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Januar 2015 / 79. årgang  

 

 
 

Husk Nytårsturen:  

4. januar kl. 10.00 – 14.00 

Både i vinterhi 
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Søndag d. 22. feb. kl. 10.00 til ca. 14.00, holder vi 

Fastelavn på Stationen for alle medlemmer. Dagen 

vil byde på bla. tøndeslagning og bollespisning. 

Måske er der varm kakao, og under alle omstæn-

digheder vil der være fuldt af fantastisk ud-

klædte deltagere.  

  

 

STATIONSVAGT i januar: 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: Forsiden, s.3: Marianne, s 2, 4, 5 og 9: Nanna, s. 11: Kasper 
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Godt nytår 

2014 blev jo på flere måder et begivenhedsrigt år, ja dramatisk sine steder. 

Vinterstormen i december satte pladsen under vand og på første ejlads, fredag d. 30. 

april, blev Aquila påsejlet af en anden sejlbåd, lige syd for Nordre Røse fyr i Øresund. 

Ret så dramatisk, men heldigvis uden personskade. 

Pladsen gik det ikke så galt med og vores Søulke har udbedret med grus, sten 

og cement der hvor underlaget var skyllet væk. Aquila kom ikke på sommertogt med 

spejderne.  Den blev så skadet at vi nu kan se frem til en pæn erstatningssum til indkøb 

af en ny lederbåd. 

Vores Station har også fået en gevaldig opstramning i de senere år med opva-

skemaskinen i 2012, og udslagsvask i januar og her i oktober, linoleum i Kabys og mø-

delokale og døre er blevet repareret. Den sidste rest på terrassen er også blevet ordnet.  

2014 var også året hvor nogle jungmændene krydsede de store verdenshave 

og lærte sig sømandskab. - Det var også året hvor vi måtte sige farvel til tropsleder Mal-

the for 5 års ledergerning og goddag til en ny tropsledelse med Agata, Benjamin og 

Nanna. 

Ved regnskabsmødet her i december blev det klart at vi uundgåeligt nærmer 

os det loft på tilskud fra kommunen på 200.000kr som nødvendiggør at vi skal have en 

autoriseret revisor. Alle sejl må derfor i det nye år sættes ind for at finde en sådan. 

Økonomisk er vi afhængig af spejdernes, store som små, og deres forældres støtte ved 

vores lotteri, Banko og Standerhejsning. - Ikke kun med penge, men i ligeså høj grad 

ved donationer af ting til gevinster og praktisk arbejde. Så har I noget eller kender I no-

gen, så sig til!! 

Det store tilskud fra kommunen dækker nemlig mest huslejen som fortsat sti-

ger, resten skal vi selv fremskaffe og det er dyrt at have op mod 20 både sejlende på 

vandet. 

Der er nok at tage fat på i 2015. Vi starter med det store møde for alle, Grup-

perådsmødet, torsdag d. 26. februar kl 17 - 19 på Stationen. 

Alle i Gry ønskes hermed et godt nytår og ikke mindst tak for hjælp og støtte i 

det forgangne. 

Bestyrelsen 
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Kære spejdere!  

Tak for en god december måned – det var hyggeligt at få sat årets første 

flæskesteg i ovnen og danset lidt om træet med jer på juletur. Derudover 

har vi fået 6 nye spejdere; Tone, Johann, Antonie, Reuben, William og Si-

gurd – velkommen til jer! Ellers håber vi, I har haft en god jul hjemme i 

stuerne – det har vi, men vi har også savnet jer (altså kun en lille smule) 

 

Derfor glæder vi os til at se jer tirsdag 06/01 når I er sprunget godt ind i 

det nye år – vel mødt! 

Masser af 2015-knus,  

Agata, Benjamin & Nanna  

 

 

Hvordan fungerer en vhf? 
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Januar program: 

søndag 04/01 Nytårstur (sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger) 

tirsdag 06/01 Velkommen tilbage fra juleferie – møde på stationen 

tirsdag 13/01 Lille sjov teoriquiz (hvilken patrulje mon vinder!?) 

tirsdag 20/01 Maddag – vi begynder vores sommerturs-kogebog (nærmere info) 

tirsdag 27/01 Møde på stationen – som altid finder vi på noget sjovt   

HUSK 26. feb. FORÆLDREMØDE kl. 17.00 I GRY 

 

 

Hvad foretager de sig på juleturen???
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 

”Bom”, på et sekund blev det 2015 for os alle sammen. Et nyt år er i gang og 

vi er klar til masser af nye oplevelser og udfordringer. Vi star-

ter året op med at mødes til Nytårstur søndag d. 4. januar kl. 

10.00. Som altid er turen for alle aktive og med ”hemmeligt 

program”. Hvad der skal ske på dagen finder I kun ud af ved at 

møde op på dagen. Det er altid en hyggelig dag for alle, så kom 

glad og vær med til at starte året i Gry med en ”hyggelig, hemmelig 

dag”. 

I december sagde vi ”God vind” til de største Ooptier og sendte dem af sted til 

livet som ”Spejder” i Gry. Det betyder så, at der skal nye ansigter til hos Oop-

tierne og nogle er allerede startet i dec. Hvem det er, kan vi ikke skrive noget 

om her, da det i skrivende stund ikke er helt sikkert hvem der kommer. En 

ting er dog sikkert: Vi fylder op fra vores venteliste og ender med igen at være 

20 friske Ooptier der mødes hver onsdag. Vi byder rigtigt velkommen i Stan-

deren til februar. Husk, - som altid, at tage godt imod de nye, og sørg for at de 

bliver klar til når vi skal til at sejle igen. 

Det kommer vi til at gøre gennem vinteren program, som kommer til at blive 

fyldt med masser at træning af alle de ting vi skal kunne når vi skal på vandet 

igen. Samtidig skal vi også hygge os og finde på små skøre ting at lave.  

Noget der helt sikkert kommer på programmet bliver vores underholdning til 

årets Bankospil i Gry. Bankospillet bliver fredag d. 13. marts og her skal vi 

levere noget underholdning for alle deltagerne. Hvad det skal være skal I selv-

følgelig være med til at bestemme. Tænk allerede over det nu, - hold øje med 

programmet, så I ved hvornår det er vi starter op med underholdningen og tag 

så alle de gode ideer med den aften. Bemærk at vi skal vide om 

I kommer til selve bankospillet, når vi skal til at finde ud af 

hvad I hver især skal lave på selve aftenen.  

I forbindelse med underholdningen holder vi Ooptiweek-

end på Stationen i weekenden før, d. 7.- 8. marts, hvor vi 

hygger og øver en masse så vi bliver helt klar til banko-

spillet.  



7 
 
 

OOPTI - SIDE 
Vil man have styr på hvad der ellers kommer til at ske, må 

man have ½-års-programmet kodet ind i sin kalender eller 

måske hængt op på køleskabet. Her er der informationer  

om aktiviteterne i første halvår af 2015. Har man mistet 

programmet, kan man altid få et nyt eller tjekke Grys hjem-

meside, hvor det meste også står i kalenderen. 

 

Så har det jo også lige været jul, og I er alle sammen sikkert blevet begavet 

med en masse forskellige dejlige ting. Måske har nogen af jer også fået en ny 

Uniform. Så skal I huske at få mærker til at sy på busseronnen, når vi mødes 

på Stationen til første møde i det nye år. Det bliver dejligt at se jer alle sam-

men i Uniform når vi mødes til arrangementer og møder i det nye år. Alle skal 

jo have uniformen på hver gang, - det eneste man altid skal huske når man ta-

ger til søspejder. Husk at det bare er en almindelig blå arbejdsbusseronne vi 

bruger som uniform. Nogle gange har vi også den rigtige størrelse, som I kan 

låne til I vokser ud af den. Bare vi får den tilbage til den næste låner når I vok-

ser ud af den.  

 

I februar rammer vi årets fastelavn. Her skal I huske at 

gemme jeres udklædning lidt længere end normalt. I år 

flytter vi nemlig Gry’s fastelavn til ugen efter den al-

mindelige fastelavn. Det bliver d. 22. februar, da den 

”rigtige” fastelavn ligger i vinterferien, hvor mange af 

jer måske er på ferie andre steder. 

 

 

Rigtig mange gode glade nytårshilsner 

til alle i og omkring ”Gry” 

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 
JANUAR : 

 

Søn d. 4. kl. 10.00-14.00 Nytårstur med hemmeligt program. Nærmere 

   oplysninger kommer......Tjek mailen. 

 

Ons d. 7. kl. 18.30-20.00 Første svømmetur i det nye år.  

HUSK UNIFORMEN, 15 kr. 

mm.!!! Er der kommet ”jule-

deller” så svømmer vi dem væk. 

 

Ons d. 14. kl. 18.30-20.00 Havnemøde på Stationen. Vi skal i gang med for-

slag til underholdning til bankospillet i 

marts.  

   Der er kagedag til Anton & Kasper. 

 

Ons d. 21. kl. 18.30-20.00 Så er der svømning igen. Alle mand skal samles på 

   et sted. Husk nu uniformen! 

 

Ons d. 28. kl. 18.30-20.00 Det er tid til underholdning i dag. Tiden   

flyver og alle skal vide om de 

kommer til bankospillet d. 13/3, så 

vi kan fordele roller.  

   Der er kagedag til August & Willum. 

FEBRUAR:  

 

Ons d. 4. kl.18.30-20.00 Boble, boble, boble - vi svømmer på Frederikberg. 

 

Ons d.11.  VinterferieFRIforOoptiaftenarrangementsdag. 

 

Søn d.22 kl.10.00-14.00  Fastelavn i Gry. Så er der slag til tønden. 
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Og så har vi en opfordring... 
Det er en fordel for både dig og for Gry, hvis du lader dine indbetalinger til Gry overgå 

til elektroniske indbetalinger. Gry sparer penge og du behøver ikke, at indtaste det lange 

indbetalingsnummer med risiko for fejl, men kan nøjes med at klikke en enkelt gang. 

Og så bliver det lettere for Grys bogholder, at holde styr på betalingerne. Vi citerer fra 

det tilsendte info-materiale: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Interesserede kan henvende sig til Gruppens medlemsansvarlige for yderligere oplys-

ninger: Tom Jordt tlf: 39180008, email: tom@jordt.dk  

Elektronisk indbetalingskort gør netbank endnu nemmere for dine kunder. 
I stedet for at dine kunder får dine regninger med posten, kan de modtage dem i 
elektronisk form i deres netbank.  
Her i foråret får alle danske netbankbrugere chancen for generelt at modtage 
elektronisk indbetalingskort i deres netbank.  
Hvis din virksomhed indfører Elektronisk indbetalingskort, vil de kunder, som ikke 
siger JA til Elektronisk indbetalingskort, stadig få tilsendt et indbetalingskort med po-
sten.  

Sådan fungerer Elektronisk indbetalingskort 
I netbanken (eventuelt også med sms eller e-mail) bliver kunden automatisk gjort 
opmærksom på nye regninger, som kan betales med et enkelt klik. Kunden behøver 
hverken taste det lange nummer, dato eller beløb. Kunden kan dog ændre dato og 
beløb – men ikke indbetaleridenten.   
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Jungmandsnews – no news 

Men jungmændene mødes på Stationen om tirsdagen... 

o – O - o 

Hej alle I gæve Søulke! 
Godt Nytår til jer alle og håber at I kom godt ind i det, og tak for det gamle år 2014. 

Det sidste vintermøde blev holdt hos Jeppe, da jeg desværre ikke kunne afholde dette 

pga en særdeles dårlig ryg. Mmen Jeppe er en guttermand og tog over. Og flg deltog: 

Jane, Karl, Kirsten og Arne, Eskild og Bente, Rigmor og Erik, Lars og Hans-Henrik og 

selvfølgelig Jeppe. Og en meget stor tak til Jeppe fra min side. 

På mødet blev det vedtaget at vi tager op og besøger Ove og Sus i Norge, i 3. uge i au-

gust 2015. 

Ove er gl. leder i Gry og har lagt et fantastisk arbejde i troppen med stort hjerte for den-

ne, til stor glæde for mange. Han er en sand søulk, og kommer tit til vores søulkemøder 

og tager turen fra Lillesand i Norge og til Danmark, godt gået Ove.  

Der blev foretaget en evaluering af årets arbejder og aktiviteter, som har været særdeles 

tilfredsstillende, både for os og alle med tilknytning til Gry. 

I det det nye år lægger vi ud med vintermøde d. 30/01 hos Hans-Henrik Borg, Ne-

dergade 43 A lejlighed 2, 5000 Odense. 

Hans-Henrik har meddelt, at mødetiden er sat til kl 14:00 af hensyn til dem der 

skal frem og tilbage fra Fyn samme dag. 

Han vil også sende jer en mail vedr. dette. Men ellers er hans mail adresse da-

bohh@privat.dk 

Og måske vil han også vise serværdigheder i den skønne H.C. Andersen by – hvem 

ved? 

For god ordensskyld har han flg. tlf. nr. 66131208 og 21447961. Denne gang skulle 

de være ok, da der var fejl i disse i December Standeren, beklager fejlen fra min 

side. 

Give lige besked til Hans-Henrik om I kommer og deltager ikk’ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Det nye år 2015 ligger foran os fyldt med mange spændende udfordringer og gode op-

levelser, som vi er klar til at tage fat på, og det gør vi søulke. I det nye år håber jeg også, 

at nogle af de søulke, vi aldrig ser, tager sig sammen og kommer op fra lænestolen eller 

sofaen. Kom og vær med det I kan, og nyd nogle dejlige timer, som søulk i vores dejlige 

trop Gry. 

Med dette årets første indlæg fra os søulke: Godt Nytår til alle i Søspejdertroppen  

Gry og god vind i 2015. 

Søulkehilsen Kasper  
PS: Husker nogle af jer SØ77 på Thurø hvor Erik Sø var lejrchef ? en super lejr og fyldt 

med aktiviteter mm. 

mailto:dabohh@privat.dk
mailto:dabohh@privat.dk
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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: 6663 4800:  

 "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 2077310  

 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  

 

   

 

mailto:clt@parkmail.dk
mailto:nk@dyveke.dk
mailto:hc@koefoeds.dk
mailto:nanna.levin@kugler.dk
mailto:nanna.levin@kugler.dk
mailto:agatapige@gmail.com
mailto:benjamin.hansendk@gmail.com
mailto:benjamin.hansendk@gmail.com
mailto:benjamin.hansendk@gmail.com
mailto:tinaoghenrik@kabelnettet.dk
mailto:sandesilba@gmail.com
mailto:laurits.hansen@privat.tdcadsl.dk
mailto:laurits.hansen@privat.tdcadsl.dk
mailto:marianne@psf.nu
mailto:hc@koefoeds.dk
mailto:tom@jordt.dk
http://www.gryspejderne.dk/
mailto:standeren@gryspejderne.dk

