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April 2016 / 80. årgang  

 

 

Bankoooo!!! 

     

 

 

Fastelavn –  

var mit navn! 
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Året stykke fra Optierne, uropført bankoaftenen på Randersgade skole. Oplæget var skøre ideer fra 
optier en onsdag aften i januar, resultatet en 007agtig historie. 

Affæren om den stakkels stork 
 
Det er en almindelig dag på det danske PET kontor, ind af døren træder agenten Andreas Mogen-
sen, lige vendt hjem fra mission i rummet. Ved modtagelsen sidder den yndige Miss med de blå øj-
ne. "Hej Miss, hvordan går det med din musearm?" spørger AM.  "Den bliver kun værre" svarer 
hun, mens hun filer sine negle og Store P siger hele tiden, at der er mere arbejde". "Hvis den arm 
bliver til en rotte, så kan jeg måske blive rottefænger?" spørge AM smilende "Gå du ind til Store P, 
han har mere brug for dig end jeg har "affærdiger Mis med de blå øjne ham.  
 
AM går ind til P, han ser sig omkring, mistroisk peger han så på Hvad Hval, som sidder og regner på 
en stor regnemaskine. "Ham Hvad Hval skal du ikke tænke på, han er nærmest døv og lige nu er 
han ved at regne den ud " kommenterer Store P. Hvad Hval vågner op " Hvem mig, jeg er ikke død" 
"Nej ikke dig" brummer P. 
 
 "Nå P hvad er los?" spørge AM, P sukker "Det er ikke en los, der er problemet, det er en fugl". AM 
bliver overrasket "Hvad! en fugl?" Hvad Hval vågner op igen "Hvem mig, jeg er ikke fuld".  AM & P 
"Hvad er du?" "Hvem mig" Hvad Hval er forvirret, P forklarer "Nej, det en ene fugl". AM undrer sig 
"Hvad en Emu" Hvad Hval vender sig om "Hvem mig?" Store P sukker opgivende. "Nej ikke dig, det 
er en ene og alene stork og fordi den er mutters kan den ikke levere nogen babyer". AM "Hvad, in-
gen babyer!" Hvad H "Hvem mig, jeg er ingen baby!" Store P er lige ved at eksplodere "Nej ikke dig, 
nu må du stoppe, pas dine tal" HH er lige ved at svare, rejser sig op, men siger ingenting og sætter 
sig ned med sine tal.  
 
Store P forklarer "Hele Danmarks stork er ene og alene og mutters, den sidder og har ingen ven, du 
agent AM skal finde en ven til vores stork, så den bliver glad igen, og henter nogen babyer til vores 
trængte land. Tag op til damen i månen og hør om hun har set noget til Ene, du får grej hos Q og 
penge af Hvad Hval".  HH gør ingenting, sidder bøjet over sine tal. Store P gentager "Og penge af 
Hvad Hval" AM peger forbløffet på HH. "Af Hvad" P nikker "Ja Hvad", AM nikker også "Nåå Hvad," 
De ser undrende på hinanden og Hvad så råber de "Af HVAD",HH vågner op "Hvem mig?", AM & P 
jubler "Ja dig", HH er overrasket "Nååå mig".  
Fortsættes s. 10 

 

STATIONSVAGT i april: 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. 
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Banko festaften! – Tak for de mange fine præmier til:  
 

 

       Hi-Fi Klubben, Østerbrogade 

    Gunnar Madsen Vinhandel, Østerbrogade 

    Superhelten, Ndr. Frihavnsgade 

   Vinbørsen, Ndr. Frihavnsgade 

    EM Hjeltholt, Ndr. Frihavnsgade 

      Øbro Blomster, Østerbrogade 

     Boghandleren, Østerbrogade 

   Johan Bülow Lakrids 

 

Der blev solgt 76 indgangsstandere og aftenens omsætning blev på 18.733,50 kr. Ca. 

1400 kr. bedre end sidste år!  

Stor tak til Østerbros handlende, der på denne måde er med til at støtte et vigtigt børne- 

og ungdomsarbejde, hvor børn lærer at omgås med naturen og med hinanden! 
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Hej Spejdere  

Tillykke og hvor er I seje!! I gjorde det sørme igen i år: Vandt pointdysten, turnout og tovtrækning 

(dvs. det hele!) til årets Ørholm turnering!  `GRY, GRY, GRY vi har ry´ eller som I råbte: ”Eins, 

zwei, Schweinehund, Schweinehund, Schweinehund! – klap, klap, klap”.  

Måneden starter med kollektiv uge som ligger d.26.03-01.04,  hvor I har ansvaret for at jeres svend-

borgjoller bliver klargjort. Desto flere der kommer, desto hyggeligere bliver det og desto hurtigere 

bliver vi færdige. Vi har en smule travlt i år og skal derfor give den en ordentlig skalle. Der er sø-

sætning d. 10.04, hvor vi alle mødes kl. 7:00 på havnen og er veloplagte.  

Så er bådene endelig i vandet igen. Vi skal have gjort dem helt sejldygtige ved bl.a. at sætte mast og 

sejl på, og så skal vi ellers bare se at komme ud på bølgen blå!!  

Datoerne for første sejlads bliver i år d. 05.05-08.05, vi sejler som altid hvor vinden er bedst   

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

22.07) – Juhuuuu!!   

Knus fra tropslederne 

Benjamin, Carolin, Emil & Calle   
 

 
Tadaa: Vinderne  af det hele!!! 
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Program:  

 

Vi mødes hver tirsdag kl. 18:00-20:30.  

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

05. apr.:    Vi sørger for at vores både er tip-top og klar til at komme i vandet!  

10. apr.:  SØSÆTNING!!  Vi mødes kl. 7:00 på havnen og er klar til at hjælpe bådene i 

vandet. 

12. apr.:    Vi sætter master på de svendborgjoller der er klar.  

19. apr.:  Gør bådene helt klar til at sejle – master, sejl, bådgrej...  

26. apr.:  Måske årets første sejltur?   

03. maj:   Vi skal ud og sejle!!   

05.-08. Maj: Sæt kryds i kalenderen: Første sejlads   

 

 

 
Forskellen på landspejdere og søspejdere 
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

 

Så blev det april igen og foråret er over os. Forår er lig med masser af smil og 

masser af arbejde. Arbejdet skal bl.a. foregå om onsdagen, hvor vi skal til at 

tage fat på klargøringen af vores optimistjoller, så de kan være klar til at 

komme på vandet. Der skal tages fat på ror og sværd, der skal have den sæd-

vanlige omgang med slibning og lakering. Det betyder, at 

når vi mødes på Stationen om onsdagen skal I alle sammen 

have tøj på, som kan klare at blive lidt beskidt. Vi arbejder 

ude, så det skal også være fornuftigt i forhold til vejret. Vi 

skal selvfølgelig som altid stadigvæk have uniformen på når 

vi mødes, men vi arbejder ikke i den. 

Selve optimistjollerne skal vaskes, poleres og have voks. 

Det klarer vi når vi mødes med forældrene til vores arbejdsdag d. 1. maj. Her 

skal de have den store omgang og det plejer at være en rigtig god dag med 

højt humør, godt vejr og masser af glade deltagere. 

 

Når vi har fået alt det praktiske med jollerne klar, kan vi for alvor se frem mod 

at sejle. Har I sejlet i Gry i et år eller mere skal I jo have jeres egen rednings-

vest. Indtil da kan I låne en i Gry. Har I jeres egen skal I tjekke op på om den 

er i orden. Er lynlåsen i orden? Sidder snorene som de skal? Passer 

størrelsen og vægten? Hvis tingene ikke er i orden skal de laves eller 

I skal have en ny? HUSK når I skal have en redningsvest, at det 

SKAL være en med krave og det SKAL være en godkendt model. 

Er I i tvivl om noget så spørg endelig. 

Ud over redningsvesten skal I have en uniform, - altså busseronnen 

og tørklæde, men den har I jo på plads til hverdag, så det er ikke noget pro-

blem.  

April betyder jo altså at vi nærmer os at vi snart skal ud at sejle igen, - Hur-

raaaa. Det har vi ventet længe på og nu er det lige før. Vi har stadigvæk lidt 

forskelligt vi skal have styr på inden vi stævner ud på ”bølgen den blå”. Inden 

længe har I nok styr på knob og knuder, hvad tingene hedder på en optimist-

jolle, hvordan man rigger en båd til og alt det andet. 
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OOPTI - SIDE 
 

At vi snart skal sejle betyder jo så også, at det snart er sidste gang vi skal i 

svømmehallen for denne gang. Traditionen tro skal 

vi den sidste gang i svømmehallen i vandet med 

redningsvest på. Så kan I prøve hvordan det er at 

ligge i vandet med redningsvest på. Så ved I hvor-

dan der er, hvis I en dag skulle være uheldige at fal-

de i vandet ved broen eller mens I sejler. Vi har al-

drig oplevet det, men det kan jo ske. 

 

Selve sejlsæsonen bliver for alvor skudt i gang når vi alle skal mødes til Stan-

derhejsningen. Det er som bekendt lørdag d. 21. maj. Vi regner med at I alle-

rede har datoen i kalenderen. Det bliver en festlig dag, men mere om det i næ-

ste Stander. 

 

Kigger vi lige et smut tilbage til marts husker vi alle på vores Bankospil. En 

festlig aften med alt hvad der dertil hører. I fik forhåbentligt spillet en masse 

og der var vist et par stykker der gik hjem med en præmie eller to denne aften. 

Underholdningen manglede i hvert fald heller ikke noget. I var som altid super 

gode! Dejligt at I giver den gas når I står på scenen.  

 

Her til sidst skal vi lige byde velkommen til vores sidste nye Oopti. Det er Sil-

je der er kommet til siden sidst. Vi håber at Silje og familie falder godt til og 

får en masse gode oplevelser sammen med os. Vi skal alle gøre hvad vi kan 

for at det kommer til at gå godt. Om alt går vel kommer der endnu en ny Oopti 

til i løbet af april og så er vi fuldtallige igen. Vi er i skrivende stund ikke helt 

sikre, men mon ikke….. 

På med arbejdstøjet, - vi ses lige om lidt. 

            Super Friske Forårsklargøringshilsner til alle i 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 
APRIL : 

Ons d. 6 kl. 18.30 - 20.00  Svømning igen. Dagens opgave: ”2 + 1 - stafet”. 

   Husk som altid uniform og badetøj mm. 

 

Ons d.13 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde, hvor vi for alvor 

tager fat på det praktiske arbejde 

med jollerne, husk arbejdstøj. 

Der er kagedag til Agnes & 

Cathrine. 
 

Ons d.20 kl. 18.30 - 20.00 Svømning på Frederiksberg. SIDSTE gang i denne 

   sæson. Vi afprøver redningsvest og hygger for 

   resten. 

 

Ons d.27 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde – med træning og almindeligt arb. 

   - husk arbejdstøjet. 

   Der er kagedag til Ester & Rasmus. 

MAJ :  

Søn d. 1. kl. 10.00 - 15.00 Arb.dag med forældre, - mere følger.  

** OBS - NY  TID **               ** OBS - NY  TID ** 

 

Ons d. 4 kl. 18.00 - 20.00 Der skal arbejdes på forårsklargøringen af vores 

   joller mm. Arbejdstøj påkrævet.  

Kagedag: Hmmmmm måske :-o. 

 

Lør d. 21  Standerhejsning for alle, - den store festdag. 
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Fortsat fra s. 2  AM får nogle penge og går ud af kontoret, hen til Q s værksted som ligger langt ude 
på havnen. AM går gennem den store port "hej Q, jeg skal op til damen i månen har du et køretøj 
der passer?" Q står med et stort grin på "Det kan du ikke få, bare fordi du vil på date med damen 
på månen".  AM bliver irriteret "Styr dit grin, jeg skal tale med damen, høre om hun har set ene-
storken"? Q bakker med hænderne oppe "Okay okay, men du ved, dig og damer og så alene i rum-
met". AM svarer tålmodigt "Det er storken der er alene og det er alvorligt" Q liver op igen "så har 
jeg den rigtige model til dig, en Anton Martin XXL, raketten der kan det hele".  "Lad os få den i om-
løb" siger AM og hopper op på raketten. STORT rabalder og af sted med AM. Han kommer forbi 
damen i månen, som peger på en lille prik, det er storken. 
 
AM sætter et TAXA skilt på raketten, flyver forbi og tager storken op i raketten de kommer forbi et 
Diskotek. "Kom Ene", AM lokker "Nu går vi ud og danser, det er smart, en dansedate" "Med mine 
lange ben?" Ene er lidt bekymret! "Jada, det er sjovt, se selv", men hvad er det de hører fra mør-
ket?  "Jeg GIDER ikke høre det musik" det er en sur citron, der muler. Hendes ven Brokkolirøven 
Brokoline svarer " Har de ikke noget andet musik, hvis det var mig der bestemte, så havde de noget 
andet musik. "Jeg GIDER ikke høre noget andet musik", Citronen er stadig sur. Brokoline er stadig i 
hopla, "vi skal danse en anden dans, hvis det var mig der bestemte, så dansede vi en anden dans" 
Citonen afbryder "Jeg GIDER ikke danse en anden dans". "Hvis det var mig der bestemte…" Andreas 
glatter ud "Nå det var vist ikke en god ide, vi suser videre", STOR raketlyd. De flyver forbi CPH luft-
havn. AM "Se der Ene, de hygger sig". "Ja "siger Ene, "De er venner, selv om de er ret forskellige, 
det er en bæver og en frø, der er på vej ud i verden.   
 
Bæver "Hvor er det dejligt at du tager med når jeg skal til VM i træfældning i de store træers land 
Canada". "Du skal da ikke være alene så langt hjemmefra, det er mig, der er supporten, Danish Dy-
namit" svarer frøen, Bæver er lidt bekymret da han svarer "Jeg bruger nu min økse, men du, jeg har 
tænkt på, at det kan være farligt for dig" Frø. "Hvordan det jeg er vant til at hoppe, så jeg bliver ikke 
luftsyg". "Det er nu skovarbejderne jeg tænker på" svarer bæver". "De er halvt franske og så mang-
ler du pludselig det ene ben, hvad gør vi så?" HH vågner op henne på sidelinjen. "Hvem mig?" "Ne-
eej, du er ikke fransk" sukker alle omkring dem. Bæver fortsætter "Så derfor har jeg husket lidt 
isenkram" og Bæver tager adskillelige våben frem fra jakken. Frøen ryster på hovedet. "Jeg tror vi 
skal hoppe køen over, ellers kommer vi nok ikke ud til gaten" "De passede da godt på hinanden" 
siger AM til Ene. Videre med os".  
 
STOR raketlyd. De kommer snart forbi Hawaii, og der på en terrasse sidder 3 fisk og en haj og spiller 
whist.  Torsken Troels siger "Hvor er det rart at vi ikke skal spille med blind makker længere. "Ja" 
supplerer sværdfisken Zorro "Spilleaftenerne var ved at gå i fisk". Hammerhajen Stanley er lidt be-
kymret "Jeg håber at jeg kan slå til". "Jeg synes det er hammerfedt" siger silden Monroe. "Også selv 
om vi sidder som sild i tønde Agent Mogensen". "Kom, vi tager videre".  
 
STOR raketlyd og så ser de to i raketten en plet på det sydlige Ishav. "Se Ene! der er en tømmerflå-
de", det er AM der vågner op til dåd. "Der sidder da en stakkels pingvin "svarer hun. "Flyv ned og se 
hvad det kan blive til". AM bliver afbrudt af HH ude fra garderoben "Hvem mig? "Alle råber "NEJ 
IKKE DIG". Ene lander med stort besvær på den lille flåde. Ene starter "Hej! Hvad kommer du her 
tit?" HH rejser sig og alle advarer "Ikke dig" HH sætter sig igen. "Nå Nå" Nu kan Pingo svare "Ja og 
så er jeg li’som blevet hængende, jeg kan jo ikke flyve, men her er så ensomt". Han er trist og har 
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en strikke om halsen. Ene bliver glad. "Jamen jeg troede, det var mig der var ene og alene, nu er vi 
to, så er vi jo sammen. Jeg tager trossen og trækker os ind til land". Pingo vil hjælpe "Jeg skubber 
bagpå." "Godt" siger Ene", solen går også snart ned". De to nye venner sidder sammen på flåden og 
ser på solen, Rulleteksten kom ind og alle synger med på "Kald det kærlighed". 

 

Rolleliste 

Miss med de blå øjne Mollie    

Andreas Mogensen  Ofelia      

Hvad Hval  Laust   

Raketfyren Q  Anton   

Enestorken  Ester   

Sur Citron  Chilli   

Brokkoli-ne  Johan   

Bæveren   Harald   

Frøen   Vildfred  

Torsken Troels  Johan 

Sværdfisken  Zorro  CC  

Store P   Mikkel 

Hammerhajen Stanley Lukas 

Silden Monroe  Valdemar    

Pingo   Charlie  

Start/Solnedgang  Rasmus  
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“Kære Søulke 

  

Så gik endnu en forårsmåned. 

Primært med klargøring af Chresten K, som nu tager hul på sæson nr. 103, da 

båden er bygget i 1911. 

Chresten K. er af Måge-klassen tegnet som en typebåd af Alfred Benzon i 

1910, og hans design må jo siges at have holdt meget godt. Alfred Benzon 

tegnede også den lille Ælling i 1898 og Ternen i 1902. Havlitten blev tegnet af 

Ado von Lindholm i 1912. 

Herudover er der ikke nyt at berette fra Søulkene, så til sidst blot en påmindel-

se om, at det sidste vintermøde afholdes på Stationen torsdag den 31. marts 

2016 kl. 12.00, hvor vi starter med at spise vores medbragte madpakke.  

  

Mange hilsener 

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 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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