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Februar 2015 / 79. årgang  

 

 
 

HUSK I FEBRUAR: 

Gry’s Grupperådsmøde 26.2.2015 på Stationen 
(se inde i bladet samt særskilt invitationen)  

Stationen efter 

Egons besøg 
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STATIONSVAGT i februar: 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. 

 

Fotograf i dette nummer: s. 4: Nanna, resten: Tom 

 

Halløj! 
Der er Banko i GRY d. 13. marts, men allerede 

nu kan du møde nogle glade små spejdere, der 

igen i år sælger det tilhørende lotteri. Prisen er 

stadig 20 kr. pr lod, og der er igen 8 lodtræknin-

ger pr. lod. 

Hvis du ikke skulle møde en af de glade sælgere 

kan du alligevel være med, du skal bare sende en 

SMS med dit navn, adresse og tlf. nr. og hvor 

mange lodder du ønsker at købe til 27438057, så 

ordner jeg papirarbejdet, eller du kan bruge Mo-

bilePay på samme nr. 27438057. Du kan også 

bruge mailen Gryspejder@gmail.com på samme 

måde. Du modtager så en kvitering fra os/mig. 

Håber vi ses til Banko på Randersgade skole d. 

13. marts 

God Vind 

For GRY Nils Ole 
 

mailto:Gryspejder@gmail.com
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Gry’s Grupperådsmøde 26.2.2015 på Stationen 

Så er det endnu en gang tid til Grupperådsmødet – Gry’s årlige ’generalfor-

samling’, der finder sted torsdag d. 26. februar kl. 17.00 til ca. 19.00  

Det er her vi hører om gruppens aktiviteter og planer, vælger Grys bestyrelse 

og fremlægger og godkender regnskab og budget. Og det er her I forældre kan 

få lejlighed til at møde bestyrelse og ledere, stille spørgsmål og eventuelt in-

volvere jer mere i gruppens arbejde.  

At drive en søspejdergruppe er et kæmpearbejde og kan kun lade sig gøre, 

fordi vi en lang række mennesker lægger et stort frivilligt arbejde. Gry har en 

række engagerede ledere, der tager sig af det daglige arbejde, en gruppe søul-

ke, der deltager i vedligehold og forbedringer af vores bygninger, og en besty-

relse, der bl.a. tager ansvar for de fælles aktiviteter i årets løb. Alle disse fri-

villige fortjener, at så mange som muligt møder op til grupperådsmødet og 

støtter deres arbejde!  

HUSK: At hvis I vil stille forslag på mødet, skal de være indsendt til forman-

den på clt@parkmail.dk senest 14 dage før mødet, altså torsdag d. 12. februar. 

Se også vedlagte regnskber og budgetter og indbydelsen til grupperådsmødet. 

Bemærk, at der mod beskeden betaling vil være muligt at spise med efter mø-

det.  

Vel mødt d. 26. februar! 

Bestyrelsen 

 

mailto:clt@parkmail.dk
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Halløj kære spejderbørn! 
 

Hvor er januar dog gået stærkt, selvom vi har nået meget. Det er godt at se, at så mange 

af jer har helt styr på lanterner, bøjer, søkort og søvejsregler – nu mangler vi bare, at I 

også bliver hurtigere på skøjter til næste gang, vi indtager skøjtebanen   

En lille opfordring: Som de fleste af jer forhåbentlig ved, er det i sidste ende jeres pa-

truljeleders opgave at holde styr på tropperne, og i denne kolde vintertid hvor vi plan-

lægger indendørs arrangementer, vil vi rigtig gerne have et overblik over, hvor mange vi 

er til tirsdagsmøderne. Derfor vil det hjælpe både os og din PL, hvis du selv sørger for 

at melde evt. afbud, så snart du ved, at du ikke kan komme – og gerne i god tid.  

Med det sagt er det dog vigtigt, at I dukker op – vi øver mange ting, der er relevante for 

sejladsen til sommer, og selvom I selvfølgelig allerede ligger helt i toppen, skal vi jo 

også være tip-top klar til Ørholm-turnering i begyndelsen af marts! 

Med en god start på året glæder vi os bare til at se mere til jer i februar  

 

Friske vindpust, 

Agata, Nanna & Benjamin 
 

 

Undervisning i vigeregler 
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Februars program: 
 

tirsdag 03/02 Maddag. OBS! Vi mødes på Svanemøllen st. 

kl. 17:45 foran 7-Eleven!  

 

tirsdag 10/02 Møde på stationen: vi får styr på diverse og 

pynter patruljelokaler  

 

tirsdag 17/02 Surprise surprise – lederne finder på noget 

sjovt   

 

tirsdag 24/02  Lege i Gry – er vi mon klar til Ørholm? 

 

søndag 22/02  Fastelavn i Gry (10.00 -> 14.00) 

 

torsdag 26 feb.  FORÆLDREMØDE kl. 17.00 I GRY 

 

weekend 06-08/03 Ørholmturnering 
 



6 
 
 

OOPTI - SIDE 
 

Hej Ooptier. 

 

Så har vi nået februar og vi er godt i gang med 2015. Januar har budt på for-

skellige oplevelser. Året startede med nytårsturen, og i år var det hemmelige 

program fyldt op med en tur til Eksperimentarium City på Christianshavn. Der 

var godt med deltagere fra både Ooptier og Spejdere. Efter 

en god oplevelse med masser af forskellige aktiviteter 

gik turen tilbage til Svanemøllen station og turen 

var slut for i år. 

 

Efter turen til Eksperimentariet er der sket ting og sager hos Ooptierne. Det er 

lykkedes os at få fyldt helt op fra vores venteliste, og vi er nu 20 Ooptier i 

gang hver onsdag. Det betyder, at vi nu siger velkommen til: Astrid, Erik, 

Ernst, Johan, Kristian, Laust, Magne og Marcus, og til deres familier. Det er 

rigtig mange nye ansigter, og det kommer nok til at tage lidt mere tid end det 

plejer, at få navnene sat på plads, så vi kan dem udenad. Men bare rolig, vi 

skal nok lægge hjernerne i de rigtige folder, så navnene kommer på plads så 

hurtigt som muligt.  

Men det er jo heller ikke kun os der skal lære navne. 

Alle I nye har en masse der skal læres. Der er mange 

ting der skal findes ud af og læres inden vi når til maj, 

hvor vi skal til at tage fat på det vi allerhelst vil bruge vo-

res tid på nemlig, - at sejle. Vi sørger bare for at hjælpe 

hinanden undervejs, så går det hele meget nemmere. Under 

alle omstændigheder byder vi stort velkommen til jer alle 

sammen med familier.  

 

Snart møder vi skolernes vinterferie og den onsdag holder vi alle sammen fri 

fra søspejderiet. Der er sikkert nogen der er på ferie, og dem som er hjemme 

har i stedet tid til at krybe indendørs og måske spise pandekager med is eller 

noget andet hyggeligt.  
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OOPTI - SIDE 
Ugen efter vinterferien byder på årets Fastelavnsarrangement i Gry. Det bliver 

søndag d. 22. feb, hvor vi skal mødes udklædte og bla. give 

tønden de traditionelle bank til den brister. Bedste udklæd-

ning, kattekonge og -dronning finder også vej til Gry denne 

dag. Ud over dette bliver der også andre  

hyggelige aktiviteter, og mon ikke også den traditionelle 

”Tip en 13’er” bliver et af dagens indslag.  

 

Efter Fastelavn bliver det næste vi for alvor skal til at have fat i vores under-

holdning til bankospillet. Grys bankospil bliver jo afholdt fredag d. 13. marts, 

og her skal vi underholde på en eller anden måde. Hvad vi skal lave er I som 

altid med til at bestemme.  

I forbindelse med Bankospillet er vi også i gang med at sælge løs af vores lot-

teri. Her skal vi alle sammen sælge så mange lodder som muligt. Jo flere vi 

sælger, jo flere penge får vi skrabet til alle de forskellige aktiviteter vi laver i 

løbet af året. Vores Optimistjoller og andre både skal også vedligeholdes og 

det koster også lidt penge. Hop i uniformen og giv den gas med salget, - vi er 

sikker på, at der bliver taget godt imod jer. 

Til sidst skal vi lige gøre lidt reklame for vores 

”Grupperådsmøde” torsdag d. 26. feb. Det er po-

pulært sagt vores årlige generalforsamling for alle 

medlemmer fra 15 år og forældre til alle med-

lemmer under 15 år. Herudover er alle andre interesserede selvfølgelig også 

velkomne. Det er mødet for ris og ros til de daglige ledere, og mødet hvor 

regnskab og budget skal godkendes. Der er mulighed for at tage aktivt del i 

Gry’s liv, ved evt. at melde sig til bestyrelsen eller andre praktiske opgaver. 

Men vigtigt: Det er IKKE et krav, at man bliver valgt til noget blot fordi man 

møder op. Vi glæder os til at se jer alle sammen. Se i øvrigt også indbydelsen 

vedlagt denne Stander.           

Kolde vinter-februar-hilsner til alle 

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 
FEBRUAR : 

Ons d. 4 kl. 18.30 - 20.00 Svømning på Frederiksberg. Fyld lungerne op, 

- der skal pustes en del i dag. 

 

Ons d. 11 kl. 18.30 -20.00 ”Ooptivinterferiefritilhjemmehyggeaften”.  

 

 

 

 

 

Ons d. 18 kl. 18.30 - 20.00 Så er vi for alvor i gang med underholdningen til 

Bankospillet. Vi skal se hvad jeres ideer er blevet 

til. Der er kagedag til Mikkel & Charlie. 

 

Søn d. 22 kl. 10.00 - 14.00 Fastelavn i Gry. Mød udklædte op på  

Stationen. Medbring godt humør, ud-

klædning og 30 kr. 

 

Ons d. 25 kl. 18.30 - 20.00 Svømmemøde på Frederiksberg. 

 

Tors d.26 kl. 17.00 - 19.00 Grupperådsmøde. Forældre: Mød glade op, deltag i 

årets forældremøde og hør om livets gang i Gry 

 

MARTS :  
 

Ons d. 4 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med underholdningsøveaften.  

   Der er kagedag til Mollie & Karel. 

 

Lør/Søn d. 7. - 8.   Ooptiweekend på Stationen. 
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Kommende begivenhed i Gry: Årets Festbanko! 

 
 
 

        

 

o – O – o  
 

HUSK AT:  
Du kan få Standeren elektronisk ved at henvende dig til H.C.: hc@koefoeds.dk eller 

Marianne: marianne@psf.nu (dog får optier og spejdere altid tilsendt bladet i papirform 

også). 

 

Og så har vi den sædvanlige 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.  

Interesserede kan henvende sig til Gruppens medlemsansvarlige for yderligere oplys-

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

Bankospillet finder 

traditionen tro sted på: 

Randersgades Skole 
Og det foregår:  

Fredag d. 13. marts! 

Husk at medbringe noget lækkert 

til kageboden. I lighed med sidste 

år vil du herved deltage i en kage-

konkurrence, hvor en særdeles 

kompetent jungmand vil være 

overdommer! 

mailto:hc@koefoeds.dk
mailto:marianne@psf.nu
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Jungmandsnews 

Hey jungmænd! 

Så er vi sikkert inde i det nye år, og vi er ved at vende næsen mod sejlsæso-

nen, så vi begynder så småt at arbejde med at klargøre bådene, vi starter i det 

små, f.eks. Få styr på bådudstyr. 

Der vil også snart være mulighed for at tage den teoretiske duelighedsprøve. 

Der vil komme mere info i løbet af februar, så hold jer tæt, hvis I gerne vil ha-

ve duelighed! 

Vi mødes som altid om tirsdagen klokken 18:00 

Leder hilsner Calle og Thor  

 
o – O – o 
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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. Må-

ske er der varm kakao, og under alle omstændig-

heder vil der være fuldt af fantastisk udklædte 

deltagere.  

Dagen bliver også fuld af andre aktiviteter, og vi 

glæder os til at se jer alle sammen, I må gerne være udklædte så 

godt, at vi ikke kan finde ud af hvem der er hvem. Der bliver nok 

også præmie til den bedst udklædte  

I skal huske at tilmelde jer til dagen, så vi ved hvor mange vi skal 

købe ind til. Sidste tilmelding er onsdag d. 18. feb. til din leder og 

så får I det hele for kun 25 kr. 

      Vi ses til en god dag i Gry.   Lederne  
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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
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