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Fotos fra Spejdernes sommertur er indsendt af HC. Den første dag var national mølle-

dag, så der var besøg på den lokale mølle i Ramløse, hvor Optierne malede korn på for-

skellige “håndmøller” og fik melet med sig. De fik også en rundvisning i hele møllen 

også helt op i toppen af møllehatten. Og så var der besøg i et shelter og selvfølgelig sej-

lads! 

 

  

STATIONSVAGT i august: Jungmændene, i september: 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. 

Rabat i Spejdersport 
Hvis du skal i spejdersport og købe udstyr, så 

er der 10% at hente med dette kort. Det får du 

hos din leder. 

God Vind  

Nils Ole Koefoed  
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Søndag d. 23. aug. 2015 kl. 10.00 på Stationen. 

Dette er dagen, hvor vi gerne vil se alle Ooptier, Spejdere & Jung-

mænd med forældre til en hyggelig dag i Gry.  

Vi mødes kl. 10.00 og starter dagen med lidt sejlads i forskellige 

både - store og små. Omkring kl. 13.00 regner vi med frokost, hvor 

alle nyder deres medbragte mad.  

Derefter er der sejlads igen, og gerne også andre aktiviteter, hvis 

der stemning for det. Vi regner med, at vi i løbet af dagen måske 

også skal se lidt billeder bl.a. fra div. ture. Har I selv billeder, er I 

velkomne til at tage dem med. Dagen slutter ved ca. 15-tiden med 

en kop kaffe og måske en friskbagt bolle, hvis nogen har lavet dem 

undervejs. 

Det er altså en hyggedag, hvor I forældre kan opleve noget af det, 

vi går og laver til daglig. Det er ikke  en dag, hvor vi forsøger at 

skrabe sammen til den daglig drift. 

Tilmelding til denne dag er nødvendig i forhold til indkøb til dagen. 

Tilmeld jer derfor hos jeres ledere senest onsdag d. 19. aug. 2015. 

    Vi glæder os til at se jer alle sammen til en god dag i Gry. 

Lederne i Gry 
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Kære spejdere!  

 

Tak for en fantastisk sommertur, den har været rig på oplevelser!! Den første uge var 

vejrguderne desværre ikke helt på vores side og sendte os ud i storm, uvejr og høje bøl-

ger. Vi skulle nå op til Egå og måtte bide tænderne sammen og vise at vi er de sejeste 

søspejdere, der ikke lader sig kure af vejret. Vi nåede op til lejren til tiden og skulle her 

bl.a. dyste mod andre grupper i mega disco-dasko og vise vores skills i at sætte bivuak 

op - I gjorde det satme godt!  

På vej hjem fra lejren var vejret endelig med os og vi fik godt med sol på næsen. Vi nå-

ede forbi Samsø, hvor vi alle hoppede i det kolde vand og spillede boldt så længe vi nu 

kunne holde det ud. Ellers var vejen hjem mere stille og rolig - så rolig at vi en del gan-

ge fik øvet os i at binde hanefod og kaste slæbeline.  

Vi har sejlet meget og håber også at I har lært en masse, for nu skal vi vise vores sejl-

kundskaber til årets distrikt kapsejlads den første weekend i september! Det bliver 

skægt og spændende, så husk at tilmelde jer og kom! Vi skal fortsætte traditionen, vise 

at 'Gry har ry' og vinde! :)  

Ellers er der ikke så meget andet at sige end at vi glæder os rigtig meget til at se jer alle 

udhvilede og friske igen.  

 

Knus fra jeres fire ledere 

Benjamin, Calle, Emil & Carolin 
Vigtig!!! Distrikt kapsejlads den første weekend i september 

 

 
4 svendborgjoller på stribe
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September program: 
 

Tirsdag 25/08 Første tirsdagsmøde efter sommerferien! Vi skal træne kapsejlads 
   
 

Tirsdag 10/09 Vi træner kapsejlads igen og øver os på den perfekte start!  
 

Fredag-Søndag  04-06/09: Distrikt kapsejlads – kom, for vi skal give de andre tæsk.. 
   

Tirsdag 08/09 Tirsdagssejlads   
 

Tirsdag 15/09 Tirsdagssejlads   
 

Tirsdag 22/09 Tirsdagssejlads   
 

Tirsdag 29/09  Tirsdagssejlads   

 

 
3 spejdere på stribe
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 

Så ramte vi alle sammen august og sommerferien er overstået. Der er jo trist, 

men bringer heldigvis også gode ting med sig. Vi skal nemlig til at mødes fast 

igen om onsdagen, hvor der skal sejles igennem for alvor. 

Sommeren har budt på en sommertur til Ramlø-

se, men masser af vind og en del regn. Desværre 

var der også for meget vind rigtig meget af ti-

den, så vi fik ikke sejlet så meget vi gerne ville. 

I stedet blev det til en masse andre oplevelser. 

Ved hjælp af forældrekørsel kom vi til Helsin-

gør og fik set det nye søfartsmuseum. På en lille tur på havnen bagefter måtte 

spurte i læ, da regnen pludselig væltede ned. Det blev en kort byge og vi var 

hurtigt tilbage i lejren.  

På en tur til Frederiksværk måtte vi opgive Krudtmuseet, - da det var lukket, 

og i stedet blevet det til en god gåtur ud langs det tidligere stålvalseværk og 

forbi lystbådehavnen. Undervejs blev der ”Geocachet” og Ooptierne havde 

skarpe øjne og fandt flere af ”skattene” undervejs. 

Vil man høre mere fra turen må man have fat i en af deltagerne, der helt sik-

kert gerne fortæller fra turen. Dog skal vi lige huske at give en stor tak til Jens, 

- Atlantas far, der var stor hjælp i forbindelse med transport af grej til og fra 

lejren. 

 

Henover sommeren har vi fået udsendt et par Ooptier til fremmede himmel-

strøg. Det er Astrid og Kasper, der skal tilbringe et par år i Canada. De sagde 

med fasthed i stemmen, at de kommer tilbage til Gry når de rammer Danmark 

igen. Vi ønsker dem god tur og glæder os til at høre nyt derovre fra. Måske får 

vi en hilsen i Standeren, når de er faldet lidt til i det nye land. 

Når der er nogen der forlader Ooptierne kommer der nye til. Vi har igen gang 

i vores venteliste og inden længe er der nye ansigter der dukke op om onsda-

gen, og igen skal I til at hjælpe til med at 

oplære og træne de nye i alt det man skal 

kunne når man er SøspejderOopti i Gry. 
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OOPTI - SIDE 
Er i starten af efteråret trommer vi jer forældre sammen til et par arrangemen-

ter i Gry. I August er det tiden hvor vi inviterer alle medlemmer og forældre 

til vores årlige traditionelle ”Forældredag i Gry”. Her kan alle forældre få lidt 

af de samme oplevelser, som søspejderne i Gry får til daglig. Vi starter dagen 

kl 10.00 og slutter igen ca. kl 15.00. Der bliver sejlet i alle vores både, og må-

ske kan man få lidt ide om hvordan det er at navigere via søkort og landken-

ding. Mulighederne er mange og det er dem der møder op med ideer og øn-

sker, der har den endelige indflydelse på hvordan dagen spænder af. Vi glæder 

os til at se jer alle sammen. Medbring madpakken og tøj til vejret, så skal vi 

nok få en hyggelig dag sammen. 

 

Ser vi frem til september kalder vi sammen til en praktisk 

dag for alle. Det er vores arbejdsdag, hvor vi kalder 

sammen til at få løst en masse forskellige praktiske opga-

ver i og omkring vores plads og huse. Det er mange for-

skellige opgaver og der er helt sikkert lidt til alle. De 

præcise opgaver bliver fordelt på dagen. Vi starter med 

kaffe og fordeling kl. 10.00. Tag madpakke og arbejdstø-

jet med så gi’r vi den en ordentlig skalle sammen. Vi har 

tradition for at nå en masse og samtidig hygge os i løbet 

af dagen. Vi slutter af omkring kl 15.00 eller måske før 

hvis opgaverne slipper op. 

 

 

Ellers ikke mere for denne gang, - vi ses på Stationen. 

 

Mange superefterårsfriske hilsner 

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 

AUGUST :  

Ons d. 12 kl 18.00 - 20.00 Første sejlads efter ferien, - så skal der sejles igen. 

Jo hurtigere I kommer på vandet, jo længere tid kan I sejle. 
 

Ons d. 19 kl 18.00 - 20.00 Sejlads med tillægninger og fortøjninger på  

   programmet. Husk tilmelding til Forældredagen. 
 

Søn d. 23 kl 10.00 - 15.00 Forældredag med masser af hygge og gode  

   aktiviteter. 
 

Ons d. 26 kl 18.00 - 20.00 Så tager vi tid på tilrigning. Hvad  

   bliver årsrekorden? 

SEPTEMBER : 
Ons d.  2  kl 18.00 - 20.00 Ringsejladsaften. Hvor meget sønderjyde er der 

   egentligt i Ooptierne i år ? 
 

Ons d.  9 kl 18.00 - 20.00 Så skal vi prøve ”Prop-point-sejlads”. 

   Hvor mange point kan I mon få fat i? 
 

Ons d. 16 kl 18.00 - 20.00 Sejlads med vendinger og bomninger.  

   Husk tilmelding til arbejdsdagen! 
 

Søn d. 20 kl 10.00 - 14/15 Arbejdsdag på Stationen. Praktisk arbejde på Stati-

on og plads. Små og store opgaver lidt for 

enhver smag. Måske mest en dag for for-

forældrene. 
 

Ons d. 23 kl 18.00 - 20.00 Fri sejlads uden faste programpunkter, 

men ønsk gerne noget, så ser vi på det.  
 

Ons d. 30 kl 18.00 - 20.00 Sejlads, måske med hue og vanter?? 
 

OKTOBER : 
Ons d. 14   Efterårsferiefri. Hyg jer, og spis gerne en bolle. 

Hermed indbydes til 
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Søndag d. 20. september kl. 10.00 

 

Her skal vi mødes til en praktisk dag i Gry. Vi har forskellige praktiske opga-

ver vi gerne vil have hjælp til. Der skal luges og males, vaskes og hamres. 

Forskellige opgaver vil på dagens blive lagt frem, og derefter fordelt blandt 

dem der er til stede. Vi finder opgaver til store og små, og håber at der kom-

mer rigtig mange og giver en hånd med denne dag. 

 

Medbring arbejdstøj og frokost, så sørger vi for drikkelse i løbet af dagen og 

hyggeligt samvær med alle. 

 

Dagen skal bruges til at få lavet nogle af alle de opgaver vi som ledere ikke 

kan nå i hverdagen samtidig med vores arbejde med ooptier, spejdere og 

Jungmænd. 

 

Dagen er åben for alle, og vi regner med at se en masse aktive deltagere fra 

bl.a. Jungmændene, der har ry for at kunne tage godt fat. Men forældrene er 

traditionsvis dem, der leverer det største arbejde disse dage. 

 

Vi glæder os til at se alle, der kommer og giver et nap med på dagen, - ALLE 

er velkomne. Tilmeld jer hos lederne senest onsdag d. 16. sept. Så ved vi hvor 

mange, vi skal handle ind til. Er man ikke lige blevet tilmeldt, skal man selv-

følgelig bare møde op alligevel. Kan man ikke hele dagen, kan man selvfølge-

lig bare dukke op, det man nu har tid til. 

 

Vi ses til en hyggelig arbejdsom dag i Gry. 

 

Vi glæder os 

Lederne og Styrelsen 



10 
 
 

 



11 
 
 

 

 
 
 
 

 

Ooptierne på sommertur – der blev også sejlet 
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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  

Spejderne (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. 

Søkyndigt medlem  

Henrik Pedersen  

3888 5868 / 29885805  

tinaoghenrik@kabelnettet.dk  

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  

Spejderafdeling:  

Benjamin Hansen 60634563, 

benja-

min.hansendk@gmail.com 

Calle Vangstrup 40183432 . 

CalleVangstrup@hotmail.com 

Emil Holm Kristiansen, 

28151608, emilholmkristian-

sen@gmail.com  

Carolin Hauser 26793248, 

carolinhauser@hotmail.com 

Jungmandsafdeling  

Thor Pedersen  

detthor@gmail.com  

Mukunza Sylvester Hoffmann 

Kock, 53218780, mukun-

zahoffmann@gmail.com 

Gruppens kasserer  

Peter Sande Pedersen  
3874 2989/ 2714 
9036  
sandesil-
ba@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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