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Juni 2016 / 80. årgang  

 

 

Ingen Standerhejsning uden flødebollekast! 
 

Læs Formandens tale fra årets standerhejsning inde i bladet 
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Standerhejsning – mønstring – maj 2016 
 

 
 

 
 
 

 
 

STATIONSVAGT i juni: Optierne 

”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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Formandens Tale til standerhejsning 21. maj 2016 
Velkommen til jer alle sammen 

Velkommen til vores bådejere, til Søulkene og andre fra havnen, til forældre – og især velkommen 

til de allervigtigste: O-optierne, spejdere, jungmænd og ledere. Som jeg har sagt så tit: Uden jeres 

aktive virksomhed var der ingen søspejderstation. 

Standerhejsningen markerer jo at ALT - eller næste alt, er klart til sæsonens sejladser. Noget er ble-

vet afprøvet med mere eller mindre held i år og det har fået den gamle historie om Sisyfos til at rinde 

mig i hu: 

 

I ved det er ham fra det gamle Grækenland, ham med stenen, der som straf fordi han udfordrede gu-

derne og snød dem – så menneskene for en tid var udødelige -  han skal til evig tid skubbe en sten op 

til bjergets top, hvorfra den så triller ned, og han skal igen skubbe den op, igen, igen og igen. 

Vi kan se det som et billede på det evige slid, bekymringer, udfordringer, hårdt arbejde, vi som men-

nesker hele livet udsættes for.  

Og vi kan stille det spørgsmål om det da er meningsløst alt sammen.? Men svaret er NEJ! Netop for-

di vi, ved at tro på et mål, ved at gøre oprør mod tingenes tilstand, ved at lære og gøre erfaringer, så 

trodser vi gudernes straf! Og vi griner mens vi endnu engang henter stenen ved bjergets fod!! 

 

Men tilbage til kernen: I søspejderarbejdet har man nok den mest ultimative afprøvning af BP’s 

gamle princip om at børn/unge leder børn/unge. For her er man bogstaveligt talt i egen båd og kan 

ikke bare løbe sin vej!! Man bliver udfordret på alle planer, må lære at samarbejde og klare sig selv. 

 

Søspejderarbejdet kræver meget omhyggelighed med pasning af grejet. Det er dyrt, derfor er det 

nødvendigt med pengeindsamling ved både Banko og Standerhejsning. Her er ikke tale om blot telte 

som skal hænges til tørre efter en tur, men en masse forskellige materialer som skal passes og plejes 

over hele året, for at kunne holde til vejr og vind – og ikke mindst hårdhændet brug. 

Og netop denne pasning, den omhyggelige vedligeholdelse, at holde orden og sætte system i grejet, 

er netop en af de store udfordringer – eller glæder om man vil. Og ikke mindst en god og kontant 

læring som spejderne kan tage med sig videre i livet og forhåbentlig aldrig glemmer. 

 

Det vigtigste er at man tager udfordringerne med godt humør. Det skal være godt og sjovt at være 

søspejder. Det er her man kan opnå viden i det nødvendige samarbejde med andre. Det er her man 

lærer hvordan ting fungerer, ting skal ikke gemmes væk, selvom de godt kan være lidt farlige. Under 

kyndig vejledning og opsyn lærer spejderen, hvad det vil sige at omgås ting som man ellers i vores, 

nogle gange alt for velmenende og beskyttende samfund, holder sig fra.  

 

Der skal løftes store og tunge ting på den rigtige måde, man lærer noget om brug af tov, vægtstænger 

og løftegrej, ser kraner i brug. Man sliber og maler og lærer noget om giftige stoffer og beskyttelse 

imod dem. Man bruger hammer, sav, søm, skruer og møtrikker. Forhåbentlig lærer man også at gøre 

rent efter sig! Ja listen er lang over de materialer og værktøjer som spejderen i sin søspejdertid 

kommer i berøring med.  

 

Og netop ved at få materialerne mellem hænderne og mærke naturens kræfter på sin krop, ja det læ-

rer man allermest af. I dag er bådene klargjorte, og godkendte – i hvert fald de fleste! 

Tak til Henrik, der som vores bådansvarlige ser til at bådene er i orden. Vi glæder os til at vise dem 

frem og give en lille sejlads her bagefter.                                       Endnu engang velkommen 
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Hej spejdere  
Så er sejlsæsonen i fuld gang! Med vind i håret og hyggen på max gas indtager vi det smukke 

Øresund. Nu skal vi bare sejle, sejle, sejle - lære og lære fra os inden sommerferien. Husk at I og-

så meget gerne må sejle ud over vores ugentlige tirsdagsmøder. I skal blot samle en sejldygtig 

patrulje, kontakte en tropsleder for at få en sejltilladelse og så er det ellers bare ud på bølgen 

blå.   

Den længe ventede sommerferie nærmer sig og i den forbindelse er det væsentligt at nævne at 

d. 21 Juni vil være sidste tirsdag vi mødes inden Sommerturen. Det er samme aften som jeres 

forældre er inviterede til forældremøde om bl.a. Sommerturen.  

Sidst men ikke mindst, skal I straks finde jeres tykke røde tusch frem og sætte et STORT kryds i 

kalenderen d. 23.07 til d. 06.08 (vi pakker både d. 22.07), for der skal vi på årets Sommertur!!   

 

Frisk lun junivind, 

fra Carolin, Emil, Calle & Benjamin  
 

P.S. Husk ALTID at melde afbud/forsinkelse til jeres PL + HUSK jeres busseronne og tørklæde!! 

 

 

Vandkamp i det gode vejr 
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Månedens spejder PROGRAM som følgende: 
(Mødetid: 18.00 – 21.00) 

 

Tirsdag d. 7 juni Tropsmøde – Vi nyder junivejret og sejler med vores patruljer!  

Tirsdag d. 14 juni Tropsmøde – Vi sejler en tur, og hvis vandet er varmt øver vi lidt mand 

over bord!  

Tirsdag d. 21 juni Tropsmøde – Vi skal øve en masse vendinger, et par bomninger, kæntrin-

ger.. ahhh, måske ikke lige det sidste!!  

Husk jeres forældre på at der er forældremøde hvor vi bl.a. vil snakke om 

Sommerturen 

d. 22.07 - d. 06.08 SOMMERTUR !!    

   
Spejderne hjælper hinanden     - og slapper af på fordækket 

 
Spejderne stævner ud 
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OOPTI - SIDE 
 

Hej Ooptier. 

 

Så ramte vi endnu en gang juni og solen skinner på os. Vi 

skal for alvor i gang med at sejle og det er bare med at 

komme af sted. Spænd vesten, bind tørklædet og så ud over 

bølgen den blå. 

 

Vi har haft vores første rigtige aften på vandet og det var en 

herlig aften. Perfekt til første tur og der var rigtigt mange glade ansigter i jol-

lerne den aften. Vi fortsætter med de gode aktiviteter hele måneden og udvi-

der vores almindelige onsdagsmøder med en "Ooptisejlersøndag". Det bliver i 

år søndag d. 19. juni. Her skal vi mødes til en masse hyggelig sejlads og I kan 

selvfølgelig tage hele familien med. Vi mødes kl. 10.00 og finder så ud af 

hvad der skal sejles i. Vi holder pause på et tidspunkt med de medbragte mad-

pakker og fortsætter til vi vender hjemad omkring kl. 15.00. 

Kan man ikke hele dagen, er man velkom- men til at komme 

så meget som man kan. 

 

Som altid når vi sejler, - eller mødes i an- den sammen-

hæng, skal I altid have uniformen på. Det betyder: Busse-

ronne og tørklæde. Har man ikke det kan men eksempelvis ikke komme ud at 

sejle. Her gælder selvfølgelig lidt special-regler for nye medlemmer i Gry. Ud 

over dette skal man som Oopti også have redningsvesten på INDEN man 

kommer ud på broen. Redningsvest har I snart alle sammen, - dejligt! 

Husk også, at I kan have et sæt tøj liggende i Optirummet til 

hvis I skulle blive våde af den ene eller anden grund. Det 

skal bare være noget  I lige kan tage på hjem, så I ikke skal 

våde og kolde ud på gade og vej når I skal hjem. 
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OOPTI - SIDE 
Maj måned bød på vores årlige Standerhejsning, med alt 

hvad der dertil hører af aktiviteter og traditioner. Der 

blev holdt en flot mønstring med taler og fine ord og 

tanker. Aktiviteterne var mange i løbet af dagen. Der 

blev sejlet i mange af Gry's både og joller, og både lyk-

kehjul og skydetelt blev besøgt af mange i løbet af da-

gen. Vi fik gennemført vores "Forældreopticup" med 2 heat og finale, - noget 

der ikke er set i mange år. Vi afsluttede dagen med fælles salatbord og med-

bragt grillkød. Vi takker alle der var med på dagen, som ud over en festlig 

start på sejlsæsonen, også yder et tilskud til vores økonomi omkring alle vores 

aktiviteter i løbet af året. Igen i år var der flotte bud i vores pakkeauktion og 

helt nyt i år blev en privat sejltur sat på auktion. Gry takker alle der deltog og 

glæder os til næste gang vi ses i Gry. 
 

Kigger vi lidt fremad er det vores Sommertur som vinker t il os ude i horison-

ten. I mange år er turen gået til Ramløse ved Arresø. Traditioner er også til for 

at fornyes, så i år kommer turen til at gå til Holbæk. Nils Ole kan desværre ik-

ke komme med på turen i år og blandt andet derfor laver vi lidt om på turen i 

år. Men bare rolig, - den bliver helt fantastisk alligevel. Vi skal i år til Hol-

bæk, hvor vi har været heldige at få lov til at låne søspejderne hus og optimist-

joller. Vi skal stadigvæk sove i telte og sejle en 

masse. Der er et par forældre der har budt ind på 

at tage med på turen og masser der gerne vi 

hjælpe til transport. Vi kommer til at have en 

fantastisk uge med masser af blå himmel og gode 

oplevelser. Inden længe får I de sidste praktiske 

oplysninger og så er det bare med at sidde foran 

kalenderen og vente på at det bliver uge 30 så vi kan komme af sted.              

Alle i og omkring Gry ønskes en god sommer 

Super friske sejler-hilsner. 

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 
JUNI : 

Ons d. 1   kl. 18.00-20.00 Så er der sejlads for alle. Vi kigger på hvordan 

man  

sejler ud af havnen ved forskellige vindretninger og  hvordan man lægger til 

broen igen. 

 

Ons d. 8 kl. 18.00-20.00 Onsdagssejleraften for alle Ooptier. På med uni-

formen og ud på vandet. Vi tjekker tillægninger til broen i dag og om I kan 

fortøje jollerne ordentligt. 

 

Ons d. 15 kl. 18.00-20.00 Dagens sejladsaften bliver med ”Propkonkurrence”  

   på programmet. Hvem finder flest og  

   hvor mange point kan i samle??  

 

Søn d. 19 kl. 10.00-15/16 "Ooptisøndagssejlerdag" - Juhuuuu  -

tag familien med og nyd dagen med sejlads eller måske andre aktivite-

ter, - husk madpakken. 

 

Ons d.22 kl. 18.00-20.00 Sidste sejladsaften før ferien. Programmet er frit  

  og vi ser hvad I har lyst til denne aften. 

Alle ønskes en god sommerferie til vi ses igen til sommerturen! 

 

JULI :  

SOMMERTUR : 

Søndag d. 24. juli til Sommertur for Ooptierne til 

Lørdag d. 30. Juli  "Holbæk ved Holbæk fjord". 

 

AUGUST : 

Ons d. 10 kl. 18.00-20.00 Første sejlads efter ferien, - Det bliver super! 
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SØSPEJDERTROPPEN "GRY" 

Andet halvår 2016 
 

 

Dato Arrangement Deltagere 

   

28. aug. Forældredag kl. 10.00 til 15.00 Ooptier, spejdere, "JM", 

og ledere m. familier. 

   

3.- 4. sept. Distriktskapsejlads Spejdere, "JM" og ledere. 

   

25. sept. Arbejdsdag på "Stationen" Ooptier, spejdere, "JM", 

ledere, styrelsen og ikke 

mindst forældre. 

   

6. nov. Bådoptagning Spejdere og ledere. 

   

13. nov. Bådoptagning Ledere 

   

7. dec. Ooptimedfamiliejulehyggeaften Ooptier med familie. 

   

9.-10. dec. Juletur Ooptier, spejdere, "JM" 

og ledere. 
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Sæt Flag og Stander! 

Opti-cup 
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Hej Søulke, og andre ihærdige læsere af Standeren. 

Så er sommeren over os. Forårsarbejdet er slut. Chresten K. har længe ventet på at få vand under 

kølen. I skrivende stund står "vi" stadig på land, men alt er nu skinnende blankt og nymalet, og om 

få dage ligger den smukke gamle Maage og vugger ved broen.  

Der har været nogle store reparations- og vedligeholdelsesopgaver. Vi startede vist nok i februar, og 

har på det sidste været i gang både 2 og 3 dage om ugen.(bemærkninger om tempoet frabedes) 

       Der var store reparationer på fribord 

       Gl. forlugekarm afmonteret, og ny udført og monteret. 

       Reparation af glasfiberbelægning på dæk ved forlugekarm 

       Slibning af alt lakeret træværk +rundholter +5 gange lak 

       Og riggen vasket og gået efter, samt ny tape på wire-øjer på stag og falder. 

Vi har gjort alt efter bedste evne, og som vores forældre lærte os: 

        "Hvis en opgave er værd at udføre, så er den også værd at udføre ordenligt!" 

Standerhejsningen gik flot, og pakkeauktionen gav et flot overskud; vinden var sejlads- og 

udendørsvenlig. Lars gav ved mønstringen udtryk for at det var det gode kammeratskab der var 

grundlaget for vores sammenhold og vores tilhørsforhold til Gry. 

   Mht. Chresten K. satser vi på at rigge masten d.2/6-16 ,så vi måske er klar til sejladser med de 

andre smukke både fra Kjøbenhavnske Træsejlere ,d. 9/6 ,16/6, 23/6 og 30/6. 

Det er hvad forårssæsonen byder på. Efterårssæsonen starter 4/8-16 kl.18.00 Et "rygte" siger at nogle 

ledere har ønsker om at være med på øvelsessejladser. Det vil vi med glæde gøre en indsats for at 

gennemføre. 

God sommer til alle, og stor Ulkehilsen, Jeppe 
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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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