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Januar 2017 / 81. årgang  

 

 

 
 

Husk i januar: 

8.1. Nytårstur 

Husk i februar 

25.2. Fastelavn og 

grupperådsmøde 
(se s. 9) 
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Godt Nytår til alle i Gry    18. december 2016 

 

Og hvad skal formanden så skrive i år?? 

Jeg læste lige på mit skriv fra sidste år og nogle gange bliver man jo glædeligt overra-

sket.  

Det lykkedes at få nye forældre med i bestyrelsen, og en autoriseret revisor har vi også 

fundet her sidst på året. 

Det lykkedes at få gennemført vores udviklingsseminar inden året klingede ud, og det 

var alt overvejende positivt – vi fik lært hinanden bedre at kende, fik talt om gruppens 

muligheder og begrænsninger, men langtfra nok – arbejdet med Gry’s fremtid stopper 

ikke her. Nu gælder det om at fortsætte et anerkendende og udfordrende miljø, hvorfra 

vi kan rekruttere gode ledere.  ´Hensyn og respekt’ må være ledeordene i det fortsatte 

arbejde. 

På byggeprojektet, Nordhavnstunnelen, ser det dog ikke helt så let ud som for et år si-

den. Svanesøen bliver under alle omstændigheder helt lukket af. Fra Dialoggruppen om 

Nordhavnstunnelen, som var til møde på rådhuset, lyder det sådan her: Hvidbogen er 

udkommet på 350 sider med 145 høringssvar. Der er stor opbakning for at holde havnen 

delvis åben, med den lille erstatningshavn i Svanemøllebugten eller Færgehavn Nord. 

Stiforbindelsen fra Svaneknoppen over til Nordhavn, med en tunnel, klap- eller højbro 

var der ikke mange som syntes om så den bliver forhåbentligt droppet. Men en beslut-

ning her i foråret blev skudt til hjørne af økonomiudvalgets formand, som mente at de 

forhandlinger, der nu skal foregå mellem Kbh. kommune og regeringen om tunnelens 

forbindelse til en mulig østlige ringvej, vil tage hele næste år, så der først i 2018 kan be-
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sluttes noget som helst. Det betyder at tidligst i 2020-21 kan man stikke spaden i jorden 

– så vi har nogle år at sejle på endnu!! 

Om sejladserne vil jeg ikke sige så meget om for det ved I jo meget bedre end jeg, men 

for alle gælder det at forbedre sin viden om sejlads og det nødvendige arbejde i land 

med planlægning, vedligeholdelse og så videre!! 

Spejderne og jungmændene nåede helt op til den svenske skærgård lidt nord for Göte-

borg og Ooptierne sejlede i Holbæk fjord. Godt sejlet! 

I det nye år skal vi finde en ny formand og en ny gruppeleder. Der arbejdes på sagen, 

noget tegner sig i horisonten så mon ikke det lykkes!  

Grupperådsmødet ligger i år lørdag d. 25. februar kl 14 efter den store fastelavns tønde-

slagning. Det er en udfordring tidsmæssigt, men hvis vi hjælpes ad så skal det nok vise 

sig at blive rigtig godt. Mød op og giv en hånd til Gry. 

Alle i Gry ønskes et godt nytår  

På bestyrelsens vegne Claus 
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Kære Spejdere  

Så er december julen over og vi er gået ind i det nye år 2017. I foråret venter der masser 

af sjov og spas men også vigtige forberedelser til den kommende sejlsæson.  

Nye spejdere er kommet til, og nye patruljer er formet. Sammen skal i lære om bøjer, 

båker og Barbahal.  

Husk nytårstur søndag d. 8. januar. Programmet er som sædvanlig en overraskelse, men 

vi kan love jer for det bliver fuld af fest og spas. Klæd jer på til vejret, men vi skal være 

inden for det meste af dagen. 

Knus fra jeres tropsledere 

Benjamin, Katrine & Rasmus  

 

 

Et lille billede fra sommertur sidste år, nye og erfarne spejder glæd jer til sommerturen 2018! 
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Program:  

Vi mødes kl. 18:00-20:30.  

08. Jan.:  Nytårstur se invitation i standeren.  

10. Jan.:  Vi tager ud og skøjter på Frederiksberg Runddel, så husk 20 kr. eller kom 

med egne skøjter  

17. Jan.:  SPEJD/TEORI 

24. Jan.: Madlavning 

31. Jan.: SPEJD/TEORI  
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OOPTI - SIDE 
 

Hej Ooptier 

 

Så kom vi alle ind i 2017 og mon ikke det 

var en festlig og hyggelig aften? Det tror vi, 

at I alle havde. Så håber vi at I alle sammen 

også kan både se og høre stadigvæk, og har 

10 fingre til at binde knob med. 

Foran os ligger et nyt dejligt år med masser 

af aktiviteter lige til at tage fat på. De kom-

mer til at byde på masser af hygge og gode oplevelser. Ikke mindst skal vi sej-

le alt det vi kan, når vi får vores joller på vandet igen til maj. Inden da er der 

masser der skal nås og masser der skal trænes.  

Vi er mange nye Ooptier for tiden, så opgaven med at blive klar til sejl-

sæsonen er lidt anderledes end vi plejer. Der bliver masser at tage fat på og 

mange opgaver, som alle de ”gamle” Ooptier skal være med til at få til at fun-

gere. MEN det har vi gode traditioner for at lykkedes med, så mon ikke også 

at der går godt denne gang.  

 

Og lad os så lige huske at byde velkommen til de nye 

Ooptier i blandt os. Det er Christopher og William der er 

startet lige før jul, og så kommer der flere til i løbet af janu-

ar. Ikke alle indbudte kunne nå at komme før jul, så de starter 

her i januar. Vi byder stort velkommen til jer alle og håber at I 

får en dejlig tid hos os Ooptier i Gry.  

Første gang vi mødes i 2017 bliver vores traditio-

nelle nytårssvømmetur i Frederiksberg svømme-

hal. Som altid mødes vi i forhallen i fuld uniform 

og vi kaster os så efterfølgende i bassinerne. 

Spændende om de har fået nyt vand henover jule-

ferien. Mærk godt efter og give et bud til afmøn-

stringen, men I skal selv huske det!! 
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OOPTI - SIDE 
Søndagen efter, - d. 8. januar, skal vi på vores traditionelle Nytårstur for hele 

Gry. Vi skal mødes på Svanemøllen S-station og skal huske uniformen, 50 kr 

og en snor på 1 meter. Derudover en god madpakke og tøj på til at kunne være 

ude hele dagen. Programmet er som altid hemmeligt og bliver først afsløret i 

løbet af dagen. Vil I vide hvad der skal ske må I møde op og være med. Vi 

glæder os.  

 

Ser vi lidt længere frem skal nå en masse i tiden der kom-

mer. I februar er det tid til vores fastelavnsarrangement. 

Som I ved fra ½-årsprogrammet, som I fik i december, bli-

ver det lørdag d. 25. februar. Vi glæder os til at se jer alle i 

festlige udklædninger, og regner med at I har spist godt med 

spinat i tiden op til, så vores fastelavnstønder ikke overlever 

hele dagen. 

 

Vores almindelige onsdage bliver fyldt 

med hygge, sjov og masser af ”sømandslærdom” som I 

skal have styr på inden vi skal på vandet igen. Knob, 

navne, regler og meget andet skal på plads, så de sidder 

på rygraden, når I skal til at bruge det for alvor.  

 

Undervejs skal vi dog også lave andre ting end lige sej-

lads-ting. En af de ting er underholdning til vores ban-

kospil i marts. Der går ikke længe inden vi skal til at 

bruge lidt tid og tanker på hvad det er vi vil lave i år. Det er helt i orden alle-

rede nu at lægge hovederne i blød. Husk blot at få dem op igen, så det ikke 

bliver til vandgrød det hele.  

Rigtig mange gode festlige nytårshilsner 

til alle i og omkring ”Gry” 

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 
JANUAR : 

 

Ons d. 4. kl. 18.30 - 20.00 Første svømmetur i det nye år.  

   HUSK UNIFORMEN,  

20 kr. mm.!!! Skulle der være kommet lidt ”jule-

deller”, så svømmer vi dem bare væk. 

 

Søn d. 8. kl. 10.00 - 14.00 Nytårstur med hemmeligt program. Mere får I ikke 

   på forhånd. Husk madpakke og en snor på 1 meter. 

 

Ons d. 11 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde på Stationen. Vi skal i dag bl.a. byde 

   velkommen til nye Ooptier. 

   Der er kagedag til Astrid & Mikkel. 

 

Ons d. 18 kl. 18.30 - 20.00 Så er der svømning igen. Alle mand skal samles på 

   et sted. Husk nu uniformen! 

 

Ons d. 25 kl. 18.30 - 20.00 Det er tid til underholdning i dag. Tiden   

flyver og alle skal vide om de 

kommer til bankospillet d. 10/3, så 

vi kan fordele roller.  

   Der er kagedag til Harald & Ofelia. 

FEBRUAR:  

Ons d. 1. kl.18.30 - 20.00 Boble, boble - så vi svømmer på Frederikberg. 

 

Ons d.15.                      VinterferieFRIforOoptiaftenarrangementsdag. 

 

Lør d. 25.  kl.10.00-14.00 Fastelavn i Gry. Så er der slag til tønden. 
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Lørdag d. 25. feb.kl.10.00 til 14.00,  

holder vi Fastelavn på Stationen for 

alle medlemmer. Dagen byder på 

festlige udklædninger som I kommer 

med, og så er der helt sikkert både 

varm ka- kao, og mon ikke der også vil være en 

fastelavnsbolle til maven.  

 

Dagen bliver fuld af andre aktiviteter og konkur-

rencer, og vi glæder os til at se jer alle sammen, 

I skal gerne være så godt udklædte, at vi ikke 

kan finde ud af hvem der er hvem. Der bliver nok 

også præmie til den bedst udklædte. 

 

Alle skal huske at tilmelde sig til dagen, så 

vi ved hvor mange vi skal købe ind til. Sid-

ste tilmelding er onsdag d. 22. feb. til din 

leder og så får I det hele for kun 25 kr. 

 

          

 

Vi ses til en god dag i Gry. 

        Lederne 
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Kunne du se dig selv som Stander redaktør? 

Kære læser! 

Efter at have passet Standeren i snart 5 år, synes jeg det er på tide, at sende stafetten og 

jobbet videre til en ny (og måske oven i købet yngre) redaktør, der er tættere på det dag-

lige arbejde i Gry  

Det er et hyggeligt arbejde, og du får god hjælp af H.C., der holder styr på adressekarto-

tek med videre. 

Der udkommer 10 Standere om året. Ledere, formand og søulke indsender indlæg, men 

du kan også selv komme med forslag til indholdet.  

Hvis du overvejer det, så ring eller skriv til mig (se adresse bag på bladet). 

Mange Stander-hilsner 

Marianne 

STATIONSVAGT i januar: 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. 
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Ohøj Søulke 

Når I læser dette er jul og nytår overstået, men derfor kan vi vel godt ønske 

hinanden en glædelig jul samt alt godt i det nye år 2017! 

Fra d. 21. december går vi lysere tider i møde, dette skal naturligvis fejres. 

Vi indbyder derfor til nytårsfrokost lørdag d. 28. januar 2017 kl. 14.00 på 

Stationen, med damer.  

Dette for at være sikre på, at vi får nok at spise. 

Alle medtager en eller anden mindre ret. Koordinering udføres af nisseulkene 

efter først til mølle princippet. 

Tilmelding til Phao på mail jrparby@gmail.com inden 18. januar, oplys ven-

ligst antal personer og madvare. 

Der bliver købt øl og vand til senere afregning.  

Med søulke hilsen 

Phao 
 

 
Hvem er altid parat til et stykke praktisk arbejde i Gry? Det er SØULKENE!

mailto:jrparby@get2net.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  
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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