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November 2016 / 80. årgang  

 

 
 

Vigtige datoer i november og december: 
5.11.:   Bådoptagning spejdere og ledere 

12.11.:   Bådoptagning ledere 

26.11.   Gry’s Udviklingsseminar 

9.-10.12:  Grys juletur 
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Gry udviklingsseminar lørdag d. 26. november 
 

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at flytte seminaret fra søndag til lørdag, da 

vi kom i hu at vi allerede har 1. søndag i advent den weekend, og så passede lørdag lige 

så godt med tilmeldingerne på doodlen. 

Vi har fået en konsulent fra DDS til at hjælpe udviklingsudvalget (Benjamin, Lis og 

Claus) med forløbet som sættes i gang d. 26./11. og skal være afsluttet inden sommeren 

2017. 

Alle ledere, jungmænd, og bestyrelse er deltagere i seminaret og vi vil kraftigt opfordre 

til at man tilmelder sig til hos Claus eller Lis!! DET ER VIGTIGT at vi bliver så mange 

som muligt for at få en god debat om Gry’s udvikling fremover!! 

 

Hvad skal indholdet så være? 

Ja, for det første er der opstillet en rød kasse i det store mødelokale hvori alle Gry’ere – 

og det gælder fra de mindste ooptier, spejdere, jungmænd, ledere, forældre og andre 

med tilknytning til Gry, kan lægge deres uforbeholdne meninger om Gry. Det er kort 

sagt ros og ris, drømme og forslag: Hvad er godt og hvad skal gøres bedre, hvad mang-

ler vi, hvad har vi for meget af, hvad kunne vi drømme om, osv.! 

 

Ud fra disse mange meninger vil vi sætte et program for seminaret op, så det vi kommer 

til at drøfte bliver jordnært og relevant. Hvordan gør vi Gry endnu bedre? Det kræver 

blot, at der kommer nogle meninger i ”kassen”.  Derfor her en opfordring til at skrive 

dem ned og lægge dem i kassen eller sende det til udviklingsgruppen!! Husk det nu!! 

Når vi nærmer os dagen vil der blive udsendt en dagsorden, men afsæt dagen fra kl ca. 

10 til vi runder af med fælles aftensmad. 

 

Med bedste hilsener fra udviklingsgruppen 
 

 

 

 

 
 

STATIONSVAGT i november: Troppen 

”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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Gry iler til med STORT TILLYKKE i anledningen af 

Rigmor og Erik's 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag d. 14. oktober fejrede Erik Sø og Fru Rigmor diamantbryllup.  

Og for jer kære søspejdere, der ikke lige ved hvad det betyder, så er det fordi 

man sammen har holdt skuden sejlende i 60 år. Dagen blev fejret med åbent 

hus i hjemmet i Hvidovre, hvor også Gry hilste på i skikkelse af formand 

Claus. I brudeparrets ånd betænkte Gry "Børnefonden", og sørgede for at unge 

i Vestafrika kan så frø til grønsager – lidt på samme måde som både Rigmor 

og Erik i hele deres liv har "sået frø" blandt børn og unge via deres arbejde i 

den danske folkeskole og hos søspejderne i Gry. 

 

  Gry's ledere og bestyrelse sender et stort 

  tillykke og de bedste ønsker for fremtiden 

  med de kendte ord: 

 

   Gry, Gry, vi har ry' 
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OOPTI - SIDE 
 

Hej Ooptier.     

 

Så nåede vi november og inde-sæsonen er nu for alvor i gang. Vi skal mødes 

hver onsdag alligevel og kommer til at lave en masse spændende ting. Ideer til 

vinteren program skal vi sammen finde frem fra fantasien og lysten. Første 

rigtige ”vintermøde” bliver onsdag d. 9. november og her skal 

vi have gang i alle ideerne. Vi skyder løs med hvad I har 

lyst til at lave og efterfølgende vil vi så sammensætte et 

program for vinteren.  

Der er selvfølgelige nogle faste ting vi skal lave. Vi skal i 

hvert fald vedligeholde mange af de ting vi skal bruge når 

vi sejler. Knob og stik skal vi altid kunne lave og hvad tin-

gene på en optimistjolle hedder, er også vigtigt. MEN der er mulighed for at 

lave 1000 forskellige ting så bare kom med ideer. 

En tilbagevendende tradition er selvfølgelig også vores fælles kageordning. I 

er som altid alle sammen med, så hold godt øje med programmet og se hvil-

ken dag I hver især skal have lidt kage med. Og husk det bare er lidt kage til 

os alle sammen, - IKKE det store kageorgie. Der er jo også to der har kagedag 

samtidig – husk også dette. 

 

Vintersæsonen er som altid også fuld af svømning og leg i 

vandet. Frederiksberg svømmehal er stedet hvor vi mødes 

hver anden onsdag. Her skal vi se hvordan I svømmer og 

så skal vi hygge os en hel masse. For dem der ikke har 

været der før, kan vi oplyse, at der er en af Danmarks 

længste vandrutsjebaner……  Vi mødes hver gang i for-

hallen og køber billetter i fællesskab, - så får vi nemlig ra-

bat! Husk badetøj, håndklæde og 20 kr. Skulle der være forældre der også vil 

svømme så koster det 40 kr. ved køb sammen med os. 



5 
 
 

OOPTI - SIDE 
Ser vi lidt tilbage blev vores afslutning af sejlsæso-

nen lidt trist. De sidste to gange før efterårsferien 

blæste simpelthen væk for os. Begge onsdage 

var vejret ikke til almindelig sejlads med op-

timistjoller, - slet ikke så sent på sæsonen. 

Det bliver hurtigt mørkt på denne tid og 

med masser af blæst og kun en enkelt le-

der tilstede, var det ikke lige noget vi skulle kaste os ud i. Det blev i stedet til 

to aftner omkring bordet i tropslokalet. Vi fik både lært lidt knob og stik, men 

også tjekket op på vores sejl inden de skal ”på lager” for vinteren. Det er vig-

tigt at tjekke grejet op så vi kan få udbedret evt fejl og mangler i løbet af vin-

teren. Nu har vi en god oversigt til at komme i gang med arbejdet. Vi fandt 

både huller i sejl, sejlpinde og en masse lidseliner der skal ordnes.  

 

Inden længe rammer vi så også december. Her skal vi mødes lidt ud over det 

almindelige program. Der er julemøde med hele familien onsdag d. 7. dec. Det 

er en hyggeaften med klip og knas. Weekenden efter skal alle Ooptier, spejde-

re, jungmænd og ledere på tur i skoven. Det er årets juletur med alt hvad der 

dertil hører. I kan læse mere i indbydelsen der følger med denne Stander.  

 

Til sidst skal vi byde stort velkommen til vores nye Oopti 

Mads. Han er startet i oktober og vi glæder os til at han skal væ-

re med til alle vores aktiviteter. Vi byder velkommen til både 

Mads og familie og håber at I vil få en masse gode timer og ople-

velser sammen med os. 

  Mange glade novemberhilsner til alle 

            Nils Ole og H.C. 
P.S. Husk at melde afbud til N.O., H.C. eller Stationen, hvis I ikke kan komme. 
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Oopti-PROGRAM 
NOVEMBER 

Ons d.   2  kl 18.30 - 20.00 Sæsonens første svømmetur. Husk badetøj, hånd-

klæde og 20 kr. Måske skal I en tur i rutsjebanen. 

 

Ons d.   9 kl 18.30 - 20.00 Rigtigt havnemøde for første gang i 

sæsonen – medbring ideer til vinte-

ren aktiviteter. Kagedagen går til 

Anton & Johan.  

 

Ons d.  16 kl 18.30 - 20.00 Svømmedag på Frederiksberg. Husk 

det hele. Vi mødes i forhallen. Færrest fødder???-  

hvor få kan vi komme ned på ? 

 

Ons d.  23 kl 18.30 - 20.00 Vi mødes på Stationen. Programmet kender vi ikke 

helt endnu, men det bliver godt  Kagedagen går i 

dag til Freja & Kasper. 

 

Ons d.  30 kl 18.30 - 20.00 Svømmedag på Frederiksberg. 

Husk det hele. 

 

DECEMBER 

 

Ons d.   2 kl 18.00 - 20.00 Julemøde med hele familien. Husk lidt hjemmebag 

+ div. Bemærk mødetiden!! 

 

Lør d.   9  kl 10.00 - Juletur med Gry -            

Søn d.  10  kl 15.00 en god tur i skoven. 
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Hej Søulke. 
Efter en god sejlsæson er vi forhåbentlig kommet vel tilbage til alm. dansk tid. November er bådop-
tagningsmåned og det er søndag d. 6/11 og 13/11 at vi giver Henrik et nap med at få bådene på 
land, og begge dage er for de morgenduelige nemlig kl. ca. 07.00 . Søulkevintermøde i november er 
d. 25./11.-16 kl.18.00 hos Lis og Lars i Varpelev Varpelev Bygade 23, Varpelev, 4652 Hårlev. Husk 
tilmelding; Lars mob. 23462304 ell. fastn. 56578168, mail.: larjabo@outlook.com. Og ellers har 
Træsejlerne et par aftener med program: Tirsdag d. 8./11.-16 viser Thor- Bjørn og Bo film i KAS kl. 
19.00. Torsdag d. 1./12.-16  kl.19.00 er der sangaften i Sundby Sejlforening v. Stig og Eva. Man kan 
spise i restauranten fra kl. 17.00. Når vi har fået pakket Chr. K ind for vinteren, kan vi måske skære 
nogle pæletoppe, og ellers se frem til at udskifte den gamle dør i værkstedet. ( Gl. Station) Alt vel 
herfra, vi ses  
Søulk Jeppe. 

                                 
 

                Tak skal I ha’!                       

  

 Rigmor og jeg (Erik Sø!) siger jer alle i ”GRY” tak for denne hilsen som Formand Claus kom med for-
leden på vores diamantbryllupsdag (60 år!): 

”Kære Rigmor og Erik!” 
Alle i GRY ønsker jer tillykke med denne smukke efterårsdag. 

Som nogle børn i Vestafrika nu kan lægge frø i jorden til deres egne 
grøntsager, har I også i overført betydning lagt mange frø i jorden 

som har betydet meget for os i ”Gry”. 
De bedste hilsener fra 

Lederne og bestyrelsen i ”GRY”- 
  
(og med hilsenen fulgte et af GRY indbetalt beløb til ”Børnefonden”, idet vi ikke ønskede os gaver). 
I øvrigt holdt vi ”Åbent hus” fredag d. d. 14. okt. Og mere end et halvt hundrede mennesker glæde-
de os med deres besøg. (Venner og familie, ”Søulkene GRY” og andre ”Søfolk”.) 
Jo, det var dejligt... og det lunede, at så mange tænkte på os. 
  

Endnu en gang: ” TAK!” siger 
Rigmor og Erik Sø!, 

( som er H.C.’s og Nils Oles forældre, hvis man nu ikke skulle vide det) 

mailto:larjabo@outlook.com
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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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