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November 2015 / 79. årgang  

 

 

Vi vinker farvel til sommerens sejladser og glæder os til 

vinterens virksomhed 
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STATIONSVAGT i november: 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. 

 

 

Kære Spejdere,  

Suk, vinter is coming! Nu er det begyndt at blive koldt, og derfor skal bådene op og ha-

ve frakke på. Det sker lørdag den 7. november og det er vigtigt I kommer – det er jo 

jeres både! Sejlsæsonen er ovre men frygt ej, for vi skal nemlig hygge sammen hver 

tirsdag, drikke te og blive tykke af KAGE (husk nu den kageliste Inger har brugt så me-

get tid og energi på at lave – hvis ikke man kan komme med kage, så sørger man for at 

en anden spejder kommer med kage)! Derudover skal vi i løbet af vinteren bl.a. lære 

forskellige knob, genkende bøjer, lægge kurs på søkort, lære om førstehjælp, selvfølge-

lig skøjte og gå i svømmehallen for at tjekke om I kan svømme 200m (det skal man 

nemlig kunne som SØspejder). Det bliver sjovt, hyggeligt og vi ledere glæder os   

Mange kærlige hilsner jeres tropsledere 

Benjamin, Calle, Emil & Carolin  

Vigtig!!! Vi tager bådene op d. 7. november 
 

HUSK at båd-

optagningen 

foregår d. 7. 

november  
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Arthur fik lugen op ved første forsøg – spejderne er synligt imponeret! 

 

Program:  

OBS. Da vi ikke sejler længere mødes vi kl. 18:00-20:00.  

03. nov.:  Bådene rækkes helt af, så de er klar til at komme på land.    

07. nov.: BÅDOPTAGNING! Vi står alle klar kl. 8:00.  

10. nov.: Bådene pakkes ind i presenninger, så de ikke bliver klamme, våde og fryser. 

Vi får styr på alt bådgrej og bådrummene. 

17. nov.: Vi Laver madaften 

24. nov.:  Vi går måske i gang med noget træarbejde 

01. dec.:  Patruljelokalerne gøres pæne og nydelige, så vi kan holde ud at være i dem. 

05-06. dec.: Juletur – vi skal danse om juletræ og vinde mandelgaven    
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier.     

November er over os og urene er stillet tilbage, så vi har 

sovet en time ekstra. Vi er fuld ud gået på land for vinte-

ren og det næste halve års tid er vi at finde skiftevis på 

Stationen og i svømmehallen. Inde-sæsonen rummer mas-

ser af muligheder for forskellige aktiviteter både inde og 

ude. Hvad vi finder på at lave i løbet af vinteren er i høj 

grad op til jer Ooptier. Vi starter vinteren op med at høre hvad I kunne tænke 

jer at lave, når vi skal mødes om onsdagen på Stationen. Læg hovederne i blød 

og lad tankerne flyve. Vi glæder os til at høre mange super ideer når vi mødes 

på Stationen onsdag d. 4. nov. Så håber vi bare, at vi kan nå så mange af jeres 

gode forslag som muligt i løbet af den ”land-sæsonen” der står for døren. Li-

gegyldigt om vi skal mødes i Gry eller i svømmehallen, så husk at det nu er 

mørkt og koldt og derfor skal måske både cykellygter og vanter i brug. 

Når vi nu skal mødes om onsdagen, har vi en god gammel 

tradition for at I skiftes til at have lidt kage med afslutning 

af vores møder. Ikke de store kæmpekager, men bare lige 

lidt for at hygge til sidste. Der er to på til hvert møde, så vi 

skal nok få rigeligt at hygge med. Hold godt øje med ka-

lenderen hvornår det er jeres tur. Kagen må meget gerne 

være hjemmebag, men det behøves det ikke at være. 

Med vinterens komme vil der nu igen, blive fyldt op på pladsen med både, der 

er på land for vinteren. Der betyder, at vi alle skal passe på når vi bevæger os 

rundt på pladsen. Faktisk skal I være så lidt mellem bådene som overhovedet 

muligt. Bådene kan i meget uheldige tilfælde vælte og så bliver man rimeligt 

flad hvis man kommer til at ligge under den. Gå direkte fra vejen og inde til 

huset og undgå at gå mellem bådene hvis det er muligt. Vi tager en tur  
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OOPTI - SIDE 
sammen på pladsen når bådene er kommet op, så I er helt sikre på hvilken vej 

i skal gå for at det er mest sikkert. Frem mod jul kommer vi til at mødes lidt 

ekstra gane, så her kommer lige n huske til de krydser, som I helt sikkert alle-

rede har sat i kalenderen. Første gang hvor det er lidt ud over det sædvanlige 

bliver vores familiehyggemøde første onsdag i december. Her mødes vi til en 

hyggelig aften hvor de kreative evner sættes på 

prøve og der samtidig nydes lidt godt til ga-

nen. Vi glæder os til at se jer alle sammen. 

Weekenden efter er det tid til vores traditio-

nelle juletur i skoven for hele Gry. Det er 

her hvor vi skal hygge og spise god mad. Det er også her hvor de ældste af 

Ooptierne skal rykke op til spejderne og derefter mødes med dem om tirsda-

gen. Mere om det i næste nummer af Standeren.  

Når nogen rykker op bliver der plads til nye ansigter. Derfor vil vi også i de-

cember byde velkommen til nye Ooptier. Hvor mange og hvem ved vi ikke 

helt endnu, men det skal nok blive godt. 

Her til sidst vil vi meget gerne lige sige en stor tak til alle der deltog i vores 

arbejdsdag i september. Det blev en rigtig god dag på trods af at den startede 

med temmelig få deltagere. Men frygten blev gjort til skamme, da der i løbet 

af kort tid var mange på pladsen og mange opgaver blev klaret på dagen. Vej-

ret var heller ikke helt med os, men driftige forældre tog alligevel fat og ek-

sempelvis blev de tørre sider af skurene malet og ukrudtet på pladsen og i be-

dene blev fjernes med smil på læben og godt med vand i håret. Igen STOR 

TAK til alle deltagerne.          Mange glade novemberhilsner til alle     

Nils Ole og H.C   :  

PS: Husk melde afbud til N.O., H.C. eller Stationen, hvis I ikke kan komme. 
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Oopti-PROGRAM 
NOVEMBER 

Ons d.   4  kl 18.30 - 20.00 Årets første rigtige havnemøde – 

medbring ideer til vinteren aktiviteter. 

Kagedagen går til August & Karel. 

Ons d.  11 kl 18.30 - 20.00 Ooptierne plasker igen på Frede-

riksberg, - vi skal lige tjekke hvor-

dan I svømmer. Måske skal I også 

en tur i rutsjebanen. 

Ons d.  18 kl 18.30 - 20.00 Vi mødes på Stationen. Programmet kender vi ikke 

helt endnu, men det bliver godt  Kagedagen går i 

dag til Atlanta & Jan-Xiao. 

Ons d.  25 kl 18.30 - 20.00 Svømmedag på Frederiksberg. Husk det 

hele. Vi mødes i forhallen. Færrest  

fødder ???-  hvor få kan vi komme ned 

på ? 

DECEMBER 

Ons d.   2 kl 18.00 - 20.00 Julemøde med hele familien. Husk lidt hjemmebag 

mm.  

Bemærk mødetiden !! 

Lør d.   5  kl 10.00 - Juletur med Gry -            

Søn d.  6  kl 15.00 en god tur i skoven. 
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Søulkene: 
Næste møde holdes hos Phao, Borebyvej 46, 2700 Brønshøj, fredag d. 27. november 

2015 

 

Vintermøder:  

Første vintermøde afholdes hos Erik Søe Kløverprisvej 71 2650 Hvidovre. Fredag 29. 

januar 2016.  

Næste møde afholdes hos Strit Jan Esbensen Lillevangen 6, 4534 Hørve. Fredag27 fe-

bruar 2016.  

Sidste møde afholdes på Stationen Torsdag 31. marts 2016. Alle møder starter kl. 18. 

Mange Søulke-hilsner Phao 

                                                                                                                                      
 

 
En af de sidste aftener på vandet i denne sæson 

Spejdernes aften i  

Spejdersport 
 

Husk, at du kan få ra-

batkortet hos din leder 
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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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