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April 2015 / 79. årgang  

 

   
 
 

 

Grys årlige Festbanko løb af stablen 

fredag d. 13. marts. Der var masser af 

stemning, præmier og god underhold-

ning! 

Læs mere inde i bladet: 

Udtrækningen af fjerbanko – s. 2 

Overskuddet på festbankoaftenen – s. 9 
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STATIONSVAGT i marts: 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: Helle Kofoed: forsiden, s 2 og s. 9, Carolin s. 4 og 5, Jeppe s. 11, Marianne: forsiden, s, 3, 9, 
10 

Husk søsætning 12. april! 
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Grupperådsmødet i Gry 2015  

26. februar afholdtes det årlige Grupperådsmøde samt Generalforsamling i Foreningen 

Grys Bådfond. Begge referater er vedlagt denne Stander. 

o – O – o 

 

Ved årets festbanko blev Grys Fjern-

banko udtrukket. Vindere blev: 

1. Jensen, Urbangade 4, st. tv. 2100 

2. Thomas Jensen, Urbangade 4, st. tv. 

2100 

3. Fam. Schouten; Thulkevej 8, Dysse-

gård 

4. Elisabeth Sinding, Strandblund 112, 1. 

2920 

5. Thomas Kiær, Peter Fabersgade 35, 2. 

2200 N 

6. Helle Nielsen, Henrikshave 17, 2950 

Vedbæk 

7. Finn Jensen, Nordre Klintevej 17 

8. Sara, Rosenvænget Alle, 375 
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Kære spejdere, 

Så kom vi efter en lang vinter med masser af teoriundervisning sørme 

hjem med sejren fra Ørholmturneringen! Vi stolte af jer. Stort TILLYKKE 

og tak for en rigtig hyggelig tur.  

Endelig er foråret på vej og vi nærmer os søsætningen. Derfor skal vi fin-

de arbejdstøjet frem, så bådene når at blive klar inden de skal i vandet 

søndag d. 12. april. Vi vil i ugen op til søsætningen holde kollektiv uge i 

GRY. Det har været rigtig hyggeligt og sjovt de sidste par år. Desto flere 

der deltager, desto federe bliver det – så kom og vær med!   

Masser af knus,  

Benjamin, Calle & Carolin 

 

 

Chip, der både vandt for bedst opgaveløsning og samarbejde på Ørholmturneringen. 
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Glæden er stor, GRY har ry! 

 

Aprils program: 

Lørdag 04/04  indtil søndag d. 12/04 Kollektiv uge. Vi bor i GRYs hyt-

te: går i skole derfra, laver selv mad, arbejder på bådene, 

sover der og hygger selvfølgelig  

Søndag 12/04 SØSÆTNING! I skal stå klar på pladsen kl. 7:30, så I kan 

få jeres båd i vandet. Det er vigtigt, at alle kommer og 

hjælper til. Vi regner med at tage hjem kl. 14:00.  

Tirsdag 14/04 Vi sætter mast på båden (og bom og sejl, hvis vi når det).   

Tirsdag 21/04 Måske første sejltur?! Det kommer an på om bådene er 

klar, ellers gør vi dem klar til næste gang.   

Tirsdag 28/04 Vi satser på at sejle!     

24. juli – 8. august  Sommertur   
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OOPTI - SIDE 
 

Hej Ooptier. 

Så ramte vi april, og nu vender det hele for alvor! Lige om hjør-

net venter maj måned, og inden vi får set os om skal vi på vandet 

igen. Påsken starter måneden, så vi lægger ud med at holde en 

fri-aften, - da alle sikkert er på vej ud af døren for at holde fri og 

dase i fem dage. 

 

I stedet møder vi alle friske op til årets første onsdag med håndfast arbejde på 

vores ror og sværd. De skal have deres årlige forårsklargøring, så det er i tøj 

der kan tåle lidt støv vi møder ind til mødet d. 8. april. Her tager vi fat med 

sandpapir, frisk energi og godt humør. Der skal slibes til den store guld-

medalje, for alle "Løbere" og "Helligdage" skal helt væk, inden vi gi'r trævær-

ket en fin ny gang lak. Husk altså arbejdstøj om onsdagen fremover, - men og-

så uniformen, som vi aldrig mødes uden at have på. Måske skal den tages af 

når vi arbejder, men med - det er den altid! 

Vi arbejder med forårsklargøringen resten af april, men får også tid til at lære 

og træne de sidste praktiske ting vi skal have på plads, inden vi kan stævne ud 

i bugten med saltvand under ror og sværd. 

Alt arbejdet med joller og grej kan vi ikke nå at få gjort om 

onsdagen, så alle skal huske at sætte søndag d. 10. maj i ka-

lenderen. Her mødes vi jo alle mand med forældre til en 

hyggelig arbejdsdag fra kl. 10 til 15, hvor vi skal tage fat på 

selve jollerne. Mere om det i næste "Stander" 

 

Ser vi lidt tilbage mod marts, havde vi vores årlige Bankospilsaften. Her lave-

de I en flot præstation med jeres underholdning. Der var lidt knas med lyden, - 

men det var jo ikke jeres skyld. Det skal nok blive bedre til næste år. I var go-

de! Flot at der også var Ooptier der sprang til i nye roller, da vi manglede folk 

på scenen. Der blev også byttet om på roller lige før vi gik på scenen, og dette 

gik også fint. Ærgerligt at "Spot-lampen" ikke kunne holde til generalprøven 

og helt gav op med at lyse til selve forestillingen. Men som sagt, - I var super! 
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OOPTI - SIDE 
Vi håber I øvrigt, at I alle havde en god aften og fik spillet nogle spændende 

bankospil. Lotteriet var I jo gode til at få solgt noget af. I var da i hvert fald 

den afdeling, der klart havde solgt flest lodder.  

 

Kigger vi på resten af april, kommer den til at byde på nye Oop-

tier endnu en gang. Vi har lige et par pladser vi skal have fyldt op 

fra vores venteliste. Derfor kommer der i april 3 nye Ooptier, 

og vi regner med, at I tager godt imod dem som I altid gør. Der 

bliver noget at tage fat på med at lære dem det vigtigste in-

den vi kommer på vandet.  

 

Inden vi rammer vandet med vores optimistjoller, skal vi dog lige ramme van-

det en sidste gang hvor vi skal helt under. Vores ture i svømmehallen er ved at 

være slut for i år, og som traditionen byder vil vi afprøve redningsveste den 

sidste dag i svømmehallen. Så får I alle prøvet hvordan det er at 

ligge i vandet med en redningsvest på, hvis uheldet en dag skulle 

være ude. Hvis der er nogen der skal have deres egen rednings-

vest inden vi starter på sejleriet, skal I alle huske, at det SKAL 

være en redningsvest med krave og det SKAL være en godkendt 

model. Er I i tvivl så spørg endelig. Alle kan som altid låne red-

ningsvest det første år man sejler i Gry, men derefter skal man ha-

ve sin egen redningsvest. 

 

Her til sidst skal vi huske alle på, at vi i maj alle ser frem til at vi skal holde 

"Standerhejsning", - årets festligholdelse af sejlsæsonens start, lørdag d. 30 

maj. Her skal vi alle mødes til fest og aktiviteter i Gry når vi alle mødes til 

fælles mønstring ved flagstangen kl. 13.00. I hører mere om selve dagen i næ-

ste Stander, men husk at få datoen i kalenderen allerede nu. 

Friske Forårs-hilsner til alle i 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 
 

APRIL : 

Ons d. 1 kl. 18.30 - 20.00  Påskefri. Alle er på vej på ferie, så det er vi også. 

 

Ons d. 8 kl. 18.30 - 20.00  Havnemøde, hvor vi tager fat på 

det praktiske arbejde med jollerne, - 

husk arbejdstøj. Der er kagedag til 

Astrid  &  Johan. 
 

Ons d.15 kl. 18.30 - 20.00 Svømning igen. Dagens opgave: ”2 + 1 - stafet”. 

   Husk som altid uniform og badetøj mm. 

 

Ons d.22 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde – med træning og almindeligt arb. 

- husk arbejdstøjet. Der er kagedag til Magne & 

Anton. 
 

Ons d.29 kl. 18.30 - 20.00 Svømning på Frederiksberg. SIDSTE 

gang i denne sæson. Vi afprøver red-

ningsvest og hygger for resten. 

MAJ :  
** OBS – NY TID **  ** OBS – NY TID ** 

 

Ons d. 6. kl. 18.00 - 20.00 Der skal arbejdes på forårsklargøringen af vores 

   joller mm. Arbejdstøj påkrævet.  

Kagedag: Hmmmmm måske :-o. 

 

Søn d. 10 kl. 10.00 - 15.00 Arb.dag med forældre, - mere følger. 

 

Lør d. 30.  Standerhejsning for alle, - den store festdag. 
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Trods den uheldige dato; fredag d. 13. og konkurrence fra x-faktor blev det en meget 

hyggelig og fin aften med stort fremmøde. Ved baren blev der sat den ene smukke kage 

frem efter den anden. 

Ved indgangen blev der solgt 86 Indgangsstandere og sammen med jungmænd, spejde-

re og ledere har vi været langt over 100 i gymnastiksalen. 

Sammen med indgangsstanderne og bankopladerne blev der solgt for 10.753 kr. og det 

Amerikanske lotteri indbragte 3.012,50 kr. i ren indtægt, ikke mindst fordi der blev ind-

samlet så flotte præmier. 

I baren blev der solgt kager, øl, vand og 21. spil for i alt 3.590kr. 

Med alle beløb lagt sammen blev det til 17.355,50 kr. Herfra skal der fratrækkes ca 

4.500kr til alle udgifter: Gevinster, øl, vand mm, gave til vagten, så vi runder de 

13.000 kr. Det er et langt bedre resultat end de sidste mange år. 

Gry takker for den store entusiasme fra forældre, ledere, spejdere og søulke samt gode 

venner. Uden jeres fælles indsats ville det ikke have været så god en aften. 

Claus 
 

 

 

 

Banko-fest-spillet 2015

   

Her kommer opgørel-

sen fra kassemesteren 
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Jungmands News 
Ingen nyheder – men de gæve jungmand var som sædvanlig på plads og sørgede for at 

ingen var tørstige eller kagesultne til årets festbanko! 

 
 

 

o – O – o 

 

Masser af præmier i det amerikanske lotteri: 
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Hej Søulke. 
Når vi læser denne "Stander" har der været bisættelse i Holbæk. 

Vores gode gamle ven og Sø-ulk "Ran" er gået bort. 

Jørgen Dreyer, "Ran", var rigtig sløj gennem længere tid og synes ikke han ville mere. 

"Ran" er bisat 24/3. 

Æret være "Ran"s minde. 

 

Livet i Gry går videre. Vintermøder i januar hos Hans Henrik i Odense, og i februar hos 

Kirsten og Arne i Nordborg, er afviklet under vanligt hyggelige former og med stor del-

tagelse. 

Hans Henrik viste os Det Adelige Jomfrukloster, der har gennemgået en flot restaure-

ring, samt for de udholdende, Ladbyskibet i /ved Kerteminde, om lørdagen. 

I Nordborg viste Kirsten og Arne os ned til en speciel rundvisning omkring "Hjorte-

springs - skibet", (anno 350 f. kr.) En kopi 1/1 fik vi at se, samt medfølgende historier 

om sejladser med samme. 

På bådepladsen i Gry er Chresten K. under kyndige hænders forårsklargøring, og sidste 

"Vinter-møde" 26/3 er afholdt med forårsarbejde og hyggelig "skafning" som afslutning 

på vinteren. 

Nu er det så bare at få vores smukke gamle (104år) Maage gjort færdig til hyggelige sej-

ladser med alle de andre kønne fartøjer (kig billeder under træsejlerne.dk). Vi møder 

torsdag efter torsdag. 

Vi ses til klargøring. Der er søsætning 12/4 hvor vi giver Henrik et "nap" med pladsen. 

Husk vanter, ørevarmere og lange underbukser. 

Skal vi arbejde hen mod tilrigning og isætning af mast, kunne det måske være 7/5 .?? 

Og så ser vi frem til Standerhejsning 30/5 kl.13.00. Kom i god tid, for at få en plads. 

 

PS. I løbet af sommeren skal vi have tagrender på skurene! (nærmere herom følger) 

Alt vel herfra, og stor Sø-Ulke hilsen til alle! 

Jeppe 
 

I 1971 byggede bådejer Kurt Jacobsen (Sine) 

og daværende kasserer Børge Marquardsen en 

lille hytte ved siden af spilskuret på Bådestien 

i Skudehavnen. 

Den fik navnet Gedehytten. Den blev rammen 

om bådejernes frokostspisning, kaffedrikning 

m.m. samt ålestegning til standerhejsning og 

andre hyggelige aktiviteter. 

Kurt lavede skiltet, som stadig følger Gry. 

Forårsarbejde pågår. 
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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"  

Her vil I den kommende Stander 

blive tilføjet de enkelte bådes 

kaldesignaler  

 

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:  

Benjamin Hansen 

60634563, benja-

min.hansendk@gmail.co

m 

Calle Vangstrup  

40183432 . CalleVang-

strup@hotmail.com 

Jungmandsafdeling  

Thor Pedersen  
detthor@gmail.com  

 

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  

 

Facebook:  

søspejdertroppen ”Gry” 
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