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Marts 2015 / 79. årgang  

 

 
Endnu en gang blev katten slået af tønden til fasteavn i Gry! 

 

Husk i marts måned: 

GRY’s FESTBANKO på Randersgades skole 
Fredag d. 13. marts. Dørene åbnes kl. 18.30, første spil kl. 19.00
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Fastelavn 2015 i Gry 

er netop afholdt, det var med tipskupon, snørrebåndsspisning bollebidning og ja, der blev også slået 

to tønder ned. Kakao og almindelig bollespisning var der også plads til. Tipset kræver måske lidt 

forklaring, alle har en tipskupon og alle får et nummer, nogle to så der er til 13 kampe, der stilles op 

og vi gætter på hvem der vinder eller bliver det uafgjort ? først når kampen skal til at gå i gang bliver 

det kendt hvad disciplinen er, så der spilles lidt i blinde, i år var det bl.a. elastikskydning, Limbo, 

jonglering med boldtennisbolde, golf, knuder på lakrids, redningsrebkast og sjip som en gal, som var 

opgaverne der skulle løses. Vinderne blev i år Molly med 9 rigtige i tipset, konger og dronninger 

blev Anton, Willum, Anders og Ruben, Ellen blev året ædedolk og August tog præmien som den 

bedst udklædte, der er flere billeder på Grys Facebook, tjek selv, der kommer mange sjove ting op 

der!                             GOD VIND NILS OLE KOFOED  

 
 
 

                                                                                                                         
 
 

 

STATIONSVAGT i marts: 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. 

Husk Bankospillet fredag d. 

13 marts – og husk at med-

bringe en kage til kagekon-

kurrencen! 
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Kære spejdere!  

Så er det eneligt begyndt at blive lysere og varmere i vejret, og denne  måned er 
fyldt med fortræffelige begivenheder. Det er tiden hvor vi skal kæmpe os til sejeren 
på Ørholmturneringen(vi giver dem høvl ), efter utalige af aftener vi har brugt på 
alt fra bøjer til WHF. Derudover har vi sagt velkommen til Calle som ny leder, og 
farvel til Nanna og Agata som skal ud og prøve kræfter med henholdsvis Fregatten 
Jylland og livet som matros. 
Masser af knus,  
Benjamin, Calle & Carolin 
 

Vigtig!!! Vi har fastlagt sommerturen til d. 24 Juli – 8 August 

Marts program: 

tirsdag 03/03 Aftens tema kommer til at være Sikkerhed til søs 
 

Fredag 06-08/03 Ørholmtunering, husk tilmelding på gryspejderne.dk 
 

tirsdag 10/03 Vi forbedrer underholdning til banko 
 

Fredagf13/03 BANKO!!!  
 

tirsdag 17/03 Møde på stationen – som altid finder vi på noget sjovt   
 

tirsdag 24/03 Møde på stationen   
 

tirsdag 31/03 Møde på stationen  
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

 

Så har vi nået marts og tiden flyver af sted. Vinden suser om ørerne på os, og 

ind i mellem er det rigtigt koldt. Snart kommer der dog forår i luften, og vi 

skal for alvor til at tænke på, at sejlsæsonen nærmer sig og alting skal være 

klar til at vi skal sejle igen. 

 

Inden vi når dertil skal vi dog lige have en fest - Bankofest. Fredag 

d. 13. marts stiller vi alle sammen op til fest, bankospil og 

underholdning. Underholdningen står vi bl.a. for. Derfor 

går der noget tid i marts med at blive helt klart til dette. 

I skal øve jer hjemme, vi skal træne om onsdagen og vi 

skal mødes til en hyggelig Ooptiweekend d. 7.-8. Her skal 

vi bla. øve rigtigt meget, vi skal hygge en del, og så bliver 

der som altid åbent i Ooptierne hjemme-natbiograf. Årets nye indslag bliver, 

at vi skal kåre den første årlige "Opti-bob-mester". Skal I have en chance for 

at blive mester, skal I måske allerede nu gå i træningslejr. Når vi går hjem 

søndag, er vi forhåbentligt tæt på at være klar til årets underholdningsindslag 

og mangler kun lige at pudse det sidste af inden premieren. Vi glæder os til en 

fantastisk weekend. 

Til bankospillet håber vi selvfølgelig at se jer alle sammen med hele familien. 

Der er flotte præmier og det er en af de aftener, hvor vi hygger os sammen i 

hele Gry, og samtidig hiver lidt "moneter" i kassen. Der er altid også en masse 

spænding om hvem der løber af sted med præmierne. 

Der vil være kaffe og kage og meget mere. Se speciel 

indbydelse.  

I forbindelse med bankospillet skal vi jo også have solgt 

vores lotteri. I ved, - de lodder, som I alle sammen har 

fået med hjem. Det er til bankospillet at præmierne blive 

udtrukket, så det er inden da I skal have solgt en masse. 

Sidste chance for at købe lodder bliver til bankospillet. Her kommer alle ku-

ponerne i en sæk og så er der bare tilbage at trække vinderne. 
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OPTI - SIDE 
Efter bankospillet skal vi for alvor til at se frem mod at vi skal sejle igen til 

maj. Der er en masse som alle de nye friske Ooptier skal have lært, og det er 

bla. jer "gamle" der skal lære dem det. Der er mange navne man skal kunne, 

flere knob man skal kunne binde, man skal vide hvor tingene er og meget, 

meget mere. Vi træner og øver alt det vi kan, og skal nok blive 

klar til at "gå på vandet" inden vi når maj. 

For at blive klar skal vi også have gjort vores optimistjoller klar 

til sæsonen . Der skal vaske og poleres, slibes og lakeres. Vi starter 

så småt op med at slibe vores træ-ting når vi mødes efter bankospil-

let. Derfor er smart ikke at have alt for fint tøj på, når vi mødes på 

Stationen. Det kan godt være, at man bliver lidt støvet af arbejdet, - 

så ved I det! Alt det med at vaske og polere, det klarer vi til maj, hvor vi satser 

på godt vejr og mange friske, arbejdsomme hænder til vores forårsklargø-

ringsdag med forældre.  

Ser vi lige lidt tilbage mod februar, har vi helt sikkert haft en festlig 

fastelavnssøndag. Mon ikke at I alle sammen havde nogle helt 

fantastiske udklædninger på til denne dag. Og tønderne fik 

helt sikkert en masse slag, og endte med at være pinde-

brænde og splinter. Kattedronning og -konge blev fejret 

på bedste vis, og der var nok også en der fik lov til at gå 

hjem med prisen for bedste udklædning.  

Dagen var også fuld af konkurrencer i mere eller mindre finurlige discipliner. 

Hvem rammer flasken hurtigst? Hvor mange point scores der med en bord-

tennisbold? og kan alle mon spise en bolle uden at tabe det hele på gulvet? 

Spørgsmålene er mange, men vi kan ikke svare på dem her. Standeren er nem-

lig gået i trykken inden fastelavn er blevet festligholdt. Derfor må I bare glæde 

jer over at have deltaget i dette arrangement! - og var I der ikke selv, må I 

spørge jer frem, hvis I vil vide mere! 

           Kolde blæsende førsteforårshilsner 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 Statio-

nen (39 20 62 81), hvis I ikke kan komme. 
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Oopti-PROGRAM 
MARTS : 

 

Ons d. 4 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med underholdning på programmet. 

   Der er kagedag til Mollie & Karel 

 

Lør d.7 kl  14.00 -  Ooptiweekend på Stationen. Husk  

Søn d.8 kl. 12.00   diverse weekendgrej: sovepose, 

   tandbørste mm 

 

Ons d. 11 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med generalprøve-underholdnings-

   øveaften. Mon I har øvet nok hjemme? Der er 

   kagedag til Freja & Jan-Xiao. 

 

Fre  d. 13 kl. 19.00  Bankospil på Randersgade skole. Husk det I skal  

bruge til underholningen og masser af højt humør. 

Uniformen skal selvfølgelig også med denne aften. 

 

Ons d. 18 kl. 18.30 - 20.00 Svømning på Frederiksberg. 

Hvor langt kan vi mon række 

hvis vi gør os umage??  

   

Ons d. 25 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde. Vi skal starte på vores forårsklargø-

ring. Husk tøj der må blive lidt støvet. Der er ka-

gedag til Kristian & Laust.  

 

APRIL :  

Ons d. 1 kl. 18.30 - 20.00 Så svømmes der igen på Frederiksberg. 
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GRUPPERÅDSMØDE 2015 

Grupperådsmødet blev afholdt torsdag d. 26. februar. Referat følger med næste nummer af Stande-

ren.  

 

Vores tidligere formand Jørgen Gravgaard – Kristoffers 

far – er efter lang tids sygdom død. Han blev begravet 

lørdag d. 13. februar. 

Jørgen Gravgaard var formand og meget aktiv, bl.a. ved 

”GRY’s flytning til Svanemøllehavnen. Vi har meget at si-

ge ham tak for! 

Efter begravelsen fik vi følgende hilsen fra Kristoffer: 

Kære Gry, 
Tak for jeres opmærksomhed ved fejringen af min fars liv. Det be-
tyder rigtig meget for os, at I også ville være med til at sende ham 
godt af sted. Det var dejligt, at Erik deltog med blomster og kort. 
Min far holdt meget af Gry og satte stor pris på de oplevelser, vi 
tre børn har haft i troppen. Han var meget glad for at have været 
med som formand til at flytte og redde Grys fysiske rammer, da vi 
skulle rømme Skudehavnen. 
Venlig hilsen 
Kristoffer 
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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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