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Marts 2016 / 80. årgang  

 

      

 

 

Husk Bankofestspil d. 11. marts 

Bankospillet holdes på Randersgades Skole!   

se den vedlagte invitation  

Fastelavn –  

var mit navn! 
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Fastelavn 2016  

Lørdag d. 6 mødtes 15 optier, 2 spejdere og tre ledere for at slå til årets tønder. Alle 

havde gode udklædninger og der var alt fra admiralen over smølfine til jokeren. Det var 

dog et dyr med manden på ryggen der vandt bedste udklædning, August var indeni. Igen 

i år tippede vi om 13 rigtige og legede os gennem de 13 "kampe" i løbet af dagen, prop-

pistoler, bortennisbolde, sjippetov og redningsreb var nogle af redskaberne til discipli-

nerne. Intet fastelavnsarrangement i Gry uden snørebåndsspisning og bide til bolle i 

snor, og året vinder blev den store ædedolk August. Den ene tønde slog Nanna fuld-

stændig til smadder, den anden stod CC og Freya for. Fik vi varm chokolade og bolle 

alle sammen? Ja det gjorde vi da, i år med flødeskum i lange baner. Vi gør det igen til 

næste år så book bare dagen og husk at træne jeres overarme  

Nils Ole 

 

 

STATIONSVAGT i marts: 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. 
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Velkommen til Søspejdertroppen “GRY”’s årlige 

Banko - Fest - Spil 
på 

Randersgades  Skole 
Randersgade 36 - 38, Kbh. Ø. OBS OBS: Parkering i kælderen! 

 

Fredag 11. marts 2016 

Klokken 19:00  =>  22:00 
 

 

Så er det tid til det legendariske GRY-BANKO! 

Vi glæder os til en hyggelig og festlig aften med bankospil og live-optræden 

af 

O-optier og spejderne. Alle er velkomne og vi håber at se så mange af GRY’s 

medlemmer, Søulkene, forældre, familie, venner og bekendte, bådejere, bøje-

pladslånere og alle andre bankoelskere som muligt! 

Kaffe/the ad libitum og i baren kan der købes kager, sodavand, øl, popcorn 

mm. 

Dørene åbnes kl. 18:30. Første spil begynder præcis kl. 19. 

Der bliver 6 ordinære spil + 2 ekstraspil med dejlige præmier. 

Der vil også blive solgt amerikanske lotterier. 

Gå ikke glip af chancen for at opleve en verdenspremiere på slap line. 

På gensyn den 28. marts 2014 

Med søspejderhilsen 

Søspejdertroppen “GRY” 
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Hej Spejdere  

Vi var godt nok ikke mange til fastelavn, men vi er stolte af jer få, der dukkede op i flot-

te kostumer. Ikke stolte fordi I dukkede op, men fordi I vandt stort set det hele!! August 

vandt titlen ´bedste udklædning´, var den hurtigste sliksnørebåndsspiser, samt den hur-

tigste fastelavnsbollespiser. Atlanta fik to kroner på hovedet, fordi hun både blev katte-

dronning OG kattekonge. Godt gået!   

Efter sejrsgangen til fastelavn, er det nu snart tid til årets Ørholm-turnering hvor vi i år 

igen skal vise at `GRY har ry´. Ørholm afholdes d. 4.03-6.03. Igen i år er vi afhængige 

af kørsel frem og tilbage, så skriv endelig hvis nogle af dine forældre har mulighed for 

at køre os!  

D. 11.03 er der Banko for hele familien og venner. Kom og spil, hyg og spis en masse 

kage, for overskuddet går til GRY.  

I denne måned har vi også kollektiv uge som ligger d.26.03-01.04, hvor I har ansvaret 

for at jeres svendborgjoller bliver klargjort da de skal i vandet d. 10.04.  

Husk at vi har fastlagt datoer for Sommerturen 2016! Vi sejler fra d. 23.07- 06.08 

(pakker både d. 22.07) – Juhuuuu!!   

Hilsner fra tropslederne 

Benjamin, Carolin, Calle & Emil   

 

August: Sulten og hurtigste fastelavnsbollespiser.  



5 
 
 

 

Program: 
OBS.! Vi mødes kl. 18:00-20:30.  

 01. mar.:  Førstehjælp til søs  

4.-6. mar.: Ørholmturnering   

08. mar.:   Vi forbereder bankounderholdning   

11. mar.:  Bankospil. Tag venner og familie i hånden og spil! 

15. mar.:  Forårsklargøring starter  

22. mar.:  Forårsklargøring fortsætter  

26. mar. – 1. apr.:  Kollektivuge. Hygge og forårsklargøring. Vigtigt at I kommer 

05. apr.:    Bådene gøres 100% klar til at komme i vandet d. 10. April  

 

Atlanta: Kattekonge og kattedronning på én gang. 

Smukt, det klæder dig godt! 
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

 

Marts skriver kalenderen, og så er det for alvor tid til at vo-

res underholdnings-anstrengelser skal bære sin frugt. Vi 

har kreeret, tilpasset, øvet mm. Vi glæder os til at vi kan 

vise hvad vi har fundet på i år. Publikummet er jo på plads, 

for det har vi jo til vores årlige Bankospil, som er fredag d. 

11. marts på Randersgade skole. Her skal vi mødes for at 

spille bankospil om rigtigt fine præmier. Alle er velkomne 

denne dag og rigtig mange har gjort det til en familietradi-

tion at møde op så mange som muligt. Det er vi glade for, 

for så får vi tjent lidt flere penge til alle vores aktiviteter i løbet af året. Se i 

øvrigt også den specielle indbydelse til selve bankospillet. 

 

Underholdningen får vi øvet, lavet kostumer og kulisser til når vi mødes om 

onsdagen. For at vi skal kunne nå det skal I dog også give den en ordentlig 

skalle derhjemme. Men ikke nok med det, så skal vi også mødes til vores altid 

hyggelige Oopti-weekend på Stationen. Her skal vi primært øve, men vi får 

også tid til hygge og anden spas. Vi skal have vores super-biograf og sidst 

men ikke mindst skal vi have kåret årets ”Oopti-

Bob-mester”. Der bliver indledende runder og vi 

slutter af med finalen. Spændende hvem der bliver 

mester i år. I må gerne træne lidt derhjemme på 

forhånd hvis I gerne vil være super klar til at træde 

ind i kampen. I kommer IKKE til at træne i Gry før 

vi går i gang med turneringen.   

 

I forbindelse med bankospillet har vi også gang i vores lotteri. Vi sætter nu 

ind med slutspurten og håber at I alle sammen får solgt så mange som muligt. 

Sidste frist for aflevering er til selve bankospillet, men det er bedst onsdagen 

før. Til bankospillet skal alle talonerne i en sæk og derefter er der kun ét tilba-

ge, og det er at trække vinderne op af sækken. Vi skal nok huske jer på det he-

le undervejs. 
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OPTI - SIDE 
Efter bankospillet skal vi i gang med at blive klar til den kommende sejlsæ-

son. Det betyder masser af arbejde med flere forskellige ting. Vi skal sørge for 

at alle, - nye som gamle, skal vide hvad alle de forskel-

lige ting på en optimist-jolle hedder og hvad vi bruger 

dem til. Det skal de ”gamle” Ooptier være rigtigt me-

get med til. Kan man ikke navnene på diverse på både-

ne, bliver det lidt svært at komme på vandet og få det 

hele til at sejle. Men vi har nu gode traditioner for at 

det lykkedes for de fleste.  

Ud over at det med at kunne navne og funktioner, skal 

vi også have gjort jollerne klar til sejlads. Der skal slibes og lakeres på vores 

ror og sværd. Vi skal vaske og polere vores joller og sejlene skal lige tjekkes 

for fejl og mangler. Vi tager fat på opgaverne om onsdagen og mødes også til 

vores klargøringsdag med forældre i maj. Tjek programmet for hvad vi skal 

lave, så I kan have fornuftigt tøj på til de aktiviteter vi har de enkelte dage. 

Skal vi slibe og lakere er det en god ide at have tøj på der kan klare at blive 

beskidt, = arbejdstøj. Vi skal IKKE arbejde i vores uniformer. En uniform el-

ler de fine bukser med lak-pletter er ikke noget vi gerne ser. Det gør jeres for-

ældre sikkert heller ikke, - så tjek kalenderen!!  

 

Til sidst kan vi lige nå at goddag og farvel. Farvel og 

god vind fremover siger vi til Jan-Xiao, der har fundet 

andre gode ting at bruge sin fritid på og som derfor 

ikke er Oopti mere. God vind til Jan-Xiao og familie. 

Samtidig kan vi så sige velkommen til Agnes og fami-

lie. Agnes er vores nyeste Oopti og vi håber, at du vil 

få en masse gode timer og oplevelser sammen med os. 

           Førsteforårshilsner til alle, - vi ses til banko. 

          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 
MARTS : 

Ons d.  2 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med underholdning på programmet. 

   Der er kagedag til Mollie & Wilfred. 

 

Lør d.   5 kl  14.00 -  Ooptiweekend på Stationen. Husk  

Søn d.   6 kl. 12.00  diverse weekendgrej: sovepose, 

tandbørste, udklædning mm 

 

Ons d.  9 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med generalprøve-underholdnings-

   øveaften. Mon I har øvet nok hjemme? Der er 

   kagedag til Johan & Ofelia. 

 

Fre  d. 11 kl. 19.00  Bankospil på Randersgade skole. Husk det, I skal  

bruge til underholdningen, og masser af højt hu-

mør. Uniformen skal selvfølgelig også med denne 

aften. Den giver i øvrigt gratis adgang. 

 

Ons d. 16 kl. 18.30-20.00 Svømning på Frederiksberg. 

Hvor langt kan vi mon række 

hvis vi gør os umage?? 

   

Ons d. 23 kl. 18.30 - 20.00 Påskeferiefri. Tril nogle æg og hop med en kanin. 

 

Ons d. 30 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde. Vi skal starte på vores forårsklargø-

ring. Husk tøj der må blive lidt støvet. Der er ka-

gedag til Carl Christian & Laust. 

 

APRIL :  

Ons d. 6 kl. 18.30 - 20.00 Så svømmes der igen på Frederiksberg. Det bliver 

   en af årets sidste gange i svømmehallen, - så nyd 

   det. 
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Grys Facebook side 

Der har været en del usikkerhed mht. gruppens facebook side. Den her duer ikke 

 

 

Det er denne her der er sjov 

 

God Vind  

Nils Ole Koefoed  
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Jungmand News – no news  

0 – 0 – 0 

 

Grupperådsmøde i Gry d. 25.2.2016 

Der blev afholdt grupperådsmøde d. 25. februar med et godt fremmøde (selvom der al-

tid er plads til flere denne aften). Vi var 22. Spejder- og Optiledere fortalte om årets 

gang. Regnskab og budget blev godkendte. Og så kom der nye kræfter i Styrelsen: Katja 

Kvaale og Erling Sandermann Olsen blev valgt ind og Marie I Dali blev valgt til sup-

pleant. Velkommen i Styrelsen!  

 0 – 0 – 0 

Søulkehygge 

 

1000 tak til Jan og Trille for et super flot søulkemøde hos jer. 
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Søulkenyt! 

Vinteren har indtil nu været mild, og faren for isvinter er sikkert drevet over. Det har 

betydet, at klargøringen af Chresten K. har kunnet starte ekstra tidligt i år.  

Der er da også nok at tage fat på. Ud over den sædvanlige forårsklargøring skal der la-

ves en helt ny forluge med nye sider. Der er indkøbt træ til projektet, og arbejdet er i 

fuld gang. Der skal også repareres lakskader forskellige steder på skibet.  

Der har dog også været tid til kammeratligt samvær. Den 29. januar 2016 kunne 12 sø-

ulke hos Jeppe nyde Rigmors lasagne og is, og den 26. februar 2016 kunne 15 søulke 

hos Jytte og Jan nyde en lækker middag med bl.a. en meget omfattende isdessert. Tak til 

kokkene og værterne. 

Det sidste vintermøde finder sted på Stationen torsdag den 31. marts 2016 kl. 12.00, 

hvor vi starter med at spise den medbragte madpakke, hvorefter vi kan planlægge de vi-

dere aktiviteter. 

Mange hilsener Hans-Henrik 

Jeppe og Lars arbejder på Chresten K.s forluge.” 
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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 

 

Søulkene 

Kasper Holmqvist 

40172486 

kasperkh@mail.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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