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Oktober 2015 / 79. årgang  

 
 

 

              

I September havde vi en 

dejlig og solrig forældre-

dag og en god arbejds-

dag! 

I oktober skal vi nyde de 

sidste sejladser. 

I november skal vi tage 

bådene op. 

HUSK at bådoptagning 

en foregår d. 7. no-

vember  
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STATIONSVAGT i oktober: 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. 
 

Vil du hellere have Standeren på mail? 

Husk, at det er muligt at få Standeren sendt til din E-mail! Skriv blot til marian-

ne@psf.nu   

Ooptier og spejdere altid får altid Standeren med gammeldavs post, men kan få det den 

på mail også   

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  

mailto:marianne@psf.nu
mailto:marianne@psf.nu
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Hej spejdere 
Tak for en vellykket kapsejlads, I gjorde det godt!!  Og I fik alle gode placeringer.  
Vi er nu gået ind i efteråret, som vi også har mærket på tirsdagssejladserne med regn 
og god vind. Så der er blevet lavet pandekager og hygget i hytten en tirsdag pga. for 
kraftig vind.  
Vi tager bådene op d. 7. november, så husk at nyde de sidste sejladser.  
HUSK: At hvis tirsdagssejladerne ikke er nok sejlads, så er det eneste I skal gøre at 
sammensætte en forsvarlig patrulje, tjekke vejret og sørge for at få en sejltilladelse af 
en af os ledere.   
Ps. Tak for en god arbejdsdag, på trods af et beskedent fremmøde, hvor kun 3 spejdere 
mødte op.  
Vi regner med at ALLE kommer til bådoptagning lørdag d.7. november.  
 
Mange hilsner  
Carolin, Calle, Benjamin og Emil  
 

 

Chip, Kaos, Ragnerok og Antares træner kapsejlads en tirsdag. 

Oktober Program:  
Vi mødes kl. 18:00-20:30.  
  
06/10: Tirsdagssejlads   
20/10:     Vi sejler og nyder det  
27/10:     Sidste sejlads og måske afrigning af storsejl mm.  
03/11:     Masterne tages af bådene.  
07/11:   BÅDOPTAGNING !! Sæt kryds i kalenderen og mød op, det er vigtigt!  
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 

Igen er det for alvor blevet efterår og vejret er efter os. Vi har 

haft flere onsdage hvor vi ikke har kunnet sejle i vores 

optimistjoller. Det er i stedet blevet til ture på Sundet i 

Drabanten og Wayfarer-jollen. Det er også nogle gode 

ture, men det er jo ikke helt det vi allerhelst vil. Vi vil 

helst have en masse optimistjoller på vandet med en 

masse glade Ooptier i. Vi håber på godt vejr her til 

sidst, så vi kan få sejlet det sidste inden vi skal til at gå på land for vinteren.  

Husk lige, at vejret kan godt være lidt barskt sidst på sæsonen. Tjek vejret og 

tag gerne både hue og vanter med. Vind og vandtæt tøj giver god varme til 

sejladsen, - også når det ikke regner. 

I løbet af august og september har vi haft et par gode dage sammen ud over 

vores onsdage. Vi har haft en god Forældredag med fin deltagelse. Der blev 

sejlet i forskellige joller, og også i spejdernes store både. Mange kom på van-

det og nogle kom også i vandet, - selvom det ikke var så let som nogen troede. 

Det er nemlig ikke så let at kæntre en optimistjolle. Det skal I alle sammen 

huske, når I sejler rundt i Svanemøllebugten. 

Vi siger mange tak til alle der kom og gjorde det til en dejlig dag. Vi håber på, 

at mange flere dukker op til næste år, og får nye gode op-

levelser på og ved vandet.  

Så havde vi en fin arbejdsdag. Vejret var ikke lige det 

bedste, men til gengæld var der masser af gåpåmod. Der 

blev gået til den med mange forskellige opgaver. Vi fik 

gravet faskiner til vores tagrender til skurene på pladsen. 

Det var rigtigt godt, da vandet fra skurene skulle ledes på 

rette vej væk fra skurene. Der blev også malet på de tørre 

sider af skurene og Stationen blev rengjort fra top til tå. 

Nyt halvtag bag ”Mellemstationen” er godt på vej og en 

renovering af ”Opti-kanten” på broerne blev det også til. 

Vi takker for den store indsats og glæder os over, at vi fik klaret nogle af de 

praktiske opgaver vi ikke når til dagligt. 
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OOPTI - SIDE 
Hurtigt i oktober rammer vi efterårsferien og det betyder samtidig at det er 

enden på vores sejlsæson for i år. Vejret bliver for kedeligt og det bliver alt for 

mørkt til at kunne sejle. Vi sejler dog helt frem til ferien hvis det er muligt. Ef-

ter ferien ligger vi vores joller på plads for vinteren og I skal huske at tage je-

res skiftetøj med hjem, så der kan komme nyt tilbage til foråret i en fornuftig 

størrelse. Når jollerne og alt grejet er på plads tager vi fat på vinterens aktivi-

teter. Her kommer I selvfølgelig på banen med hvad vi skal lave, men det 

vender vi tilbage til. 

Under alle omstændigheder skal vi som altid i gang 

med vores ture i svømmehallen. Vi starter op onsdag 

d. 28. oktober med den første tur under bruserne og må-

ske også i vandrutsjebanen. I skal huske at medbringe ba-

detøj, håndklæde og 20 kr til indgangen. Skulle der være en 

forælder eller to der vil med i vandet koster det 40 kr. Vi køber billetterne 

samlet og får dermed rabat. Vi mødes som altid i forhallen. 

Som altid skal vi ind i mellem sige farvel og goddag til Ooptier. Denne gang 

siger vi ”God vind” til Magne og Willum, som ikke længere sejler med os om 

onsdagen. De har fundet andet at lave, og det ønsker vi dem al mulig held og 

lykke med. 

Samtidig siger vi så goddag og velkommen til Theo og Harald, som er kom-

met til lige før ferien. Her og nu siger vi også goddag og velkommen til Sa-

muel, Valdemar og Ofelia. Masser af nye ansigter og vi glæder os til at give 

jer en masse gode oplevelser sammen med os i Gry. 

Til sidst: HUSK at vi efter efterårsferien skifter til ”vintermødetiden”, så vi 

herefter hen over vinteren mødes kl. 18.30. 

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

 

                        Superefterårshilsner 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 

OKTOBER :  

Ons d.  7 kl 18.00 - 20.00  Så bliver det helt sikkert sidste tur på vandet for i 

år. Og sejladsen bliver kun mulig ved fornuftigt 

vejr! Ellers bliver vi inde og laver andre aktiviteter. 

 

Ons d. 14  Efterårsferiefri, - programmet siger derfor  

   ”Onsdagsaftenfamiliehygge”.  

Mulighederne er mange. Bare 

gå til den. Måske bager I en 

kage og kigger på stjerner.  

Bemærk nymøde tid - bemærk ny mødetid - bemærk ny mødetid 

 

Ons d. 21 kl 18.30 - 20.00 Denne vintersæsons første ægte ”landmøde”. Vi 

skal pakke jollerne væk for vinteren.  

 

Ons d. 28 kl 18.30 - 20.00 Første tur i svømmehallen i år. Alle skal huske 

svømmetøj, håndklæde, 20 kr og 

fuld uniform. Vi mødes som altid i 

forhallen og køber fælles billet. 

Skulle der være en forælder der 

skal med koster det i år 40 kr.  

 

NOVEMBER : 

Ons d.  4 kl. 18.30 - 20.00 Første rigtige vintermøde i år. Vi  

  lægger planer for  vinteren og regner 

  med, at I også har gode ideer til  

  vinteraktiviteter med denne aften.  

   Måske skal vi også have kage…. 
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Jungmands News – no news... 
 

O – O – O 

Søulke Admiralforsamling lørdag 5. september 2015 
Sted: Stationen 

Deltagere: Jeppe, Eskild, Phao, Kuno, Kasper, Hans Henrik, Erik ,Strit. 

Dagsorden: 

1. Velkomst. 

2. Valg af dirigent og referent. 

3. Godkendelse af referat fra sidste admiralforsamling. 

4. Formandens beretning 

5. Kasserens beretning.  

6. Valg af formand og sekretær. 

7. Eventuelt. 

 

Ad. 1:Velkomst med lidt forsinket lækkert morgenbord. Vejret var rigtig godt, så vi 

kunne sidde ude og nyde solen ved gedehytten. 

Ad. 2: Ingen dirigent og ingen referent. / Forårsarbejdet på Chresten K forløb fint og 

båden kom godt i vandet. Chresten har deltaget i Træsejlernes kapsejlads 16 torsdage og 

vinder igen i år Øresundsmesterskabet. Chresten skal på land sammen med de øvrige 

spejderbåde lørdag 7. november. Af øvrige aktiviteter kan nævnes samling deltaget i 

montering af nye tagrender på skurene og ny hoveddør til Stationen. Der var planlagt en 

tur til Ove og Sus i Norge, men tilslutningen var for ringe, vi prøver igen til næste år . 

Ad. 5 Intet nyt.  

Ad. 6 : Genvalg af formand Eskild og suppleant Morten som ny sekretær blev Hans 

Henrik valgt. 

Ad. 7 Vintermøder:09.28. Næste møde afholdes hos Erik Søe Kløverprisvej 71 2650 

Hvidovre. Fredag 29. januar 2016. Næste møde afholdes hos Strit Jan Esbensen Lille-

vangen 6, 4534 Hørve. Fredag27 februar 2016. Sidste møde afholdes på Stationen 

Torsdag 31. marts 2016. Alle møder starter kl. 18 . 

 

Med søulke hilsen 

Phao 
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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 2077310 

Pladskonto Danske Bank 

1551 10218527  

 Bådfond:  Finansbanken  

  6610 2741030  
 
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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