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Februar 2016 / 80. årgang  

 

  

 

 

 

Husk Grupperådsmødet d. 25. februar 

Grupperådsmødet er Grys ’Generalforsamling’ 

se den vedlagte invitation  

Stationen i vinterdragt 
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Nytårstur 3 jan.2016 

Vi var 26 GRY’er der havde sat sig stævne på Svanemøllen station kl 10, årets nytårstur, med hem-

meligt program som altid, der var 5 som ikke nåede frem før vi lagde fra kaj, det var øv for dem, 

fordi vi andre tog toget mod øst, øresundstoget, og der blev fablet en del om de pas vi ikke havde 

med om det nu gik alligevel. 

Vi stod nu af på Tårnby station og gik over motorvejen til Tårnby stadion, rundt om hjørnet og efter 

lidt frem og tilbage på samme vej, var 5 poster i travbaneparken. Der blev ”sejlet” rundt om bøjer, 

mimet, bundet knuder/stik/knob og formet figurer med kroppene. KOLDT var det og vi var mange 

der var glade da næste post (Tårnby Bowling) dukkede op og den næste time gik med at trille kugler 

og spise. Tiden var gået og hjemad gik det, på Svanemøllen blev dagens vinder fundet og det blev 

team 5 & 9, alias KAJ og Hvad tror du Selv, vandt med 37 point incl. Point for kodeord og læst 

stander (klemmepoint) 

Vi ses i resten af 2016 til nye oplevelser 

Nils Ole 

PS. Som lovet, bedste Opti med kugler blev Valdemar med 102 point, bedste spejder Antonie med 

72 point og bedste leder var HC med 123 point. Resten kan i se på opslagstavlen i tropslokalet 

 
 

STATIONSVAGT i februar: Jungmændene 

”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. 

 

Fotografer i dette nummer: Forsiden: Tom, s. 3: Nils Ole, s. 7: Rigmor
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Kære Spejdere  

 

Så er det februar og vi skal holde fastelavn (6. feb. kl. 10-14). Smøg ærmerne op og find 

jeres mest kreative kostume frem, for vi har store ambitioner om at vinde den bedste 

udklædning i år. Derudover skal vi være de hurtigste til at spise fastelavnsboller og bril-

lere med store muller, så vi kan være de første der slår katten af tønden.  

Mullerne får I også lov til at vise frem d. 23. feb., hvor I skal vise os ledere at I kan 

svømme mindst 200m. Vi mødes derfor i Frederiksberg svømmehal med badebukser, 

håndklæde og 20 kr. i tasken. Vi slutter først kl. 20:30 den dag, så vi kan lege vand-

kamp og hoppe fra vipper lidt længere tid. 

 

1. OBS. Husk jeres forældre på, at der er Grupperådsmøde d. 25. feb.! Det starter kl. 

19 og foregår nede i vores søspejderhytte på Svaneknoppen. Det er super vigtigt at jeres 

forældre dukker op og er med. 

 

2. OBS. Vi har fastlagt datoer for Sommerturen 2016, og sejler fra d. 23. juli til d. 6. 

august (pakker både d. 22. juli): Så skynd dig at sætte kryds i kalenderen!   

Vi glæder os helt vildt! 

 

Knus jeres tropsledere 

Benjamin, Carolin, Calle & Emil   

 

Program:  
 

Vi mødes kl. 18:00-20:00.  

 02. feb.: Navigation    

06. feb.:  Fastelavn kl. 10-14. Kom udklædt og vær med   

09. feb.: Lanterner og fyrkarakter 

16. feb.: Vi holder vinterferie, mødes ikke og håber det sner  

23. feb.:  Husk badebukserne og 20 kr., for vi skal i svømmehal!!  

Vi mødes ved Frederiksberg svømmehal kl. 18 og slutter 20:30.  

25. feb.: Grupperådsmøde – I dag er det jeres forældre der skal møde op   

01. mar.: Førstehjælp til søs 
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

Vinteren har lagt sig smukt over landet, vejret 

er koldt og river i kinder og næser. At være ude 

er ikke hele tiden det mest sjove. Alligevel var 

der en del brave og ukuelige Ooptier og Spejde-

re der begav sig ud i virkeligheden, da de tog 

på nytårstur søndag d. 3. januar. De endte med 

en tur med toget ud på Amager, hvor de løste 

opgaver i en park i Tårnby. Efterfølgende gik turen til bowlinghallen, hvor 

kuglerne fik frit løb ned over banerne til stor fornøjelse for alle. Efter bowling 

gik turen hjemover, og alle endte dagen på Svanemøllen station efter en hyg-

gelig dag på farten med gode oplevelser på tværs af Ooptier og spejdere. 

Hvordan spillet endte kan I sikkert se mere om andet steds i Standeren. 

 

Næste gang vi skal være sammen med spejderne bliver til vores fastelavn. Det 

bliver i år lørdag d. 6. februar, hvor vi skal mødes til en festlig dag med mas-

ser af slag i. Vi skal mødes udklædte og måske kan man gå en hel dag uden at 

der er nogen der genkender en. Det er bare med at finde den bedste udklæd-

ning frem og møde op på dagen. Så sørger vi for resten. Se mere i indbydelsen 

som I allerede har fået sammen med Januar-standeren. 

 

I januar har vi haft fornøjelsen af at få 3 nye Ooptier. 

Derfor kan vi også her  byde velkommen til Cathrine, 

Ester og Rasmus. Samtidig også et velkommen til deres 

familier. Vi håber, at I alle vil få masser af gode oplevelser 

med sejlture og arrangementer i og omkring Gry. Et stort 

velkommen til jer alle sammen. 

 

Så er vi snart 20 Ooptier igen og det er jo fuldt hus. Vi glæder os til at der skal 

mange joller på vandet når vi når til maj og skal på vandet igen. Der bliver 

nok at tage fat på for de ”gamle” Ooptier, der kan det meste. De skal nemlig 

være gode til at lære det hele videre, så de nye også kan sejle selv inden læn-

ge. 
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OOPTI - SIDE 
 

Den næste store opgave vi skal have styr på er vores underholdning til banko-

spillet. Vi er gået lidt i gang og vi skal have styr på ideerne og have planlagt 

hvad der skal ske. Vi snakker sammen og finder på noget rigtigt godt. Samti-

dig skal alle huske at sætte weekenden d. 5.-6. marts af i kalenderen til vores 

hyggelige øve-weekend. Her skal underhold-

ningen på plads og vi skal også hygge og ikke 

mindst skal vi have kåret årets ”Bob-mester”. 

Det er vigtigt at vi alle er med så det hele bli-

ver klart til bankospillet fredag d. 11. marts.  

 

Her skal vi også lige gøre god reklame for vo-

res kommende ”Grupperåds-møde” torsdag d. 25. februar. Det er i daglig tale 

vores årlige general- forsamling for alle forældre og medlemmer over 15 år. 

Det er her vi godkender årets regnskab og budget, og også her man kan give 

ris og ros til de daglige ledere. Samtidig kan man som forældre blive en aktiv 

del af Gry, bl.a. ved at blive medlem i vores bestyrelse. Det er IKKE noget 

krav at man lader sig vælge til noget. I år har vi plads i bestyrelsen, da der er 

et par stykker der stopper, så har I mod på at deltage er I velkomne. I løbet af 

året er der forskellige andre opgaver, hvor vi godt kan bruge hjælp til både 

planlægning og praktisk hjælp, - bare sig til. 

 

Ellers nærmer vi os vinterferien, hvor vi skal sørge for 

at holde fri og for at få slappet af. Vi holder en sjælden 

friaften og håber at I alle sammen kommer til at hygge 

jer med familien i stedet. Af gode ideer kan vi foreslå: 

Kagebagning, popcornspisning, brætspilsaften, kakao-

drikning eller andre lignende aktiviteter. 

Kolde februarvinterhilsner 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 
 

FEBRUAR : 

Ons d.3. kl. 18.30 20.00 Svømning på Frederiksberg. Fyld lungerne op, 

- der skal pustes en del i dag. 

 

Søn d.6. kl. 10.00 14.00 Fastelavn i Gry. Mød  

udklædte op på Stationen. 

Medbring godt humør, ud-

klædning og 30 kr 

 

Ons d.10. kl. 18.30-20.00 Så er vi for alvor i gang 

med underholdningen til 

Bankospillet. Vi skal se 

hvad jeres ideer er blevet 

til. Der er kagedag til Ha-

rald & Valdemar.  
 

Ons d.17. kl. 18.30-20.00 ”Ooptivinterferiefritilhjemmehyggeaften” 

 

Ons d. 24. kl. 18.30-20.00 Svømmemøde på Frederiksberg. 

 

Tors d. 25 kl.17.00 19.00 Grupperådsmøde. Forældre: Mød 

glade op, deltag i årets foræl-

dremøde og hør om livets gang i 

Gry. 

MARTS :  

Ons d.3. kl. 18.30-20.00 Havnemøde med underholdningsøveaften.  

   Der er kagedag til Mollie & Wilfred. 

 

Lør/Søn d.5. 6.   Ooptiweekend på Stationen. 
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Kære Søulke 

Januar måned 2016 har ikke været præget af udførelse af praktiske opgaver. Det er jo 

vinter, så det er ikke til at arbejde udendørs. Derimod har det kammeratlige samvær væ-

ret i højsædet. 

Lørdag den 9. januar 2016 mødte 19 forventningsfulde søulke på Stationen. Der var del-

tagere fra både Sjælland, Fyn og Jylland og også fra Sverige. Hver deltager medbragte 

en ret, og via e-mails på kryds og tværs var der sammensat en overdådig menu, som in-

deholdt alt, hvad der hører til en traditionel dansk julefrokost inklusive snaps sponsore-

ret af nogle af deltagerne.  

Da formand Eskild havde set sig nødsaget til at melde afbud, bød Kasper velkommen. 

Herefter fulgte nogle hyggelige timer med spisning, der blev afbrudt af sange, bl.a. 

gamle søspejdersange og “Træbådens Pris”, og taler, bl.a. med en tak til Kasper og Jep-

pe og deres hjælpere for det flotte arrangement. Der blev også fortalt historier fra gamle 

dage, dvs 1950-erne, 1960-erne og fremefter. Alt i alt en rigtig god eftermiddag. 

Nu til noget helt andet: Det er vanskeligt at lave et interessant indlæg til Standeren fra 

Søulkene, hvis der ikke kommer input. Derfor en opfordring til Søulkene om at komme 

til tasterne, enten om gamle eller nye historier, forventninger til Søulkenes opgaver og 

indsats eller andet af interesse for Standerens læsere. Indlæg kan bringes som selvstæn-

dige beretninger i Standeren eller medtages i den månedlige rapport. 

Næste vintermøder er den fredag 29. januar 2016 kl. 18.00 hos Erik Sø, Kløverprisvej 

71, 2650 Hvidovre, tilmelding tlf. 36753553 og fredag den 25. februar  2016 kl. 18.00 

hos Jan Esbensen, Lillevangen 6, 4534 Hørve, tilmelding tlf. 41987018/23985167. 

Endelig er der torsdag den 31. marts 2016 samling på Stationen. Formand Eskild vil 

senere komme med meddelelse om mødetidspunktet. 

 Mange Søulke-hilsener 

 

En hyggelig søulkejulefrokost!

Hans-Henrik. 

sekretær” 
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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” 

   

mailto:tinaoghenrik@kabelnettet.dk
mailto:clt@parkmail.dk
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mailto:sandesilba@gmail.com
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