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December 2014 / 78. årgang  

 

 
 

Husk Juleturen d. 6.-7. december 
  

Slut på sejlsæsonen 
2014  
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Kursus i Praktisk Sømandsskab: 
 

 
 

 
 
 

STATIONSVAGT i december: Spejderne 

”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: Forsiden, s.9 og 11: Marianne, s 2, 4 og 5: Nanna, s. 11: Kasper  
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TAK! – det lunede! 

Ja! – så er jeg hjemme igen fra hospitalet. Det var en hård 
omgang, men så lunede det jo med den flotte blomsterhil-
sen fra “GRY”, som Marianne kom med. 

TAk skal I ha’! – den lunede! 

Så nu er jeg forhåbentlig snart oppe på mærkerne igen. 

igen: TAK skal I ha’! 

Erik Sø! 

PS! I ønskes alle en god vintersæson. 

Glædelig jul! 

Styrelsen ønsker alle i Gry og omegn rigtig glæ-

delig jul og takker for endnu et godt år i Gry! 

Et år hvor store og små, unge og gamle har fået 

sejlet, og hvor mange (ikke mindst vores trofaste 

søulke) har lagt et stort stykke frivilligt arbejde 

til glæde for os alle sammen. 

Vi glæder os til mange gode timer på Svane-

knoppen i 2015!  
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Øhøj spejdere!   

Vi i ledergruppen har i den sidste tid ikke kunne undgå at bemær-

ke, hvor skrappe I er blevet til at møde til tiden, få ordnet det 

praktiske og hygget igennem - og hvor er det fedt at se så mange 

af jer hver tirsdag! Thumbs up!  

I det næste stykke tid skal vi – udover at øve os og blive endnu 

bedre til at drikke te og spise kage – i gang med lidt forskelligt teo-

ri… for hvordan er det nu liiige man kan genkende et krydstogt-

skib fra en fiskekutter når mørket falder på og hvordan finder 

man egentlig ud af, at man ligger foran en færge når det er lidt for 

tåget? Så tag hinanden under armen og kom glad forbi de næste 

tirsdage til masser af sjov og ballade…  

Masser af susende vinter-hilsner fra jeres søde ledere, 

Agata, Benjamin & Nanna 
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Månedens program: 

tirsdag 02/12 vi planlægger lidt nærmere om Juleturen og måske kom-

mer Benjamin med et kreativt input – hvem ved? 

weekend 06- 07/12   JULETUR… komkomkom! 

tirsdag 09/12 oplæg om ”Radioens vidunderlige verden”… masser af 

guldkorn og juleklejner omkring hvordan man bruger sin 

VHF. 

tirsdag 16/12 Årets Jule-jepardy… wuhu! Denne dag skal alle patruljer 

medbringe noget til den søde tand  

tirsdag 23/12 Vi holder juleferie og håber på hvid jul. 

tirsdag 30/12 …og mere ferie…  

søndag 04/01 Nytårstur (sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger) 
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

Så har vi nået slutningen af endnu et år og går ind i den 

hyggelige december med masser af aktiviteter. Julen præ-

ger måneden, og vi starter med at invitere hele familien til 

”Julehyggemøde” onsdag d. 3. deck l. 18.00. Her skal vi 

hygge sammen. Klippe og klistre, hygge og snakke, spise 

og drikke lidt og måske synge en sang eller høre en historie. Der er tilmelding 

onsdagen før, så vi ved hvor mange vi skal købe ind til. Har man ideer til jule-

klip er man velkommen til at medbringe disse, - gerne til fælles fornøjelse. 

Det hele fås for kun en rund 20’er pr. snude. Vi håber at se rigtig mange denne 

hyggelige aften. 

Julehyggeaftenen er hyggelig, men også meget speciel for Antonie, Reuben, 

Sigurd, Tone og William. Det bliver nemlig den sidste mødeaften som Oopti 

for dem. I weekenden efter er der nemlig årets Juletur, og det er her de skal 

rykke op til spejderne og fremover mødes med dem om 

tirsdagen. Vi ønsker jer alle sammen rigtig god fornøjel-

se med deres nye ”Spejderliv”, og siger tak til jer og je-

res familier for den tid I har været med hos os i Ooptier- ne.  

Nå, - inden vi sidder og småsnøfter i hjørnerne, skal vi i stedet glæde os over, 

at der allerede inden jul vi komme nye Ooptier. Til vores sidste møde inden 

jul vil de nye Ooptier komme og have deres første møde hos os. Og det bliver 

ikke så få denne gang. Vi har plads til 7-8 nye Ooptier, så der bliver nok at ta-

ge fat på for os der har været med længe. Der er meget de nye skal lære og 

mange ting at finde ud af. Men vi har jo en god tradition for at tage godt imod 

nye, så vi gør ”bare som vi plejer”. 
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OOPT I - SIDE 
Når vi så er kommet godt igennem julen og har festet os til at være kommet 

ind i 2015, så skal vi traditionen tro mødes til første 

fælles arrangement i Gry. Nytårsturen 2015 med pro-

grammet som vi kender det: ”Hemmeligt”. Det er da-

gen hvor vi mødes og ser hvad dagen bringer. Hvor 

og hvornår vi skal mødes kommer senere, men vær 

sikker på at det bliver en god, sjov og hyggelig dag med aktiviteter sammen 

med resten af Gry. 

Ser vi videre frem i tiden kommer 2015 til at byde på masser af arrangementer 

og oplevelser. Nogle faste punkter kommer I til at opleve som I plejer. Det er 

ting som Fastelavn og Bankospil. Men måske kommer der også helt nye ting 

til i år. Vi kan love jer, at vi kommer til at se en masse til hinanden i løbet af 

året, og med alle de ting vi skal nå i løbet af vores vintersæ-

son, kommer tiden til at flyve af sted frem mod at vi igen skal 

have jollerne på vandet og ud at sejle igen. Der skal læres en 

masse af de nye, de gamle skal friske det op, bådene skal gø-

res klar til sejlads igen og vi skal også have vores hyggelige 

ooptiweekend med overnatning, slik og hygge. Måske skal vi 

også kigge stjerner og riste skumfiduser.  

Til sidste skal vi huske at ønske alle i og omkring Gry en rigtig glædelig jul 

og et godt nytår. Vi håber at alle kommer til at hygge sig gennem julen og fe-

ste sig gennem nytåret. Og så ser vi allerede nu frem til at møde jer alle sam-

men til nytårsturen med 10 fingre, synet og hørelsen i god behold. 

                 Mange glade jule- og nytårshilsner til alle 

            Nils Ole og H.C. 

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

Ons d.   3 kl 18.00 - 20.00 Julehyggemøde for hele familien. Med-

bring saks og lim, og en lille smule 

hjemmebag. Husk mødetiden er kl. 

18.00 i dag. 

Lør d.   6 kl 10.00 -  Juletur med hele Gry. 

Søn d.   7 kl 14.00 Vi skal en tur i skoven med 

nissehuer på. 

 

Ons d. 10 kl 18.30 - 20.00 Ooptierne plasker julen ind på Frederiksberg.       

5-10 omgange bliver det nok til inden vi er færdi-

ge. 

Ons d.  17 kl 18.30 - 20.00 Så er det sidste møde for i år. Men samtidig er det  

også første møde for vores nye Ooptier. Stort vel-

kommen til jer alle sam-

men. Kagedagen går i 

dag til Atlanta & Gustav. 

JANUAR 

Søn d.    4 kl 10.00 - 14/15 Nytårstur med hele Gry. Programmet er jo ……

   hemmeligt, - mere følger………. 

Ons d.   7 kl 18.30 - 20.00 Nytårssvømning for alle! Mon vi kan svømme ef-

ter alle julen godter og nytårets fest og ballade? 
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Spejderledere på arbejde 
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Hey jungmænd og -kvinder!!! 

Vi går december i møde og derfor betyder det SRP og eksamener for mange, men dem der er gæve 

nok til at krydse skolen og komme i Gry, så er det hver tirsdag klokken 1800 indtil andet er plan-

lagt!  

Vi har desuden fundet en dato til dette års julefrokost! Det bliver lørdag den 20. december, det 

kommer til at koste 30, og en medbragt ret. Skriv til Calle: 40183432 for at tilmelde dig og høre 

hvilke retter, der mangler at blive taget med. Glæder os til at se jer allesammen til en hyggelig aften!  

Lederhilsner Calle og Thor  

 

 

Jungmænd på arbejde 
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Hej alle I gæve Søulke! 
Tiden går og nu står julen for døren med forhåbentlig megen god julehygge, og ikke med stress, 
selvom det sikkert ikke helt kan undgås. 
Vi har som bekendt haft et godt år, hvor der har været gang i søulkene og vores sammenhold og 
venskaber knytter os stadigvæk sammen, til stor glæde for os alle. Dette skyldes udelukkende, at vi 
søulke alle har været søspejder i Søspejdertroppen Gry og har været meget aktive som ledere. Men 
nu er vi på sidelinjen og nyder tit og ofte den aktivitet der heldigvis fortsat er i vores gamle trop. 
Som søulke giver vi gerne et nap med at få ordnet de ting, som lederne mfl. ikke lige har tid til at 
klare, og vi gør det med stor glæde. 
Vi søulke er også gået lidt i hi og Chresten K. er vel klar til vinteren. Jeppe, Lars og jeg har fået styr 
på sejlene, de er blevet tørret og lagt sammen så de kan overvintre sikkert ude hos Jeppe. 
  
Angående vintermøder så får I alle lige en reminder: 
Hos Kasper Holmqvist, Jydeholmen 33 B 3tv 2720 Vanløse tlf. 40172486 d. 28/11/14 
dette er afholdt når I læser denne Stander. Fremmødte søulke ca. 14. 
De næste møder: Hos Hans Henrik Borg Nedergade 43 A lejlighed 2, 5000 Odense C tlf. 3313 1208 
& 21447961 d. 30/01/15 
Kirsten & Arne Willumsen Storegade 75, 6430 Nordborg tlf. 7445 1620 & 222487994 d. 27/02/15. 
Sidste vintermøde afholdes på Stationen d. 26/03/15. 
Alle vintermøder starter ved 17:30 – 18:00 tiden – HUSK lige at give besked om i deltager. 
  
Med dette års sidste søulkeindlæg ønskes I alle I Gry En Rigtig Glædelig Jul og Et Godt Nytår. 
Søulkehilsen Kasper 
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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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