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December 2016 / 80. årgang  

 

 
 

Vigtige datoer i december og januar: 
9.-10.12:  Grys juletur 

8.1.2017: Nytårstur 
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STATIONSVAGT i december: 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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SØSPEJDERTROPPEN "GRY" 

Første halvår 2017 

Dato   Arrangement   Deltagere 

8. jan.   Nytårstur kl. 10.00 til 14.00 Ooptier, Spejdere & "JM" 

25. feb.    Fastelavn kl. 10.00 til 14.00 Ooptier, Spejdere & "JM" 

25. feb.   Grupperådsmøde kl. 14.00 i Gry Forældre, ledere, medlemmer  

     o. 15 år og bestyrelsen. 

3.-5. mar. Ørholmturnering  Spejderne med ledere + "JM" 

4.-5. mar. Oopti-overnatning på Stationen Ooptier med ledere 

10. mar.   Bankospil i "Gry" på  Alle i og omkring "GRY"  

   Randersgade Skole 

17. apr.   Søsætning af "Gry's" både Spejdere, JM m. Ledere. 

 7. maj   Ooptiarbejdsdag   Ooptier m. forældre og ledere. 

20. maj   Standerhejsning i "Gry"  Alle i og omkring "Gry" 

 

 

 

Sommerturene planlægges endeligt i de enkelte afdelinger. 
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 Kære Spejdere, 

Vi har fået Chip op af vandet og den står så fint på pladsen, resten af bådene glæder vi 

os til at gense nyrenoverede til foråret. Inden da går vi stille og roligt juleaften i møde 

og da det er koldt har vi primært aktiviteter indenfor. Vi glæder os meget til at holde 

Mega Julehygge med jer sidste gang vi mødes inden vi alle tager på juleferie. Glæd jer 

alle sammen til en hyggggggelig juletur d. 10.-11. december, sammen med O-optierne 

og Jungmændene, hvor der er nogen der rykker op til os. Det glæder vi os i hvert fald 

til! :o) 

Kærlige julehilsner jeres tropsledere 

Benjamin, Rasmus og Katrine 

 

Program: 

Da vi ikke sejler længere, mødes vi kl. 18:00-20:30. 

06. dec.:   Normal tirsdag møde, hvor de nyespejder fra opti kommer. 

10-11. dec.:  Juletur – vi skal danse om juletræ og vinde mandelgaven 

tilmeldning på www.gryspejderne.dk/juletur2016 

13. dec.:   Vi laver jule Masterchef 

20. dec.:   Vi hygger max MEGA hygge, da det er sidste gang vi mødes i år! 

10. jan.:   Første møde i 2016. 
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

Det sørme, det sandt, december. Det kan vi ikke løbe fra. 

Det gør nu heller ikke så meget, for december er fuld af gode 

ting og masser af fine oplevelser. Første arrangement bliver 

vores familiejulehyggeaften onsdag d. 7. dec., hvor vi mø-

des med familien til fælleshygge med klipperi, gran og lys, 

og også lidt rart til gane og maver. Husk vi mødes kl. 18 denne dag, 

medbring 20 kr. pr. næse og masser af godt humør, - så sørger vi for 

resten og en hyggelig aften. Denne aften bliver så også en af de faste milepæle 

i vores Oopti-år. Det er nemlig sidste Ooptimøde for de ældste blandt Oopti-

erne. Anton, Freja, Johan, Kasper, Mollie og Wilfred skal nemlig rykke op til 

spejderne på juleturen og skal til at mødes om tirsdagen med de andre spejde-

re. Vi siger mange tak for mange gode oplevelser og timer på vandet til jer al-

le sammen og ønsker jer al mulig held og lykke i jeres tid som spejdere. Vi 

kommer heldigvis til at mødes en gang i mellem til forskellige fællesarrange-

ment i Gry. Rigtig god vind fremover til jer og jeres familier. Glade søsprøjt 

og "God vind" herfra. 

Så fik vi lige nævnt årets Juletur. Det er, - som 

alle ved, i weekenden d. 10.-11. dec, hvor turen 

traditionen tro går til Lyngbyborg i Allerød. Tra-

ditionen byder på oplevelser inde og ude. Skoven 

trækker os alle ud på en tur og hytten byder på 

hygge og varme. Der bliver mad til alle, og søn-

dag skal vi alle ud på forskellige aktiviteter.  Husk tilmelding med 

betaling senest onsdag d. 7. dec.  

Når nu de ældste Ooptier forlader os kommer der selvfølgelig nye ansigter til. 

Det betyder, at der sidste onsdag før jul kommer en masse nye Ooptier, som vi 

skal byde velkommen til. Det bliver mange denne gang, så I skal alle være 

ekstra gode til at hjælpe til med alle de praktiske ting vi plejer at gøre. I er al-

tid rigtigt gode til det, så det går helt sikkert også fint denne gang.  
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OOPT I - SIDE 
Inden vi får set os om er vi nået til jul og vi skal alle have juleferie med alt 

hvad der dertil hører. Mad og gaver kommer der sikkert også lidt af. Her skal I 

så huske at tjekke op på om I har det I skal bruge når vi skal sejle igen. Har I 

en redningsvest? Og passer den i størrelsen? Har man sejlet i Gry i et år skal 

man jo have sin egen! Hvordan er det med jeres uniform? Kig lige efter en 

ekstra gang og mangler I noget så sørg for at det kommer på ønskelisten i god 

tid. 

Efter nytår mødes vi første onsdag på Frederiksberg til en om-

gang Nytårs-svømning, så vi kan brænde noget af julesulet af 

med 80-100 baner i det store bassin……… Visse, vasse, - vi 

skal i hvert fald have en tur i rutsjebanen.   

Søndag d. 8. jan skal vi på 2017’s første tur. Det bliver nytårsturen sammen 

med resten af Gry. Programmet er spændende, fantastisk, og helt friskt og 

uprøvet. Men vil I vide hvad det er, ja så må I møde op på dagen og se hvad 

der sker. Det er nemlig hemmeligt lige indtil det sker. Vi glæder os allerede. 

Med denne Stander kommer der ½-års programmet for starten 

af 2017, lige til at sætte på køleskabet eller hvor I nu lige vil 

have det. Så er der mulighed for at få datoerne sat i kalenderen, 

så I ikke går glip af noget i foråret. Der er masser af gode ople-

velser der ligger klar til jer og bare venter på at I tager fat og 

bruger løs af dem. Vi glæder os til at bruge en masse tid sammen 

med jer. 

God jul og godt nytår til jer alle og tak for det år der er gået. Vi glæder os til 

2017 med masser af nye oplevelser til os alle. 

                         Mange glade jule- og nytårshilsner  

        til alle i og omkring Gry 

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

 

                 DECEEMBER 

Ons d.   7 kl 18.00 - 20.00 Julefamiliehyggemøde for hele familien. Tag saks 

og lim, og gerne en lille smule hjemmebag med. 

Måske har I også en skabelon til julepynt? Husk 

tilmelding til juleturen. Mødetiden i dag er kl. 

18.00, ellers når vi det ikke. 

 Lør d.   10 kl 10.00 -  Juletur med hele Gry. 

Søn d.   11 kl 14.00 Vi skal en tur i skoven med 

nissehuer på. Tjek indbydel-

sen. 
 

Ons d. 14 kl 18.30 - 20.00 Ooptierne plasker julen ind 

på Frederiksberg. Måske bli-

ver vi rundtossede i dag?  

Ons d.  21 kl 18.30 - 20.00 Sidste møde for i år, Håber I kan komme. Det er 

første møde for vores nye Ooptier. Stort velkom-

men til jer alle sammen. Kagedagen går i dag til 

Agnes & Silje. 

JANUAR 

Ons d.   4 kl 18.30 - 20.00 Nytårssvømning for alle! Årets første plask! Vi 

mødes friske i uniform og badetøj. 

Søn d.   8 kl 10.00 - 14/15 Nytårstur for hele Gry. Tjek indbydelsen.  

   Programmet er jo hemmeligt, så det bliver heller 

   ikke afsløret her.  
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Jungmands news 

Nu har vi ramt minusgraderne, bådene er taget op, og vi rykker nu indenfor. Jung-
mændene har en masse på programmet for de kommende måneder, så det bliver nog-
le travle tirsdagsmøder. I gruppen ser vi frem til at få en ny flok jungmænd på banen, 
som rykker op på dette års juletur. Udover juleturen, holder jungmændene deres årli-
ge julefrokost d. 3. december, som nok skal blive et brag af en fest – til jungmændene: 
husk at melde jer på en ret og husk at tage den med! På trods af at vi ikke kan komme 
ud at sejle, glæder vi os til at hygge og få genopfrisket noget teori i de kolde vintermå-
neder.  

Peace out – jungmændene 

 
 

Jungmandsprogram for de kommende måneder:  
12. november  Bådoptagning 
15. november  Gøre bådene vinterklar  
22. november  Oprydning af bådsrum og jungmandslokale  
3. december  JULEFROKOST 
10-11. december  Juletur med optier og spejdere  
13. december  Velkomst til nye medlemmer af jungmandsgruppen  
20. december  Juleafslutning  
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Ohøj Søulke 

Så nåede vi den sidste måned i år. Og dermed kan vi så heldigvis se at der kun er tre 

måneder til det er forår. Bådoptagning er slut og Chresten K. står fornuftigt pakket ind 

for vinteren. Lakarbejdet fra foråret har bestået sin prøve; "Classic varnish” med 

kinesisk træolie kan anbefales. Så til foråret skal lakken bare friskes op. 

Fribordet har lidt småskader, men det er til at håndtere. Ved kølen for skal der laves lidt 

glasfiberarbejde, og så har vi en opgave med at forlænge kistebænkene. 

Så skal lige nævnes at indvendige pæle på broen er afskåret efter princippet "de tre V'er 

Vis Vand Væk i 11 1/4* = 1 streg i kompasset; maritim afskæring ikk'? De skal så lige 

finpudses og have noget træbeskyttelse. 

Lige pludselig kommer der en ny dør til værkstedet, og så må vi hellere sætte den i. 

I januar "Standeren" har Phao et indlæg vedr. julefrokost Jan.17. 

Det var alt for nu. Glædelig Jul og Godt Nytår til alle. 

Vi ses, Søulk 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 .  

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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