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Maj 2016 / 80. årgang  

 

 
 

 
  

Søndag d. 10.4.: 
Så kom bådene  
i vandet… 

 HUSK: d. 21. maj kl. 12.30 

Standerhejsning i Gry! 
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Lørdag d. 21. maj. kl. 12.30 åbner Gry pladsen for årets Stander-

hejsning, - dagen hvor vi festligholder starten på årets sejlsæson. Da-

gen hvor vi indbyder alle i og omkring Gry til at få en dejlig dag med 

masser af aktiviteter og sejlads. 

Det er dog også dagen, hvor vi prøver at skaffe noget af den økonomi 

der får Gry til at kunne tilbyde de aktiviteter og ture som vi har i løbet 

af året. 

Kl 13.00 er der fælles mønstring, og flag og Stander vil gå til tops, som 

symbol på at sejlsæsonen for alvor er i gang. Resten af dagen er fyldt 

med aktiviteter og masser af muligheder for at bl.a. at sejle. Et par af 

aktiviteterne kræver dog lidt støtte fra deltagerne. Her tænker vi 

bl.a. på vores traditionelle pakkeauktion. Her medbringer I gæster 

gerne en pakke, - eller måske flere ;-), pakket ind, men uden at fortæl-

le hvad der er i pakken. Disse pakker vil så blive bortauktioneret til hø-

jestbydende uden at man ved hvad der er i pakken. Værdien af pakker-

ne er der ingen regler om. En god rettesnor er dog nok at medbringe 

noget man selv ville være tilfreds med at få med hjem efter at have 

støtte Gry med sit bidrag. Pakkerne skal være mærket med ”Børn” el-

ler ”Voksen”, så ved vi hvilken aktivitet pakken skal være med i. Børne-

nes pakker bortloddes i en special-version af ”Børnelykkehjulet”. 

På samme vis vil vi også meget gerne have kager til vores kagebod. Giv 

en leder besked hvis I har lyst til at medbringe en kage hertil. 

Med denne Stander følger i øvrigt også selve indbydelsen til Stander-

hejsningen. Her kan I orientere jer yderligere om selve dagen. 

 

     Vi ses til en god dag i Gry. 

   Lederne 
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Hej Spejdere  

Sommeren nærmer sig og vi er glade for at Chip, Ragnarok, Kaos og Kiwi, vores fire virkelig 

smukke Svendborgjoller, er blevet søsat. I har været vældig effektive til at sætte de første tre 

master på og regner stærkt med at også den sidste mast snart vil stå på sin båd. Masterne skal 

trimmes, der skal sættes bom og storsejl på, samt at få sejl og lidt andet bådgrej om bor i bå-

dene. Inden vi kan sejle skal bådene også godkendes af vores søkyndige medlem Henrik.  

Vi ser frem til og glæder os til en lærerig, skøn og sjov sejlsæson med jer!  Datoerne for 

første sejlads er i år d. 05.05-08.05. Standerhejsning d. 21. Maj, skriv det i kalenderen! Husk 

at tage den rige onkel/tante med. Husk at vi også har fastlagt datoer for Sommerturen 2016! 

Vi sejler fra d. 23.07. til d. 06.08. (pakker både d. 22.07) – Jippiyay!!   

Knus jeres tropsledere Benjamin, Carolin, Emil & Calle   

 
Der bliver sat master på Svendborgjollerne 

 

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

03. maj:   Vi skal ud og sejle! 

05.-08. maj:  Sæt kryds i kalenderen: Vi skal på Første sejlads!!   

10. maj:   Vi skal øve at sejle efter kurs. 

17. maj:  Vi sejler og gør bådene fine til standerhejsningen. 

21. maj:   Standerhejsning, vi mødes klokken 10:00 på Stationen   

24. maj:  Vi laver hurtige vendinger, trimmer sejl, og sejler efter tickles! 

31. maj:   Vi sejler og sætter spiler! 

07. juni:  Vi sejler en tur, hvis vandet er varmt øver vi lidt mand over bord ;) 
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OPTI – SIDE 
Hej Ooptier,  

Så blev det maj, og alle smiler og er glade. Det er nemlig NU vi skal til at sejle 

igen. Jollerne skal i vandet og redningsvestene skal på. Glade børn og unge skal på 

vandet og mærke suset når vinden tager fat i sejlet og båden stryger af sted over 

vandet. Alt i alt er det lige det vi alle har ventet på siden sidste efterår, hvor joller-

ne måtte på land for vinteren og aktiviteterne rykke inden døre. Nu er vi klar igen, 

- eller næsten!!  

Søndag d. 1. maj skal vi jo alle mødes i Gry til den store ”Nu skal 

jollerne have en ordentlig omgang”-dag. Vi skal, - sammen med 

jeres forældre, vaske optimistjollerne ned og efterfølgende give 

dem polish og voks. Dagens vejr vil være sol og blå himmel, og I 

skal blot medbringe masser af arbejdsiver, tøj til at arbejde i og 

en solid madpakke. Så giver vi den gas med jollerne og snart er 

opgaven løst. Jo flere vi er på dagen, jo lettere bliver opgaven. 

Der er da nok at tage fat på, men med fælles indsats har vi tradi-

tion for at dagen bliver effektiv og opgaverne løst. Bliver vi ikke 

færdige denne dag er det onsdagene der må klare resten. Opgaverne skal i hvert 

fald løses inden vi kan komme på vandet. 

 

Når vi er klar skal vi SEJLE !!!! Det betyder, at alle skal tjekke 

op på om de har udstyret i orden og klar til sejlads. Har man sej-

let i Gry i et år eller mere skal man jo have sin egen rednings-

vest. Den skal frem og tjekkes! Sidder alle snore fast, er lynlå-

sen brugbar og passer størrelsen stadigvæk. Og det gælder både 

i vægt og i fysisk størrelse. Skal man ud at have en ny rednings-

vest så sørg for at den er MED krave og er en godkendt model. 

Er I i tvivl så spørg endelig, så finder vi ud af det. Er man blevet 

for stor til sin gamle redningsvest kan den sikkert sælges videre 

til en anden blandt Ooptierne der lige står og mangler. 

Uniformen, - Busseronne og tørklæde, hører også til blandt standardudstyret hvis 

man vil sejle i Gry. Kun hvis man er meget ny kan man sejle uden. Igen kan man 

her sikkert komme af med busseronner der er blevet for små når man skal have en 

ny.  
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OPTI - SIDE 
Sidst men ikke mindst er det en god ide altid at have et sæt skiftetøj 

med til hvis man bliver våde undervejs på en onsdag af den ene eller 

anden grund. Det kan være koldt at skulle hjem i vådt tøj. Som altid 

kan I have et sæt liggende  fast på en hylde i Optirummet hvis I har 

lyst. 

 

Og så: Lørdag d. 21. maj trommer vi sammen til årets store festdag: 

”Standerhejsningen”. Her skal vi fejre at sejlsæsonen starter og også 

forsøge at samle lidt penge ind til vores aktiviteter. Dagen starter kl. 12.30 og en-

der når I vælger det. Der er åbent hele dagen og vi tænder grillen til aftensmaden, 

så I kan grille jeres medbragte kød, fisk, pølser eller hvad I lige har lyst til. 

Vi sørger for at I kan købe salatbord og flute dertil. Dagens program og 

aktiviteter er beskrevet i indbydelsen, som er vedlagt denne Stander. Der 

er også en lille efterlysning i selve Standeren om små bidrag til dagen. Vi 

håber på, - og regner med, at vi ses denne dag og glæder os allerede. Har I 

spørgsmål til dagen kommer I som altid bare og spørger.  

 

Når vi rammer maj skal vi have mere tid til vores opgaver og selvfølgelig 

til at sejle i. Derfor er det nu vi gå over til vores ”Sommermødetid” og 

starter vores onsdage op kl. 18.00. Så har vi lidt mere tid til at det sjove og prakti-

ske. Første onsdag med ny tid bliver onsdag d. 4. maj. 

 

Til sidst skal vi blot ønske alle i og omkring Gry en helt fantastisk sejlsæson. Husk 

at få sejlet alt det I kan. Vi glæder os til at se alle jeres glade ansigter med vind i 

håret og saltvand under jollerne. 

 

Mange super seje sejlsæsons-søspejderhilsner til alle 

med ønsket om en fantastisk sejlsæson. 

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 
 

MAJ  :  

Søn d.1. kl.10.00 - 15.00 Arbejdsdag med forældre.  

Husk madpakken, højt humør og arbejdstøjet. 

 

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

 

Ons d. 4. kl.18.00 - 20.00 Der er sikkert noget vi ikke er helt klar med efter søn-

dagens arbejdsdag. Det afslutter vi i dag. 

 

Ons d. 11. kl.18.00 - 20.00 Vi mødes på Stationen og knokler måske videre med 

bådene eller også sejler vi. 

  

Ons d. 18. kl.18.00 - 20.00 Sidste onsdag før Standerhejsningen. Vi gør klar til 

den, inde og ude, oppe og nede - og sejler hvis der el-

lers er tid til det! 

 

Lør  d. 21 kl. 12.30 -    ? Årets STANDERHEJSNING i Gry.  

Husk flot uniform og masser af energi. 

Se i øvrigt speciel indbydelse. 

 

Ons d. 25 kl.18.00 - 20.00 SEJLADS !! SÅDAN!! HELT SIKKERT!! 

Alle husker uniform og redningsvest. Ingen 

sejlads uden uniform. Ellers ingen specielle opgaver i 

dag. Tag fat, rig til og så - bare sejle, sejle, sejle og 

…… sejle!!  

Juni :  

Ons d. 1. kl.18.00 - 20.00 Vi sejler, jo hurtigere I rigger til   

   jo mere får I sejlet.  

   Skal vi tage tid i dag?? 
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Et godt minde… 

 
 

20. marts i år døde tidligere statsminister 

Anker Jørgensen. Anker er vist den eneste 

statsminister, som de fleste danskere kaldte 

ved fornavn. En arbejdsdag i Gry for 10-12 

år siden kom han pludselig spadserende 

forbi i det dejlige vejr. Han spurgte nysger-

rigt til, hvad vi var for nogen, og hvad vi 

havde gang i. 

Anker blev inviteret med ind til kaffepau-

sen. Erik Sø belærte O-optiere og spejdere 

om, at her havde vi besøg af en tidligere 

statsminister, og så blev ungerne stillet op 

på række, så de alle sammen kunne hilse på 

Anker. Frederik her smiler over hele 5øren 

 Næste i rækken er Agata, da hun sagde 

sit navn, begyndte Anker at nynne den 

gamle sang om ’Gamle tante Agathe, der 

holder så meget af jazz…’  

Robins mor, Monique, der den gang arbej-

dede for en fagforening, snakkede med den 

gamle socialdemokrat og fagforeningsmand 

om nutidigt fagforeningsarbejde, mens vi 

drak kaffe.  

Æret være Ankers minde! 
                                                                                                                                                    

 

 
 

 
Spejdere viser muller og trækker Pollux på plads. 
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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  
sandesil-
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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