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December 2015 / 79. årgang  

Bådoptagning 2015 

Juletur i Gry 2015 

Se vedlagte invitation 
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Kære Spejdere, 

Vi har endelig fået bådene op af vandet og de står fint på pladsen, vi mangler dog lige at lave de sid-

ste vinterforberedelser, så de er lækre når vi skal gøre dem klar til foråret. Vi går stille og roligt jule-

aften i møde og da det er koldt har vi primært aktiviteter indenfor. Vi glæder os meget til at holde 

den STORE jule-bingo-banko med jer sidste gang vi mødes inden vi alle tager på juleferie.  

Glæd jer alle sammen til en hyggggggelig juletur d. 05-06. december, sammen med O-optierne, 

hvor der er nogen der rykker op til os. Det glæder vi os i hvert fald til! :o)  

Kærlige julehilsner jeres tropsledere 

Benjamin, Calle, Emil & Carolin 

 

Tropsspejdernes madaften.  

 

STATIONSVAGT i december: Ooptierne 

”Stationsvagten” skal bla. sørge for toiletpapir, køkkenruller, sæbe, sulfo, rene 

viskestykker og håndklæder og vask af de snavsede og …….!  

Husk dørk-vask! – 1 gang månedligt. 

Program:  

OBS. Da vi ikke sejler længere, mødes vi kl. 

18:00-20:00.  

01. dec.:  Vi sætter splinter nye presenninger på 

bådene. 

05-06. dec.: Juletur – vi skal danse om juletræ 

og vinde mandelgaven   

08. dec.:  Træarbejde.  

15. dec.: Vi hygger max, da det er sidste gang 

vi mødes i år!  

22. dec.: Vi holder juleferie og siger: Glædelig 

Jul :o) 

29. dec.:  Juleferie  

05. jan.:  Første møde i 2016. Vi glæder os til 

at se jer igen! 
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Nordea Fonden støtter køb af ny lederbåd! 

Tirsdag d. 10.11.2015 kom repræsentant for Nordea Fonden, Kristian Rasmussen, filial-

direktør fra Nordea, Svanemølleafdeling, forbi tropsmødet med en dejlig check på 

80.000 kr.!! Pengene er støtte til vores nye lederbåd Polllux. 

 

 
 

 

En STOR tak til  

Nordea Fonden  

for hjælpen til vo-

res nye lederbåd 
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OOPTI - SIDE 
 

Hej Ooptier. 

Så blev det atter december og julen venter lige om hjørnet. Masser af hygge 

og familiesamvær. Gaver og kager, julemad og knas. Men inden I går helt i 

spåner over julen med familien, har vi lige at par arrangementer vi skal huske 

først. Årets familiejuleklippeaften er lige foran næsen på jer. Vi skal mødes 

første onsdag i december til en hyggelig aften med mulighed for at vise sine 

håndværkskunstner frem. Vi hygger og klipper, spiser og drik- ker 

og måske skal der synges en sang ellers danses en dans. 

Mød op med 20 kr pr næse og vær med til at be-

stemme hvad der skal ske. Vi glæder os til at se jer 

alle sammen. 

Samme aften kommer vi måske til at se en lille tåre 

i øjenkrogen på Atlanta, August og Karel. Der bli-

ver nemlig deres aften som Ooptier. De er nu så gam-

le, at de skal rykke op til spejderne på den efterfølgende Juletur i 

Gry, som ligger i weekenden d. 5.+6. dec. Her tager de af sted som Ooptier og 

kommer hjem som spejdere. Så skal de til at mødes med de andre spejdere om 

tirsdagen. Vi siger tak for denne gang til de store og deres familier og ønsker 

dem al mulig "God vind fremover" hos spejderne. Tør i øvrigt bare øjnene, vi 

ses jo også til de kommende fællesarrangementer i Gry.  

 

Når nogen forlader Ooptierne kommer der selvfølgelig nye til. 

Derfor skal vi også allerede byde velkommen til nye Ooptier allere-

de nå vi mødes til sidste møde før jul d. 16. dec. Her kommer vi til at byde 

velkommen til 4 nye Ooptier så vi igen bliver fuldtallige. Vi glæder os til nye 

ansigter, og ser frem til at I tager godt imod dem, som I altid gør med de nye. 
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OOPT I - SIDE 
Så når vi endelig den hjemlige jul med alt hvad der dertil 

hører. Bedst af alt er jo nok at I har fri fra skole og kan 

bruge en masse tid hjemme med forberedelsen af julen og 

alle de opgaver der følger med. Nyd det hele, for det er 

hurtigere overstået end vi alle sammen har lyst til.  

Straks efter julen kommer nytåret og inden vi ser os om springer 

vi igen ned fra stole, synger højtidelige sange og drikke champagne af den ene 

eller anden slags. Så går turen udenfor for at nyde det flotte fyrværkeri der 

fylder himlen omkring os. Husk i denne forbindelse at få brillerne på og gå 

hurtigt væk hvis I er med til at tænde op under fyrværkeriet. Vi glæder os til at 

se jer igen efter nytår med hørelsen, synet og alle ti fingre i god behold. 

Straks efter nytår mødes vil til årets første arrangement: Nytårsturen. Her skal 

vi som altid på en hyggelig tur med hele Gry og igen i 

2016 vil programmet være....hemmeligt. Mød op på 

dagen og få oplevelsen sammen med os andre. Husk i 

øvrigt at tjekke det vedlagte ½-års-program for starten 

af 2016, så I får alle arrangementer i kalenderen allere-

de nu og derved ikke går glip af nogle af alle de ting vi 

skal lave i det nye år.  

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle. Tak for det år der er 

gået og alle de oplevelser og arrangementer I har været med til at gøre helt 

specielle med jeres deltagelse. 

                         Mange glade jule- og nytårshilsner  

        til alle i og omkring Gry 

            Nils Ole og H.C. 

P.S. Husk at ringe afbud til N.O., H.C. eller Stationen, hvis I ikke kan komme. 
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Oopti-PROGRAM 
DECEEMBER 

Ons d.   2 kl 18.00 - 20.00 Julehyggemøde for hele familien. Med-

bring gerne en saks og lim, og en lille 

smule hjemmebag. Måke også en ska-

belon til julepynten Husk mødetiden              

er kl. 18.00 i dag. 

 Lør d.   5 kl 10.00 -  Juletur med hele Gry. 

Søn d.   6 kl 14.00 Vi skal en tur i skoven med 

nissehuer på. Tjek indby-

delsen. 

 

Ons d.  9 kl 18.30 - 20.00 Ooptierne plasker julen ind på Frederiksberg.       

De traditionelle5-10 omgange bliver det nok til in-

den vi er færdige. 

 

Ons d.  16 kl 18.30 - 20.00 Så er det sidste møde for i år. Men samtidig er det  

også første møde for vores nye Ooptier. Stort vel-

kommen til jer alle sam-

men. Kagedagen går i 

dag til Lucas & Charlie. 

JANUAR 

Søn d.   3 kl 10.00 - 14/15 Nytårstur for hele Gry. I dag skal vi prøve at  

   .....NIX, I får ikke programmet for i dag. Det er jo 

   hemmeligt....uuuuhhh!! 

Ons d.   6 kl 18.30 - 20.00 Nytårssvømning for alle! Årets første plask! 
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Hej Sø-Ulke. 

I mangel af bedre skribenter må vi nøjes med denne hilsen,i årets sidste Stander. Når vi læser dette, har vi 

lige været til første vintermøde hos Phao; og det var ganske sikkert rigtigt hyggeligt. Mer om det i det nye 

år. 

Med et hurtigt tilbageblik på de sidste seks/syv måneder kan følgende berettes: Vi har deltaget i Kjøben-

havnske Træsejleres torsdags-kapsejladser, og måtte i år dele 1.pladsen med den næstværste konkurent, 

"Vind". Havde "Taja" været med på de sidste sejladser havde det måske set anderledes ud. Hyggeligt 

selskab, de der "Træsejlere". 

Men ud over det blev der tid til andre gode aktiviteter i løbet af sommer og efterår: Den 30/7 fik vi monteret 

en ny hoveddør med en højde, så selv Gruppelederen kan komme uskadt ud og ind. Dørken i vindfang fik 

samtidig ny linoleum. I midten af juni fik sammen med "Hus og Havn" -ne udvalget monteret tagrender på 

skurene samt lavet afløb til vandforsinkertønder. Der blev justeret på fascinesystemet på arbejdsdagen, og alt 

fungerer nu perfekt. På arbejdsdagen fik skurene ( de fleste) 2. gang maling, og optibroerne fik en opgrade-

ring med afrensning og nye hånd/fortøjningslister. Udhængsskabet er p.t. under renovering; og lige pludselig 

er det flot, og på plads. Henrik fik en hånd med bådoptagningen og alt står pænt på pladsen i skrivende 

stund; undtaget Henriks; Det er nok en vinterbåd. Chr.K står fint langs med skurene. Fribordet har nogle 

småskader og det lakerede trænger gevaldigt til en fornuftig hånd i 2016.Den finder vi nok( hånden altså). 

For lige at rette evt. misforståelser er møderne i vinter som følger: Fredag d.29/1-16 hos Erik Sø, 

Kløverprisvej 71, 2650 Hvidovre , kl.18.00 Fredag d.26/2-16 hos Jan Esbensen, Lillevangen 6, 4534 Hørve 

,kl.18.00 Torsdag d.31/3-16  på Stationen kl.?? 

Det var så det; alle ønskes god jul og godt nytår, Stor Sø-Ulke hilsen,  

 Jeppe 

 

NB! NB! 

Opvaskemaskinen er nu blevet repareret og det viste sig at være en blommesten som havde forvildet sig ned 

i pumpemotoren!!! Husk derfor altid at skrabe servicet af for ting og sager, inden det sættes ind til vask i 

maskinen. Servicet behøver ikke at blive skyllet af men store artikler skal fjernes – og rens også filteret i ny 

og næ. Og endelig: husk at hælde GROFT salt i den indvendige beholder med skruelåg, det hjælper på va-

skeresultatet. Venlig hilsen Servicemanden                      
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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 dren-

gesejlerklub "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  

samt 2 Flipperjoller mm. 

Spejderne (12-16 år)  

holder møde hver tirsdag og  

sejler i 4 Svendborgjoller. 

Jungmændene (16-23 år)  

holder møde hver tirsdag og  

sejler i to Drabant 24.  

Lederne sejler i en gaffel-  

rigget Måge og en X-99.  

Til gruppen er desuden knyttet  

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 

”Chresten 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@dyvekeskolen.dk  

O-optiafdeling:              
Hans Christian Koefoed  
3649 0849  
o-opti@gryspejderne.dk 

Spejderafdeling:  
Benjamin Hansen 60634563,  

Calle Vangstrup 40183432 .  

Emil Holm Kristiansen, 

28151608,  

Carolin Hauser 26793248, 

troppen@gryspejder.dk 

 

Jungmandsafdeling  

Thor Pedersen   

Sylvester Hoffmann Kock, 

53218780  

JM-lederne@gryspejderne.dk 

 

Gruppens kasserer  

Peter Sande Pedersen  
3874 2989/2714 9036  
sandesi-
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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