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August-september 2016 / 80. årgang  

 

 
På sommertur med Ooptierne 

 

Vigtige datoer i august og september: 
28. august: Forældredag 

25. september: Arbejdsdag
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Hermed indbydes til 

 

 
 

  Søndag d. 25. september kl. 10.00 

 

Her skal vi nok en gang mødes til en praktisk dag i Gry. Vi har forskellige 

praktiske opgaver vi gerne vil have hjælp til. Der skal luges og males, vaskes 

og hamres. Forskellige opgaver vil som altid blive lagt frem på dagen, og der-

efter fordelt blandt dem der er til stede. Vi finder opgaver til store og små, og 

håber at der kommer rigtig mange og giver en hånd med denne dag. 

Medbring arbejdstøj og frokost, så sørger vi for drikkelse i løbet af dagen og 

hyggeligt samvær med alle. Måske efterlyser vi specialværktøj når vi nærmer 

os selve dagen. Det kommer an på hvilket opgaver vi vælger at prioritere. 

 

Dagen skal bruges til at få lavet nogle af alle de opgaver vi som ledere ikke 

kan nå i hverdagen samtidig med vores arbejde med ooptier, spejdere og 

Jungmænd. 

 

Dagen er åben for alle, og vi regner med at se en masse aktive deltager fra 

bl.a. Jungmændene der har ry for at kunne tage godt fat. Men forældrene er 

traditionsvis dem der leverer det største arbejde disse dage. 

Vi glæder os til at se alle der kommer og giver et nap med på dagen, - ALLE 

er velkomne. Tilmeld jer hos lederne senest onsdag d. 21. sept. Så ved vi hvor 

mange vi skal handle ind til. Er man ikke lige blevet tilmeldt skal man selv-

følgelig bare møde op alligevel. Kan man ikke hele dagen kan man selvfølge-

lig bare dukke op det man nu har tid til. 

 

Vi ses til en hyggelig arbejdsom dag i Gry. 

Vi glæder os 

Lederne og Styrelsen 
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Styrelsen 

 
 

Ved grupperådsmødet i februar fik vi hele 3 nye forældre i bestyrelsen. Rigtig dejligt 

med nye kræfter, der har lyst til at tage fat  Her har I (det meste af) bestyrelsen – fra 

venstre: Forælder Lis Hornø, søkyndigt medlem Henrik Pedersen, forælder Erling San-

dermann Olsen, leder af Ooptierne H.C. Kofoed, forælder og ny medlemsansvarlig Hen-

rik Holm, gruppeleder Nils Ole Kofoed, forælder Katja Kvale, leder af spejderafdelin-

gen Benjamin Riise Hansen og bestyrelsesformand Claus Laage Thomsen. 

Herudover er Thea Holm Kristiansen, Sylvester Hoffmann, Nana Jørgensen og forælder 

og kasserer Peter Sande medlemmer af bestyrelsen. 

 

 
 

 

STATIONSVAGT i august: Spejderne 

STATIONSVAGT i september: 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. 
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Kære spejdere!  

Tak for en fantastisk sommertur, den har været rig på svenske oplevelser!! Den første uge var vejr-

guderne med os med sol, sommer og lidt vind men til sidst fik vi uvejr og høje bølger. Takket være 

godt sømandskab nåede vi alle op til Gøteborg. På vejen fik vi spist en masse svensk is takket være 

Sidsel, fik plukker i de svenske klipper med tilhørende ankervagter og mest af alt nydt den svenske 

vestkyst. 

På vej hjem fra Gøteborg nåede vi forbi Hönö, som mindede om en svensk udgave af Bornholm. Da 

vi sejlede fra Hönö blæste vinden op og vi fik bevist at Gry spejderne ikke er bange for at prøve 

kræfter med vinden. Desværre blæste det for meget op og uvejret var over os i Falkenberg, og vi 

blev nødsaget til at efterlade bådene i det svenske. Men så forsatte turen med tog mod Gry, hvor vi 

fik sat skub under en fest fredag. 

Vi har sejlet meget og håber også at I har lært en masse, for nu skal vi vise vores sejlkundskaber til 

årets distrikt kapsejlads den første weekend i september! Det bliver skægt og spændende, så husk 

at tilmelde jer og kom! Vi skal fortsætte traditionen, vise at 'Gry har ry' og vinde! :)  

Ellers er der ikke så meget andet at sige end at vi glæder os rigtig meget til at se jer alle udhvilede 

og friske igen.  

Knus fra jeres ledere 

Benjamin, Rasmus & Calle 

Vigtig!!! Distrikt kapsejlads den første weekend i september 

 

Gry-spejdere i Gøteborg 
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September program: 

Tirsdag 23/08 Første tirsdagsmøde efter sommerferien! Vi skal træne kapsejlads    

Tirsdag 30/08 Vi træner kapsejlads igen og øver os på den perfekte start!  

Fredag-Søndag  Distrikt kapsejlads – kom, for vi skal give de andre tæsk.. 

02-04/09   

Tirsdag 06/09 Tirsdagssejlads   Tirsdag 20/09 Tirsdagssejlads   

Tirsdag 13/09 Tirsdagssejlads   Tirsdag 27/09  Tirsdagssejlads   

 
Den svenske klippekyst 

 

 
Gry hjemme igen i Gry
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 

Alle er forhåbentligt kommet godt gennem sommeren og er klar til resten af 

vores sejlsæson. Vi er i gang om onsdagen og vi giver den gas med al den 

sejlads vi kan komme af sted med. Første dag på vandet efter ferien var helt 

perfekt. Rimelig vind og glade ansigter. Vi var lidt langsomme om at komme 

på vandet den dag, så sejladsen blev ikke så lang. Det gør vi bedre fremover så 

tiden på vandet bliver så lang som muligt. 

Første dag efter ferien blev også en dag med farvel og 

velkommen tilbage. Hen over ferien har Charlie og 

Samuel fundet andre interesser, og har derfor valgt at 

stoppe som Oopti i Gry. Vi sender dem videre med et 

ønske om "God vind fremover" til dem begge og 

deres familier. Samtidig har vi så også sagt 

"velkommen tilbage" til Astrid og Kasper. De har være 

et års tid i Canada og er nu vendt tilbage og vil gerne 

være med igen. Det er bare at tage fat og nyde sejlerlivets glæder igen.  

Inden længe vil vi få endnu to nye Ooptier i Gry, når vi fylder helt op fra vores 

venteliste. Det er bare med at brede armene ud og tage ligeså godt imod som I 

plejer. 

 

Henover sommeren har vi været på 

årets sommertur. I år prøvede vi noget 

nyt og var en uge i Holbæk, hvor vi 

havde fået lov til at låne Søspejdernes 

hus og optimistjoller. Det var en rigtig 

god uge med masser af sejlads. Vi var på vandet flere gange hver dag og alle 

fik sejlet en masse. Ud over sejladsen blev der badet en del. I løbet af ugen var 

vikingeskibene fra Roskilde på besøg i Holbæks gamle havn og her var v også 

på besøg. Dagen efter fulgte vi vikingeskibene ud af fjorden og tog på en 

dagssejlads til "Bognæs". Efter frokost og badning gik turen hjemover igen, og 

det blev en oplevelsesrig tur. Vinden var kraftig og stort set imod det meste af 

vejen. Der gave en lang tur og en bordfyldning til en af optimistjollerne. Alle  
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OOPTI - SIDE 
mand kæmpede dog bravt og kom godt tilbage til lejren, - trætte og en stor op-

levelse rigere. Godt kæmpet af de brave sømænd i Optimistjollerne. 

Her skal til sidst  lyde en stor tak til Holbæk søspejderne, og til Maria og Hen-

rik, - forældre til "CC" og "Chili", der var med som praktisk hjælp på hele tu-

ren. Sidst men ikke mindst også stor tak til de forældre som hjalp til med 

transport af grej og Ooptier til og fra lejren.  

Ser vi lidt frem i kalenderen er det snart tid til vores 

årlige traditionelle Forældredag. Her skal vi mødes 

søndag d. 28. aug. til en hyggelig dag med sejlende 

aktiviteter. Vi indbyder til sejlads i Gry både og jol-

ler, og til hyggeligt samvær på tværs af hele Gry. 

Tag madpakken med og nyd dagen. Som traditionen 

byder vil vi lave kæntringsøvelser med optimistjol-

lerne for alle dem der har lyst til det. Husk badetøj og håndklæde. 

Tjek i øvrigt også selve indbydelsen til dagen som er med denne Stander. 

I september kalder vi sammen igen. Denne gang er det til praktisk arbejde i og 

omkring Gry's huse og plads. Det er en arbejdsdag, hvor vi får hjælp af alle jer 

til at klare nogle af de praktiske opgaver med maling, lugning og evt reparati-

oner som vi ikke lige når i dagligdagen samtidig med at vi sejler rundt med al-

le Ooptierne og spejderne. Det er altid en god dag med høj aktivitet og vi når 

en masse. Samtidig er det også en hyggelig dag hvor vi får set lidt mere til 

hinanden i Gry end vi lige når til daglig. 

Vi glæder os til at se jer alle sammen til både forældredagen og vores arbejds-

dag. Begge dage starter kl. 10.00 og er en god del af vores traditioner i Gry og 

vi ser frem til dem begge.  

 

Ellers ikke mere for denne gang, - vi ses på Stationen. 

Glade eftersommerhilsner 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 

AUGUST :  

Ons d. 10 kl 18.00 - 20.00 Første sejlads efter ferien, - så skal der sejles igen. 

Jo hurtigere I kommer på vandet, jo længere tid kan I sejle. 

 

Ons d. 17 kl 18.00 - 20.00 Sejlads med tillægninger og fortøjninger på  

   programmet.  

 

Ons d. 24 kl 18.00 - 20.00 Så tager vi tid på tilrigning. Hvad bliver årsrekor-

den? Husk tilmelding til Forældredagen. 

 

Søn d. 28 kl 10.00 - 15.00 Forældredag med masser af hygge og 

gode aktiviteter. 

SEPTEMBER : 

Ons d.  7  kl 18.00 - 20.00 Ringsejladsaften. Hvor meget  

   sønderjyde er der  egentligt i Ooptierne i år? 

 

Ons d. 14 kl 18.00 - 20.00 Så skal vi prøve ”Prop-point-sejlads”. 

   Hvor mange point kan I mon få fat i? 

 

Ons d. 21 kl 18.00 - 20.00 Sejlads med vendinger og bomninger.  

   Husk tilmelding til arbejdsdagen! 

 

Søn d. 25 kl 10.00 - 14/15 Arbejdsdag på Stationen. Praktisk ar-

bejde på Station og plads. Små og store opgaver lidt for enhver 

smag.  

 

Ons d. 28 kl 18.00 - 20.00 Fri sejlads uden faste programpunkter, men ønsk 

gerne noget, så ser vi på det.  

OKTOBER : 

Ons d. 19   Efterårsferiefri. Hyg jer, og spis gerne en bolle. 
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Tak for en fantastisk pakke-auktions-gave! 

 

 

Til Standerhejsningen d. 21/5-16, gav Opti-Ofelias far Mads en fan-

tastisk gave til pakkeauktionen. 

 

 

Han gav nemlig en sejltur i hans båd på 

en selvvalgt dag, samtidig lagde han også 

lige det samme beløb der blev budt oven i 

gaven. 

"Det går jo til et godt formål", som han 

sagde. 

Jeg købte turen og havde en super god 

onsdagssejlads d. 25/5-16, hvor jeg fik 

lov til at have roret det meste af turen 

rundt om Spejdernes Ø Middelgrunden. 

Tusind tak Mads for dette fantastiske 

initiativ! 

Ship ohøj fra Helle Koefoed  

(Mus - mit gamle søspejder navn)  
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Stor tak for opmærksomheden ved Rolf's bisættelse lørdag d. 4. juni.  

Det varmede at læse de mange navne, der sendte ham den sidste hilsen. 

Kærlig hilsen Conna. 

 

Vores kære ven og Sø-Ulk Rolf har forladt vores jord efter mange års 

sygdom. Conna med familie var en stor støtte for ham, men nu har han 

fået fred. 

  Rolf startede i Gry da han var 12 år, i patruljen Havnørnen, den bedste 

patrulje (Kasper ((red.)) ). Rolf underviste i navigation og var Søkyndigt 

medlem i Styrelsen i mange år. 

  Vi holdt Pinsetræf i Bjergsted hvor vi var velkomne i mange år til 

hyggeligt samvær. Rolf var 1/4 af Pinsebestyrelsen og en personlighed 

som gav os en masse. Han Rolf vil være savnet af mange."  

 

  ”Havørne Havørne fremad op, så skal vi nok nå målets top". 

Rolf fik en smuk bisættelse fra Bjergsted Kirke. 

 

Æret være Rolf's minde. 
 

Fra alle os Søulke, Kasper. 
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Hej Søulke. 

Sommeren går på hæld. Om 14 dage er det efterår. Her er lige lidt tider/datoer 

i august, september, november. 

Sejladser fortsætter aug. og sept. ud. Vi mødes kl.17.00 Admiralsforsamling, 

lørdag 3/9-16 kl. 10.00 Arbejdsdag, Gruppen. Sø.25/9-16 kl. 09.00. Måske 

kan vi bidrage med at 

       Dykke sømhoveder på broerne. 

       Nedlægge ukrudt ved skure. 

       Rydde op i masteskur 

       Reetablere udhængsskab 

       Evt. forberede ny pressening til Chr.K 

       Tænke på skråskæring af pæle på broerne, samt maling. 

         

Og så er der bådoptagning 6/11 og 13/11 kl. 07.00 Det var alt her for nu. 

Sø-Ulkehilsen, Jeppe   

 

 
Chesten K. søsættes 15/6-16 
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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 .  

Rasmus Bæk                    

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"  

Henrik Holm  

2567 1638 

henrikholms@me.com   

Gruppens hjemmeside.  
www.gryspejderne.dk   

"Standeren"  

er Grys medlemsblad.  

Indlæg sendes til:  

standeren@gryspejderne.dk   

 

Facebook:  

Søspejdertroppen ”Gry” 
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