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Oktober 2016 / 80. årgang  

 

 

 

Arbejdsdag i Gry d. 25.9.16 
Høj sol og masser at lave! 

Tak for en god dag! 
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Skonnerten Lilla Dan blev bygget i 1950 som skoleskib for rederiet J. Lauritzen, der 

stadig ejer skibet. Lilla er et af de best bevarede træskibe i Danmark og har en profes-

sionel besætning på 4 mand. 

Hvert år sejler den flere sommerture med gæster og er med i kapsejladserne for beva-

ringsværdige skibe. Der er plads til 16 gæster på den fælles banje. Gæsterne opdeles i 

hold og deltager i alle opgaver ombord under kyndig vejledning fra besætningen. Det er 

vildt hyggeligt og alle kan være med – også selvom man ikke har sejlerfaring!   

Læs mere her: http://www.deforenedesejlskibe.dk/information/skonnerten-lilla-dan/ 

eller find skonnerten på facebook: https://www.facebook.com/lilla.dan?fref=ts  

        
Ungerne har lavet lagkager!  Morgen i det sydfynske; Kaptajn, bedstemand 
    og matroser 

 
 

Sommertur med 

topsejlsskonnerten 

Lilla Dan 

REKLAME: 

SOMMERFERIE 

IDE 

Har man lyst til en 

anden type sommer-

ferie, så er en som-

mertur eller en kap-

sejlads med Lilla 

Dan en super ide. Ik-

ke mindst for unger-

ne  

http://www.deforenedesejlskibe.dk/information/skonnerten-lilla-dan/
https://www.facebook.com/lilla.dan?fref=ts
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Arbejdsdag i Gry! 
 

     
 

 
 

 

STATIONSVAGT i oktober: 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. 

Den Røde Kasse 

I tropslokalet står der pt. en stor 

rød kasse med en brevsprække 

i. Her kan du lægge sedler med 

Ris og Ros til Gry. Bestyrelsen vil 

bruge dine bidrag til at gøre Gry 

endnu bedre! 

Du kan også aflevere din ris og 

dine roser til Lis Hornø på mail: 

lis.hornoe@gmail.com skriv: 

GRY UDVIKLING i emnelinjen.  

mailto:lis.hornoe@gmail.com
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 

Så blev det oktober og efteråret har fået sat sit præg på vejret. Vi har ellers 

haft en dejlig lang sejlsæson med godt vejr om onsdagen og har nydt det på 

vandet hver gang. Der er blevet sejlet rigtigt meget i vores nye jolle: ”Mett”. 

Det er en rigtig god jolle for to-tre Ooptier til at få 

en anden oplevelse af at sejle. Vi sender mange 

gode tanker til vores tidligere Oopti Tone og fa-

milie. Det er nemlig dem der har været så venlige 

at forære os den fine båd. 

Vejret er som sagt nu noget mere efterårsagtigt og 

det kræver at vi alle sammen tænker godt over hvad 

tøj vi har på om onsdagen når vi skal sejle. Hue og van-

ter kan komme på tale, så husk at tjekke vejret en ekstra gang inden I tager 

hjemmefra om onsdagen. Vi nærmer os de sidste sejladser, men gør hvad vi 

kan for at sejle helt frem til efterårsferien. 

Her i slut-september er vi blevet endnu en Oopti iblandt os. Der er Mads der 

er startet hos os om onsdagen. Vi byder Mads og familie rigtigt meget vel-

kommen, og håber at Mads vil få en masse gode timer og oplevelser hos os i 

Gry. Inden længe kommer der nok endnu en ny Oopti til, - vi skal nemlig væ-

re 20 i alt. 

Når vi når til efterårsferien skal vi desværre ikke 

sejle mere. Vi går i vinterhi og kommer så heldig-

vis til at bruge vores onsdage på en masse andre 

sjove og spændende aktiviteter. Helt præcist hvad 

vi skal lave, er som altid ikke planlagt endnu, så 

der er rig mulighed for, at I kan komme med fri-

ske ideer til vinterens program. Læg hovederne i blød til vi har ”ide-onsdag” 

inden længe.  

Efterårsferien byder på en enkelt onsdag, hvor vi desværre ikke skal se noget 

til hinanden. Vi holder ferienfri og I må hygge jer hjemme med alternative ak-

tiviteter. Byg en hule eller spil et brætspil. Mulighederne er mange og det er 

kun jer selv der sætter grænserne. God fornøjelse og tag gerne hele familien 

med i legen! 



5 
 
 

OOPTI - SIDE 
På den anden siden af efterårsferien skal vi på land for alvor. Der er lidt 

der skal gøres klar til vinteren med vores både og andet 

grej, og det bliver det første vi tager fat på. Skifte-

tøjet fra skabet i Optirummet skal med hjem og 

måske skal redningsvesten også lige hjem og ha’ 

en opfrisker. Ellers skal vi gøre klar til vinterens 

aktiviteter og inden længe skal vi også til at ta-

ge fat på svømmeriet igen. Mon der stadigvæk 

er en vandrutsjebane når vi møder op igen? Vi får se! 

Første tur i svømmehallen bliver dog først i november, men det 

kan det også hurtigt blive! 

Med vintersæsonen kommer er det også tid til at skifte over til vores vinter-

mødetid. Det betyder, at vi først starter vores møder kl.18.30. Kig med i pro-

grammet så I ikke kommer til at stå ½ time med kolde næser den første gang 

med ny mødetid.  

Et hurtigt kig tilbage i kalenderen husker os på, at vi har haft både en foræl-

dredag og en arbejdsdag med deltagelse af jer og en masse andre Gry’ere og 

deres familier. Vi havde et par gode dage med masser af aktivitet. Det er nogle 

af de dage i året i Gry, hvor vi virkelig får sam-

let en masse til gode aktiviteter. Vi er glade for 

den hjælp vi får til det praktiske og forhåbentlig 

har I familier også nogle gode dage sammen 

med os. 

En sidste lille husker for denne gang bliver at 

alle skal huske at kigge halvårsprogrammet 

igennem så datoerne for resten af året også kommer i familiekalenderen. Det 

er både julehyggedag og årets juletur der lige skal med i planlægningen så alle 

kommer med.  

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

Efterårshilsner 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. 



6 
 
 

Oopti-PROGRAM 

OKTOBER :  

Ons d. 5. kl 18.00 - 20.00  Vi sejler forhåbentligt også denne onsdag, men det 

er som altid vejret der bestemmer! Er det ikke sej-

lervejr, så finder vi på noget andet.  

 

Ons d. 12 kl 18.00 - 20.00 Så bliver det helt sikkert sidste tur på vandet for i 

år. Bed vejrguderne om dejligt sejlervejr, så smut-

ter vi lidt på vandet og nyder den sidste tur. 

 

Ons d. 19   Efterårsferiefri, - programmet        

Siger derfor ”Onsdagsaften-

familiehygge”.  

Mulighederne er mange. Bare 

gå til den. Måske bager I en 

kage og kigger på stjerner.  

 

Bemærk ny mødetid - bemærk ny mødetid - bemærk ny mødetid 
 

Ons d. 26 kl 18.30 - 20.00 Første møde på land. Jollerne skal pakkes væk for 

vinteren og optirummet skal have en omgang. 

Husk skiftetøjet skal med hjem. Og så skal vi må-

ske også have kage…. 

 

NOVEMBER : 

Ons d. 4. kl. 18.30 - 20.00 Første tur i svømmehallen i denne omgang. Alle 

skal huske svømmetøj, håndklæde, 

20 kr. og fuld uniform. Vi mødes 

som altid i forhallen og køber fæl-

les billet. Skulle der være en foræl-

der der skal med koster det i år 40 

kr.  
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 Søulke Admiralforsamling lørdag 3. september 2016 
 

Sted: Stationen, Deltagere: Jeppe, Eskild, Phao, Kuno, Strit , Rune og Morten. 

Afbud fra Kasper, Hans Henrik, Erik ,og Lars B. 

 

Dagsorden og referat: 

1. Velkomst: Velkomst med lidt forsinket lækkert morgenbord. Vejret var rigtig godt, så vi kunne 

sidde ude og nyde solen ved gedehytten. 

2. Valg af dirigent og referent: Ingen dirigent , referent Phao 

3. Godkendelse af referat fra sidste admiralforsamling: Referat godkendt. 

4. Formandens beretning: Forårsarbejdet på Chresten K forløb fint og båden kom noget forsinket i 

vandet da vi var nød til at skifte forlugen, alle rundlister er slebet og har fået lak. Fribord er blevet 

plet malet. Chresten har deltaget i Træsejlernes kapsejlads torsdage i efteråret og ligger med mulig-

hed for at vinder Øresundsmesterskabet igen i år. Chresten skal på land sammen med de øvrige spej-

derbåde lørdag 5. november.Der er blevet øvet meget i havnesejlads vi har været i Langeliniehavnen, 

Trekroner, Svanemøllen, Sundkrogen, Skovshovedhavn, Tuborg havn, og Fiskerihavnen. 

5. Kassererens beretning: Intet nyt 

6. Valg af formand og sekretær: Genvalg af formand Eskild. Suppleant blev Rune. Som  sekretær 

blev Jeppe valgt. 

7. Eventuelt: Vintermøder: Første møde afholdes hos Lars Borg den 25. november 2016 kl. 18:00  

De resterende møder afholdes på Stationen. Det første som et frokostarrangement med damer. Fre-

dag d. 27. januar 2017. Vi mødes ved 12-13 tiden og medbringer hver især diverse lækkerier. Til-

melding og oplysninger om hvad der skal spises til Phao senest fredag den 19. Sidste fredagsmøde er 

fredag d. 26 februar 2017 kl.18:00. Sidste møde afholdes på Stationen torsdag 31. marts 2017 kl 

14.00 

Med søulke hilsen Phao 
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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 

Formand:  

Eskild Carlsen 

28444022 

Sekretær:  

Jeppe Jepsen 

30275665 

jeppelarsjepsen@gmail.com 

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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