

En anden tradition vi tager fat på igen i år er den hygge-

lige "kageordning". Til vores "havnemøder" skiftes I til 

at have lidt kage med til afslutningen. Det må gerne væ-

re hjemmebag, men behøves ikke. Det skal ikke være 

vildt meget, men bare en lille hyggebid. Der er jo også 

to der er på liste til møderne, så vi skal nok få kage nok. Kig i kalenderen på 

næste side og hold øje med hvornår det er jeres tur til at have lidt hygge med. 
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OOPTI - SIDE 
Når vi nu er gået på land igen for alvor i forbindelse med vintersæsonen,, så er 

der som altid lige en vigtig ting vi skal huske: Pladsen foran huset bliver fyldt 

op med både der er på land for vinteren. Det er strengt forbudt at lage mellem 

disse både!! De vejer alle sammen 500 kg eller meget mere og hvis uheldet er 

ude og en både vælter bliver man temmelig flad hvis 

man ligger under den. INGEN LEG mellem bådene. 

Når I ankommer til Gry skal I gå den lige vej fra vejen 

og ind til huset. Når bådene er helt på plads finder vi 

sammen den vej I skal gå når I skal frem og tilbage. 

Når vi starter vores møder i november kommer I til en Station med helt nye 

gulve. Vi har fået ny linoleum i tropslokalet og i kabyssen. Det er sket i efter-

årsferien og I har alle sammen sikkert nydt det flotte syn onsdag efter ferien. 

Har I ikke, så glæd jer! Jeppe, - en af vores aktive SØ-Ulke, har gået til det 

med diverse i denne forbindelse og her skal lyde en stor tak for indsatsen. Og-

så formand Claus og andre har deltaget i løjerne, - tak til dem også. Vi kom-

mer til at nyde det flotte gulv hele vintersæsonen. Dejligt at det også bliver 

lidt nemmere at holde rent i fremtiden. 

Til sidst lyder blot en lille reklame for at huske alle på vo-

res kommende arrangementer: Vi holder julehyggemøde 

med familien første onsdag i december og Ooptierne tager 

på juletur med resten af Gry i weekenden d. 6.-7. decem-

ber. Slå kryds i kalenderen, - vi glæder os til at se jer  

  Mange glade novemberhilsner til alle 

            Nils Ole og H.C. 

P.S. Husk at melde afbud til N.O., H.C. eller Stationen, hvis I ikke kan komme. 
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Oopti-PROGRAM 
NOVEMBER 

Ons d.   5 kl 18.30 - 20.00 Havnemøde – årets første rigtige møde   in-

dendørs. Kagedagen går til Antonie & William. 

 

Ons d.  12 kl 18.30 - 20.00 Ooptierne plasker på Frederiksberg, 

- vi skal se om vi kan svømme 

200m, kan man ikke er det ikke 

noget problem. 

 

Ons d.  19 kl 18.30 - 20.00 Vi mødes på Stationen. Programmet kender vi ikke 

endnu, men kagedagen går til Reuben & Sigurd. 

 

Ons d.  26 kl 18.30 - 20.00 Svømmedag på Frederiksberg. Husk det 

 hele. Vi mødes i forhallen. Samarbejde 

 bliver nok dagens tema……….. 

DECEMBER 

 

Ons d.   3 kl 18.00 - 20.00 Julemøde med hele famili- en. 

Husk lidt hjemmebag mm. 

Bemærk mødetiden  

Lør d.    6 kl 10.00 - Juletur med Gry -          

Søn d.    7 kl 14.00 en god tur i skoven. 
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Hej alle I gæve Søulke! 

Så sluttede atter en god sejlsæson, hvor denne var ekstra super flot med højsommer der 

ville noget. Vi Søulke har haft nogle hyggelige sejladser med Chresten K. hvor vi har 

deltaget i den ugentlige kapsejlads arrangeret af KTS, hvor vi har nydt mange gode sej-

ladser. Og atter viste vi at den gl. Måge fra 1911 kan endnu da vi vandt vores løb i år. 

Chresten K. er rigget af og er klar til at komme på land d. 1 November, hvor “hun” kan 

slappe af og samle kræfter og gå i hi indtil næste sæson, hvilket “hun” fortjener til fulde. 

Af Søulke aktiviteter så har/er der flg. i gang, hvor en renovering af handikaprampen, 

for den offentlige adgang til området omkring vores Station, som ikke havde det for 

godt. Ligeledes skulle der nyt linoleum på dørken i kabys og tropslokale, og dette arbej-

de er vel udført. Søulk Jeppe har været tovholder for disse aktiviteter – han kan bare det 

der, stor ros til ham. 

I denne måned holder vi Søulke vores første vintermøde hos mig (Kasper Jydeholmen 

33 B 3 tv 2720 Vanløse tlf. 40172486) Jer som har tid til dette vintermøde må meget 

kontakte mig om deltagelse i dette. 

Tak til alle Søulke for en herlig sejlsæson. Måske skulle vi lave et program der hedder 

“Vild med sejlads i Gry” 

Søulke hilsen Kasper  

 
 

 
Chresten K i fin vind 
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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 35421103 / 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: 

Nanna Levin Kugler, 

31100740 nan-

na.levin@kugler.dk  

Agata Søgaard 

Laskowska, 23730291, 

agatapige@gmail.com      

Benjamin Hansen 

60634563, benja-

min.hansendk@gmail.co

m    

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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