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Maj 2015 / 79. årgang  

 
   

 

Så kom bådene i vandet – så nu nærmer første sejlads sig og 

ÅRETS STANDERHEJSNING: 3. maj kl. 13.00 
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STATIONSVAGT i marts: 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: Tom 
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Hej spejdere 

Nu er april måned jo allerede slut, og vi har nået en masse!!! Vi har haft en vellykket kollektiv 

uge, hvor der er blevet hygget og arbejdet på bådene. Der nu alle er i vandet og masterne er 

påsat med hjælp fra Jungmændene, tak for hjælpen Dermed er vi klar til at komme ud at sej-

le! Og få brugt alt det I har lært igennem den lange vinter!! Så husk hvis tirsdagssejladserne ba-

re ikke er ofte nok at være på vandet, så har I muligheden for det andre dage. Det I bare skal 

gøre er at sammensætte en forsvarlig patrulje og have en kontakt person (kan være en leder), 

tjekke at vejret er til det og sørge for at få en sejltilladelse fra jeres ledere.   

Vi i ledergruppen ser frem til en sjov, spændende og lærerig sejlsæson! :D  

Venlig hilsen Carolin, Benjamin, Calle og Emil  

 

Spejder programmet i maj  

Tirsdag 12.maj:    Forældremøde kl. 18 på stationen.  
 

Fredag 22.maj-man. 25.maj: Første sejlads.  
 

Lørdag 30.maj:    Standerhejsning 
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OPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

Så blev der maj, og der er nu vi skal til at blive helt færdige med 

forårs-klargøringen af vores joller. Alt skal på plads, så vi kan 

komme på vandet og sejle igen. Vi er godt i gang, og mon ikke, at vi 

snart kan rigge til ved broerne og komme ud og få lidt saltvandssprøjt i håret. 

Vi tager en ordentlig tørn med selve optimistjollerne søndag d. 10. maj, hvor 

vi traditionen tro indbyder til store Ooptiarbejdsdag med forældre. Vi mødes i 

arbejdstøj kl. 10.00 medbringende madpakker og giver den "en over nakken" 

med vask og polering, og inden dagen er omme er vi forhåbentligt klar med 

jollerne. Det er altid en både hyggelig og arbejdsom dag med højt humør og 

lidt sved på panden. Vi glæder os til at se jer alle sammen. 

Det vi ikke lige når at blive helt færdige med denne dag klarer vi forhåbentligt 

onsdagen efter.  

Sidst i maj skal vi have årets festlige, traditionelle fejring af starten 

på årets sejlsæson: "Standerhejsningen". Det er en altid hyggelig 

dag med mange forskellige aktiviteter både på land og på vandet. 

Dagen starter ved flagstangen med fælles mønstring for hele Gry. 

Efter den officielle start på dagen vil alle have mulighed for bl.a. at komme ud 

at sejle i Grys forskellige både. Dagen sluttes af med fælles grill, hvor alle 

medbringer eget kød til grillen. Få det fulde overblik over dagen i den indby-

delse der kommer med Standeren. 

Når Standerhejsningen så er overstået, er det for alvor tid til at bruge alle 

vores onsdage på vandet. Der skal sejles hele tiden og vi skal lave 

en masse forskellige øvelser og små-lege undervejs. Når der sådan 

skal sejles, er der lige et par ting vi skal have styr på. Skal vi på van-

det, - eller bare ud på broen, er det vigtigt, at I som altid har red-

ningsvest på. Har man sejlet i Gry i et år skal man have sin egen, - ellers er det 

som altid muligt at låne en af Gry. Når vi skal på vandet er det også rigtigt 

smart at have et sæt ekstra tøj til at skifte med hvis man skulle blive våd un-

dervejs. I kan som altid have et sæt liggende i skabet i optirummet, så I ikke 

skal slæbe det frem og tilbage hver gang. 
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OPTI - SIDE 
Samtidig skal I huske at fornuftigt tøj på til vejret når vi sejler. Kig ud af vin-

duet inden I tager hjemmefra og tænk over at det ofte er lidt koldere på vandet 

end på land. Vindtæt tøj er altid en god ide. 
 

Her når vi tager fat på maj-måned bliver 

vi forhåbentligt helt fuldtallige igen. Før-

ste onsdag i maj kommer vores sidste nye 

Oopti. Det er Wilfred som vi byder velkommen hos Ooptierne. Samtidig kan 

vi her også byde ordentligt velkommen til Carl Christian og Lucas, som er 

startet hos os i april. Vi håber, at I alle sammen kommer til at få en masse go-

de oplevelser hos Ooptierne i Gry. 
 

Når vi rammer sejlsæsonen kommer vi tal at sejle i en ekstra båd. Vi har været 

så heldige at har fået lov til at overtage en Wayfarer-jolle fra sejlklubben 

”Syvstjernen”, som hører til under rederiet Mærsk. De bruger den ikke selv 

mere og vi står klar til at overtage den og give den en masse timer på vandet. 

Vi håber, at kunne præsentere den officielt til Standerhejsningen, men vi 

mangler lige at få selve båden hjem til Gry og få gjort 

den forårsklar til sejlads. Når alt er kommet på plads be-

giver vi os ud på vandet i endnu en fin jolle. 
 

Måske kommer vi også til at tage netop den jolle med på 

årets sommertur. Som I allerede ved, skal vi af sted i uge 

31 og turen går til Ramløse ved Arresø som vi har god 

tradition for. Her skal vi som altid ligge i telt og sejle alt det vi kan som ugen 

går. Allerede nu skal vi til at få tilmeldingerne i hus, så vi ved hvor mange vi 

skal planlæge turen til. Giv derfor en melding til os om I deltager i årets som-

mertur senest onsdag d. 27 maj. 

Mange super seje sejlsæsons-søspejderhilsner til alle 

med ønsket om en fantastisk sejlsæson. 

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 
MAJ  : 

** OBS - NY  TID **               ** OBS - NY  TID ** 

 

Ons d. 6 kl.18.00 - 20.00 Vi mødes på Stationen og knokler videre med bå-

dene, husk arbejdstøjet. Kage?? - hmm måske. 

 

Søn d. 10 kl.10.00 - 15.00 Arbejdsdag med forældre.  

Husk madpakken, højt humør og 

arbejdstøjet. 

 

Ons d. 13 kl.18.00 - 20.00 Der er sikkert noget vi ikke er helt 

klar med efter søndagens arbejdsdag. Det afslutter 

vi i dag. 

  

Ons d. 20 kl.18.00 - 20.00 Skal vi sejle eller arbejde ??? 

   Mød op og få svaret  

 

Ons d. 27 kl.18.00 - 20.00 Sidste onsdag før Standerhejsningen. Vi gør klar til 

den inde og ude, oppe og nede - og sejler 

hvis der ellers er tid til det! 

 

Lør d. 30 kl. 12.30 -    ? Årets STANDERHEJSNING i Gry.  

Husk flot uniform og masser af energi. 

Se i øvrigt speciel indbydelse. 

Juni :  

Ons d.  3 kl.18.00 - 20.00 SEJLADS !!! HELT SIKKERT!! Alle husker uni-

form og redningsvest. Ingen sejlads uden uniform. 

Ellers ingen specielle opgaver i dag, 

   - bare sejle, sejle, sejle og …… sejle!!  
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Tak for gaverne!  

                      

 

                           

                              

 

Til årets Festbanko i marts måned var der masser af flotte gaver! Tak til de forældre, der 

samlede ind. Og ikke mindst tak til gavegiverne:  

A.B. legetøj, Trianglen. Holte Vinlager, Østerbrogade. 

HIFI Klubben, Østerbrogade. Vinbørsen, Nordre Frihavnsgade. 

Fuursted Papir, Nordre Frihavnsgade. 

Superhelten, Nordre Frihavnsgade. Body Shop, Østerbrogade 

Lakrids by Johan Bülow 

https://www.facebook.com/abtoys/photos/a.189190917818890.44990.189190131152302/449952155076097/?type=1&source=11
http://www.holtevinlager.dk/shop/index.php?osCsid=67h9142s9h261qeum704r1sgn7
http://www.facebook.com/154189617979547
http://fuursted-papir.dk/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Body_Shop_logo.svg
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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  

”Chip”: XPC 8435 

”Kiwi”: XPC 7341 

”Kaos”: XPC 7313 

”Ragnarok”: XPC 8436 

”Antares”: XPA 9423 

”Altair”: XPE 3147 

”Kresten K”: XPE 3148 

Efter 1.1.2015 kan bådene ikke 

længere kontaktes over Lyngby 

radio. 

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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