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Standeren har fødselsdag 
Den gamle dame fylder rundt – hele 80 år!  

I den anledning kunne det være hyggeligt, hvis nogle af I gamle redaktører, der findes 

derude har lyst til at melde jer og være med til at fejre fødselsdagsåret med gode histori-

er fra årene der gik. Skriv meget gerne til marianne@psf.nu.  

 

Gorm storm! 

STATIONSVAGT i januar: Spejderne 

”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. 

mailto:marianne@psf.nu
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Godt nytår     20. december 2015 

Så gik endnu et år og man sidder der igen med en stak ”Standere” som fortæller historier om 

årets forløb. Det er nu rart med dette lille medlemsblad, men vi kommer til at overveje hvor-

dan det fremover skal distribueres. Portoen stiger som bekendt igen, 8kr som økonomibrev, 

og vi er p.t. 89 medlemmer!! 

Der er blevet sejlet godt mange steder.  I sommer var O-optierne på Arresø, og spejderne helt 

til den store søspejderlejr Egå, ved Århus. 

Vores nye lederbåd, X-99’eren blev anskaffet og døbt med det gode navn ”Pollux”, efter den 

ene af de klare stjerner i ”Tvillingerne”. Stor tak til Nordea Fonden og Østerbro Lokalråd, 

som har været med til at finansiere købet + installation af en ny motor. Og vores kasserer, Pe-

ter Sande, skal have en stor tak for hjælp til formidling af købet. 

Søulkene har også i år givet en praktisk hånd med forskellige opgaver, især er vi glade for den 

nye dør i vindfanget. 

Arbejdsdagen i september er omtalt i Standeren. Det er sjovt og godt, når så mange mødes og 

laver noget sammen, tak til alle som bar – også i løbet af året. 

På bestyrelsesmødet i oktober blev der nedsat en arbejdsgruppe der skal se på visioner for 

Gry’s fremtid. I en spejdergruppe, som arbejder med frivillige ledere, er det vigtigt at det er 

sjovt og udviklende og at der er sammenhængskraft i arbejdet. ”Udviklingsgruppen” som vi i 

mangel af et mere opfindsomt ord har kaldt os, består af Benjamin, Nana, Lis og undertegne-

de, to ledere og to forældre. Vores forhåbning er at vi i det kommende år kan klarlægge mere 

præcist, hvordan vi styrker Gry fremover. 

Ved tilkørslen til Svaneknoppen ses det jo tydeligt, at det store byggeprojekt, Nordhavnstun-

nelen, rykker nærmere. VVM undersøgelsen af bl.a. påvirkningen på både miljø og aktiviteter 

i Svanemøllehavnen, forventes afsluttet her maj måned. Derefter bliver der en offentlig høring 

og i slutningen af 2016 vil sagen blive taget under politisk behandling og beslutning. Herefter 

vil der gå 2 år med klargøring, herunder etablering af erstatningshavne for de både som skal 

flyttes. Først i begyndelsen af 2019 vil gravemaskinerne gå i gang og herefter regner man med 

at tunnelen vil tage 2-3 år at bygge.  

For vores vedkommende, med udsejling mod nord, ser det ikke ud til at få konsekvenser, men 

tilkørslen og eventuel anlæg af erstatningshavn på nordsiden af Svaneknoppen, vil uden tvivl 

komme til at påvirke os. 

Vi mangler fortsat en autoriseret revisor, så hvis I kender nogen der vil hjælpe os, så sig til!! 

Det store tilskud fra kommunen dækker nemlig mest huslejen som fortsat stiger, resten skal vi 

selv fremskaffe og det er dyrt at have op mod 20 både sejlende på vandet. 

 

Der er derfor nok at tage fat på i 2016.  

Vi starter med det store møde for alle, Grupperådsmødet (vores generalforsamling), torsdag d. 

25. februar kl19-21 på Stationen. Et par bestyrelsesmedlemmer, har meldt deres afgang. Det 

ville være fantastisk, hvis vi kunne få flyttet lidt rundt på posterne og få valgt nogle nye ind i 

bestyrelsen. Så tænk over, om du har lyst til at gå ind i bestyrelsesarbejdet i Gry!! 

 

Alle i Gry ønskes et godt nytår 

På bestyrelsens vegne Claus 
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Kære Spejdere,  

Tak for en hyggelig december med juletur, jule-jeopardy og julesang. Vi håber I har haft 

en god juleferie, har fået nogle gode gaver og er kommet godt ind i det nye år.  

Husk nytårstur søndag d. 3. januar. Programmet er som sædvanlig en overraskelse, 

men vi kan love jer for det bliver fuld af fest og spas. Klæd jer på til vejret, men vi skal 

være inden for det meste af dagen. 

Da presenningerne endelig er kommet på, kan vi hygge indenfor med bøjer, båker og 

buksevand til de uartige. Hvis vejret er til det tager vi ud og skøjter d. 12. januar og 

hygger ellers på Stationen med teori, træværk og torværk.  

Kærlige hilsner jeres tropsledere 

Benjamin, Calle, Emil & Carolin  

 

 

Frøhop på årets juletur. 
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Gruppe-selfie med julemanden.  

Program:  

Vi mødes kl. 18:00-20:00.  

03. jan.:  Nytårstur!! :D duk dig ikke, duk op!  

Vi mødes på Stationen kl. 10:00 og slutter samme sted kl. 

15:00.     

05. jan.:  Kend din bøje.  

12. jan.: Tag skøjterne frem, for vi skal skøjte på Genforeningsplad-

sen!  

Husk: Vi mødes på Fuglebakken st. kl. 18:00. 

19. jan.:  Træværksted.  

26. jan.:  Uhu, overraskelse !!  

02. feb.:    Navigation  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh3qe9r-3JAhVLFCwKHdXbDt4QjRwIBw&url=http://picssr.com/photos/vectorportal/page50&bvm=bv.110151844,d.bGg&psig=AFQjCNE6nc-zDYAXa5FBRMdXNCUBbGaO8A&ust=1450801568129456
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 

 

Rigtigt godt nytår til jer alle sammen. Vi håber, at I kom festligt ind i 2016 

sammen med jeres familier, og at det blev fejret med masser af godt humør, 

god mad og et ordentligt spring ind i det nye år lige på det rigtige tidspunkt.  

Første gang vi skal mødes, er I måske ikke helt færdige med at sove ud efter 

nytåret. Det bliver jo søndag d. 3. jan, hvor vi skal på årets 

Nytårstur. Her skal vi mødes sammen med resten af Gry til det 

traditionelle hemmelige program. Det bliver helt sikkert en 

hyggelig dag med masser af sjov og ballade. Vi glæder os til at 

se jer! 

 

Så bliver det tid til første onsdagsmøde, hvor vi skal svømme igennem på 

Frederiksberg. Der bliver mulighed for at tage årets første tur i rutsjebanen og 

en hyggetur i det varme bassin. Vandet ligger helt sikkert i bassinet og bare 

venter på at bliver brugt. 

 

I december skulle vi have haft nye Ooptier ind. Flere ting gik ikke helt efter 

planen og til sidst blev vi ramt af sygdom. Det betyder, at vi først her midt i 

januar kommer til at byde velkommen til de nye Oop- ti-

er. Her kommer der et par stykker og så er vi godt på 

vej mod at blive fyldt op igen. Vi satser stort på at vi 

bliver fyldt op til 20 Ooptier, så vi får masser af 

glade ansigter hver onsdag og til maj får alle vo-

res joller på vandet.  

 

Allerede nu er det som om at det hele er vendt lidt og    

vi kan se frem til at vi skal på vandet igen. Vi skal så småt træne op til at sejle 

med alle de ting der skal kunnes for at det kan foregå på en fornuftig måde. 

Mange navne skal læres, knuder og stik skal kunne bindes, sejler-ord og deres 

betydning skal på plads og sikkert meget mere. MEN som altid har vi god tid 

og der er mange der kan en masse i forvejen, så det skal nok komme på plads. 

Vi hjælper hinanden og så skal det nok gå alt sammen. 
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OOPTI - SIDE 
Inden vi når så langt som til at sejle igen, skal vi dog igen-

nem en del andre ting først. I februar skal vi mødes til 

årets "Tøndebankefest". Allerede nu kan I godt gå i tæn-

keboks om hvad I skal klædes ud som når vi samles til vo-

res fælles Fastelavnsfest. Vi mødes i år allerede lørdag, 

men det kan I se på den indbydelse, som også er i Stande-

ren. Vi håber, at I alle sammen vil møde op og afprøve 

årets udklædning sammen med os andre.  

Den næste store opgave vi skal tage fat 

på er vores underholdning til årets 

bankospil. Det er i marts, og inden da skal vi have fun-

det ud af hvad vi skal lave og hvordan det skal foregår. 

Så skal vi have øvet det og sat alting på plads, så vi kan 

underholde i pausen til bankospillet. Hvilken under-

holdning det skal være skal I alle sammen som altid 

være med til at bestemme. I må gerne allerede nu begynde at lægge hovederne 

i blød så I er knivskarpe på de gode ideer. Det bliver spændende hvad I kan 

finde på. I forbindelse med underholdningen skal vi også igen i år have vores 

Oopti-overnatningsweekend. Har skal der øves og hygges. Det bliver i week-

enden før, nemlig 5.-6. marts, hvor det hele nok skal falde på plads så vi er 

helt klart til den store aften. Med alle de datoer der flyver rundt håber vi at I 

alle har styr på halvårsprogrammet for første halvår 2016. Det kom med Stan-

deren i december og I har sikkert alle sammen plottet alle de vigtige datoer ind 

i jeres kalender, så I ikke går glip af nogle af de arrangementer der ligger frem 

til sommerferien. Har I mistet det så sig endelig til, så sørger vi for at I får et 

nyt. 

Rigtig mange gode festlige nytårshilsner 

til alle i og omkring ”Gry” 

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 
JANUAR : 

Søn d.  3 kl. 10.00 - 14.00 Nytårstur med hemmeligt program. Nærmere 

 får I ikke på forhånd. Husk madpakke og en  tøjklemme. 

 

Ons d.  6 kl. 18.30 - 20.00 Første svømmetur i det nye år.  

   HUSK UNIFORMEN,  

20 kr. mm.!!! Er der kommet ”juledeller”, så svømmer vi 

dem væk. 

 

Ons d. 13 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde på Stationen. Vi skal i dag byde  vel-

kommen til de nye. 

  Der er kagedag til Anton & Mikkel. 

 

Ons d. 20 kl. 18.30 - 20.00 Så er der svømning igen. Alle mand skal samles på 

 et sted. Husk nu uniformen! 

 

Ons d. 27 kl. 18.30 - 20.00 Det er tid til underholdning i dag. Tiden   

flyver og alle skal vide om de kommer til bankospillet d. 

11/3, så vi kan fordele roller.  

  Der er kagedag til Freja & Samuel. 
 

FEBRUAR:  

Ons d.  3  kl.18.30 - 20.00 Boble, boble,  - så vi svømmer på Frederikberg. 

 

Lør d.  6  kl.10.00 - 14.00 Fastelavn i Gry. Så er der slag til tønden. 

 

Ons d.17                     VinterferieFRIforOoptiaftenarrangementsdag. 
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Lørdag d. 6. feb. kl. 10.00 til ca. 14.00, holder vi Fa-

stelavn på Stationen for alle medlemmer. Der 

skal uddeles Tøndetæsk og vindes kroner.  Måske 

er der varm kakao, og under alle omstændigheder    

 vil der være fuldt af fantastisk udklædte deltagere.  

 

Dagen bliver altså fuld af andre aktiviteter, og vi glæder os til at 

se jer alle sammen, I må gerne være udklædte så godt, at vi ikke 

kan finde ud af hvem der er hvem. Der bliver nok også præmie til 

den bedst udklædte  

 

Alle skal huske at tilmelde sig til dagen, så 

vi ved hvor mange vi skal købe ind til. Sid-

ste tilmelding er onsdag d. 3. feb. til din le-

der og så får I det hele for kun 25 kr. 

 

          Vi ses til en god dag i Gry. 

        Lederne 
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Juletur 2015
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Kære Søulke 

Hermed den nyvalgte sekretærs første indlæg til Standeren. 

Som beskrevet i sidste nummer af Standeren har 2015 været et aktivt år for søulkene 

både mht til praktiske opgaver på Stationen og mht sejlads. 

Vi er nu nået til årsskiftet, og det er derfor naturligt at se fremover og planlægge aktivi-

teterne for 2016. 

Hovedopgaven for søulkene er jo fortsat at opretholde havnefaciliteter og klubhus for 

Søspejdertroppen Gry samt derudover sejlads i Chresten K og kammeratligt samvær. 

Hvordan disse gode formål skal prioriteres i forhold til hinanden, bliver der rig lejlighed 

til at drøfte i den kommende tid. Der er måske også stemning for en fælles sommertur i 

2016? 

Første chance bliver den 9. januar 2016 kl. 12.00, hvor der afholdes julefrokost på Sta-

tionen. Tilmelding til Kasper på tlf. 40172486. 

Derudover er der vintermøderne fredag den 29. januar 2016 kl. 18.00 hos Erik Sø, 

Kløverprisvej 71, 2650 Hvidovre, tlf. 36753553, fredag den 26. februar 2016 kl. 18.00 

hos Jan Esbensen og den 31. marts 2016 på Stationen. 

Husk herudover 1: 25. februar 2016 Grupperådsmøde på Stationen kl. 19.00 2: 11. 

marts 2016 Bankospil Randersgade Skole kl. 19.00 3: 10. april 2016 Søsætning af både 

Stationen kl. 07.00 4: 21. maj 2016 Standerhejsning Stationen kl.13.00. 

Jeg ser frem til et godt og aktivt 2016 til glæde for troppen og for søulkene. 

 Mange søulkehilsener fra Hans-Henrik” 
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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  

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” 

   

mailto:tinaoghenrik@kabelnettet.dk
mailto:clt@parkmail.dk
mailto:nk@dyveke.dk
mailto:sandesilba@gmail.com
mailto:sandesilba@gmail.com
mailto:laurits.hansen@privat.tdcadsl.dk
mailto:laurits.hansen@privat.tdcadsl.dk
mailto:marianne@psf.nu
mailto:hc@koefoeds.dk
mailto:tom@jordt.dk
http://www.gryspejderne.dk/
mailto:standeren@gryspejderne.dk
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