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Marts 2017 / 81. årgang  

 

    

Fastelavn er mit navn … 

Husk i marts: 

3.-5.3. Ørholm, 10.3. Banko!!!! 

Husk i april: 

17.4.: Søsætning 

 



2 
 
 

   Fastelavn 
Lørdag d. 25 var der fastelavn på havnen, en panda, en pichatju, en slendredreng, 4 
ninjaer i forskellige farver, en dværg, en gorilla, Anton de Gerta, Bidronningen og Cle-
opratra var der, brevet til mormor Willi the mexi og såmænd også TinTin og Trump, de 
skulle alle udfylde året tipskupon og stemme på den, de troede kunne løse de hemme-
lige opgaver bedst. Således så den endelige kampplan og resultatet ud efter et par ti-
mers dyst 

Tipskuponen, med deltagere, opgaver og resultatet 

   
1 x 2 

1 flest 6' ere på 10 slag August / Mollie x   0 
2 flest knuder på snørrebånd Sort / Rød   x 0 

3 limbo Panda / Gorilla     x o 
4 mønter gennem vand Kleoprata / Pokahontas   x o   

5 vælt prop med proppistol Gorilla / Trump x o     
6 bordtennis, flest på 1 min. Pokahontas / Panda   x o 

7 sjip flest på 1 min. Grøn / Rød     x o  

8 bolde i spand Mormors brev/ Trump   x o   

9 
forskellige knuder på snør-
rebånd Bidronningen / Gerta x   o 

10 proppistol, tættest på Sort / Pichatju   x o 

11 længste avisstykke Mormors / WM     x 0 
12 trille kugle i mål Slenderdrengen / Grøn o x   

13 redningsreb ,3 forsøg Mutanten /Tin Tin x o   

      
  

x er tips , o er resultater,  her er 6 rigtige,  
 Imedens var vi blevet afbrudt af tøndeslagning, tre heat med snørrebåndsspisning og 

bollebidning, to finaler og lidt sneboldkast, klappestrid og kåring af den bedste udklæd-
ning.  
Resultaterne blev som følger: Kattedronninger blev Pandaen og Slendredrengen, Kon-
ger blev Pandaen (den samme) og Anton de Gerta. Bidtilbolle blev igen den gla-
de grovæder lille August og årets snørrebåndspiser blev Pandaen (ja den samme igen)  
Bedste udklædning gik til dværgen (ja den samme igen) det var som at være til musik 
awards, de løb med det hele 

PS: vi fik også kakao og fastelavnsboller  

 

STATIONSVAGT i marts: 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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Årets Grupperådsmøde  

blev afholdt d. 25. februar i ’Sundets’ klublokale, mens spejdere og Ooptiere hyggede videre efter 

fastelavnsfesten. Bestyrelsen takker for et godt møde med i alt 24 fremmødte.  

Efter valget ser bestyrelsen ud som følger: Peter Sande (kasserer), Erling Sandermann, Katja Kvaale 

(medlemsansvarlig), Henrik Holm (indstillet som formand), Lis Hornø, Henrik Pedersen (bådplads-

ansvarlig), Sidsel Vangstrup, Claus Laage-Thomsen (ny gruppeleder), Benjamin Riise Hansen og 

Katrine Malling (tropsledere), Sylvester M. Hoffmann, Thea Holm Kristiansen (tropsledere), Jonatan 

iDali, Anders Sandermann Mortensen, Anna Thomsen. (referat kommer med april Standeren) 

Claus trådte tilbage efter at have været bestyrelsesformand i 16 år, og sagde blandt andet i sin for-

mandsberetning:  

”2016 blev på mange måder et forandrings år, heldigvis med mange positive sider, nye folk i be-

styrelsen, nye i ledergruppen, visionsarbejdet for Gry er kommet i gang, nyt medlemssystem med 

opkrævning af kontingent er ved at blive implementeret. Men vores sejlende grej (livsnerven) blev 

udsat for store belastninger.  

Der ligger en stor opgave foran os med at lære, uddanne og fastholde ledere såvel som spejdere, 

så de både kan holde hinanden ud og kan behandle vores grej godt.  Og de ting hænger uløseligt 

sammen. Vi må finde nogle systemer som hjælper på dette og ikke bare køre videre som ”vi altid 

har gjort”. Det økonomiske aspekt ligger også her neden under. Vores primære aktivitet er at være 

sejlende – men Gry skal selv skaffe de økonomiske midler. 

Det frivillige arbejde er som jeg har sagt før en kolos på lerfødder, vi vil så meget og har mange 

ideer. I det frivillige arbejde kan man leve sine ideer ud, der er ikke de begrænsninger som lønar-

bejdet ellers giver!! Det frivillige arbejde har en fantastisk styrke, MEN det sætte også nogle store 

krav til hensyn og respekt overfor hinanden, ISÆR når der er meget grej, plads og lokaler som 

skal behandles samtidigt.  

Når Gry skal fortsætte ud i fremtiden er det derfor afgørende, at vi får vedligeholdt det anerken-

dende miljø som både folder det sociale netværk ud og samtidigt sætter krav om viden og uddan-

nelse. Vi kan ikke eksistere uden disse to ben. Se blot på Søulkenes sammenhold!! De er et forbil-

lede som vi kan lærer af.” 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkgMbM4LDSAhXD1ywKHYxBAKcQjRwIBw&url=http://www.vikingeskibsmuseet.dk/nyheder/article/sidste-tur-med-havhingsten/&psig=AFQjCNG074683jYB21UAfLiMrdyqwthP8g&ust=1488301305441486
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Kære spejdere 😃  
Så er vi så småt på vej ud af vinteren og går foråret i møde.  

Vi skal blandt andet på Ørholm, begynde at gøre klar til den nye sejlsæson og til BAN-

KO. Da vi har været så heldige at fået fondsmidler til vores kære Svendborg joller, vil 

vi i år ikke bruge så meget tid og energi på selve renoveringen men mere på opdatering 

og installationer af nye vhf’er og el, samt opdatering af den stående rig.  

Kærlig Hilsen  

Benjamin, Rasmus og Katrine 
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Program for marts 
 

Lørdag d. 4.-5. marts:  Ørholmturnering, husk at pakke varmt tøj, toiletgrej, 

sovepose, liggeunderlag, vandre støvler, lommelygte ect.  

 

Fredag d.10. marts:  BANKO, Randersgades skole kl.17:30  

 

Tirsdag d.7. marts: Vi mødes på stationen kl.18:00 og planlægger under-

holdning til Banko. Husk at tage jeres mor, far, tante, on-

kel, bedsteforældre og hvem i ellers kan finde med. Det 

bliver hyggeligt og med en masse fine præmier.  

 

Tirsdag d.14. marts: Vi går i gang med forårsklargøring.  

 

Tirsdag d. 22. marts: Vi forsætter forårsklargøring.  

 

Tirsdag d. 28. marts: Speeddating med vores nye VHF’er.  
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

Kalenderen siger marts og vi er på vej mod foråret. Alting vender den rigtige 

vej, - mod sejlsæsonen der vinker forude med masser af timer på vandet og 

glade oplevelser. Vi glæder os alle til at komme i gang med sejleriet igen og vi 

kommer til det før end I aner. 

Inden da er der dog lige et par ting vi skal nå. Det første der for 

alvor banker på døren er vores Bankospil med alt 

hvad der dertil hører.  Vi er i gang med vores under-

holdning og der er fuld drøn på. I den forbindelse 

skal vi have vores hyggelige ”Ooptiovernat-

ningsweekend” i weekenden d. 3.- 4. marts. Her er 

der mange ting på programmet. Vi skal som det vig-

tigste have øvet vores underholdning en hel masse. 

Vi skal være klar til Bankospillet d. 10. marts, hvor 

vi skal opføre det i pausen for alle gæsterne. Der skal øves en hel del for at det 

kan komme helt på plads. MEN der bliver også plads til hygge og sjov. Vi 

skal spise god mad og aftenen slutter af med vores traditionelle ”Liggebio-

graf” for alle.  Søndag øver vi igen og så er det også tid til at kåre årets ”Oop-

ti-BOB-mesterskab”. Hvem bliver mon mester i år? Det bliver med indleden-

de runder og en stor finale til sidst. Skal I øve jer i spillet må I finde det frem 

der hjemme, - der bliver ikke tid til det undervejs. 

I forbindelse med bankospillet har vi jo også gang i at få solgt vores lotteri. 

Her er der mange gode præmier på spil og vi håber at I får solgt en masse. Jo 

flere I sælger, jo flere penge har vi til at lave en 

masse sjove aktiviteter i løbet af året. Så er der 

jo også en lille præmie til den af jer der får 

solgt flest lodder. Husk at det er sidste frist for 

at aflevere lodder og penge retur onsdag d. 8. 

marts, med mindre man laver en helt speciel af-

tale med Nils Ole.  

Husk også at ALLE er velkomne til vores bankospil. Jo flere vi bliver denne 

aften, jo sjovere og hyggeligere bliver det. Og så tjener vi nok også lidt flere 

penge til vores aktiviteter og der er jo altid rart. 
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OPTI - SIDE 
Vi har haft lidt udfordringer med at få fyldt helt op fra vores venteliste denne 

gang. Nogle svarer ikke tilbage og andre har fundet 

andet at lave mens de har stået på listen. Nu nærmer vi 

os igen at være fyldt op til 20. Sidste nye ansigt er Kla-

ra My, som just er kommet til. Vi byder stort velkommen til 

Klara My og familie. Vi håber, at Klara My får en masse 

gode timer og oplevelser her hos os Ooptier i Gry. Vi skal 

gøre vores til at det sker. STORT velkommen.  

Når nu vi har festet os igennem Bankospillet skal vi for alvor til at kigge frem 

mod sejlsæsonen. Det betyder, at vi går i gang med forårsklargøringen. Her 

skal vi som altid have slebet og lakeret vores ror og sværd. Det betyder, at I 

skal kigge en ekstra gang i vores program og holde øje med hvornår vi tager 

fat. De gange hvor vi arbejder, skal I så huske at have tøj på til det = tøj der 

gerne må blive beskidt. Vi arbejder IKKE i vores uniform, men den skal selv-

følgelig på som altid. Hav noget skiftetøj med eller noget til at tage på udover. 

Vi giver den gas med arbejdet om onsdagen, og byder også ind til en arbejds-

dag med forældre. Det bliver i år d. 7. maj, men det vidste I jo godt fra vores 

½-årsprogram. 

 

Ud over at vi skal være klar med vores optimistjol-

ler, skal vi jo også selv være klar til at sejle igen. Det 

betyder, at der vil blive trænet masser af ”benævnel-

ser”, - altså ”Hvad hedder tingene på en optimistjol-

le” i sejlersprog. Knobene er ved at sidde godt fast, 

så I kan sikkert binde de fleste i søvne hvis I blev 

bedt om det. Vi glæder os til at komme til at sejle igen og de gør I sikkert og-

så. Før I ved af det så er vi der!! Bare rolig. 

 

Førsteforårshilsner til alle, - vi ses til banko. 

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 
MARTS : 

Ons d. 1. kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med underholdning på programmet. 

   Der er kagedag til Laust & ”Chilli”. 

Lør d. 4. kl. 14.00 -  Ooptiweekend på Stationen.  

Søn d. 5. kl. 12.00  Husk diverse weekendgrej: 

sovepose, tandbørste, ud-

klædning mm 

 

Ons d. 8. kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med generalprøve-underholdnings- 

øveaften. Sidste chance:  Mon I har øvet nok  

hjemme? Der er kagedag til Lukas & Mads. 

 

Fre d. 10. kl. 19.00  Bankospil på Randersgade skole. Husk det I skal  

bruge til underholningen og masser af højt humør. 

Uniformen skal selvfølgelig også 

på denne aften. Den giver i øv-

rigt gratis adgang.  

 

Ons d. 15 kl. 18.30 - 20.00 Så svømmer vi igen på Frede-

riksberg, - endelig! Hvor langt 

kan vi mon række hvis vi gør os umage?? 

   

Ons d. 22 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde. Vi skal starte på vores forårsklargø-

ring. Husk tøj der må blive lidt støvet. Der er ka-

gedag til Christopher & Rumle. 

 

Ons d. 29 kl. 18.30 - 20.00 Vi plasker igen på Frederiksberg. Det  

bliver en af årets sidste gange i svøm-

mehallen, - så nyd det.  

APRIL :  
 

Ons d. 5. kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med forårsklargøring = arbejdstøj. 
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Årets Banko! 

 

Årets mest festlige Banko finder sted før vi ved af det! 

Sæt kryds i kalenderen d. 10.3.2017! 
 

Som altid en fredag aften på Randersgades skole, og som altid med højt 

humør, førsteklasses underholdning og masser af flotte præmier! 
 

HUSK: Man kan ikke parkere i gården, men i gården. 

HUSK: Spillet begynder kl. 19.00, men HUSK at dørene åbnes og salget be-

gynder kl. 18.30. 

HUSK: At alle bidrag til KAGEBODEN modtages med stor tak! – jo flere 

kager jo bedre  

 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPs_yI5rDSAhWFCiwKHXQhCdIQjRwIBw&url=http://www.festen.dk/kage-til-boernefoedselsdagen/&psig=AFQjCNFmN96z6K0g2jV02Qbp5INHJpcDBw&ust=1488302760280902
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HJÆLP!!!! 

Vi mangler indlæg til 

Standeren 

Fat fjerpennen eller 

grib pc’en og fortæl 

om sjove oplevelser 

og tankevækkende 

begivenheder!!   
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Ohøj Søulke. 
Så siger vi 1.marts.: 

  Sol op 7.02 

               Sol ned 17.43  

Lidt over 10 timer lyst. Det må vi da kunne få noget ud af. Det er dog først d. 20/3 det 

er rigtig forår siger Arne, for der er det nemlig jævndøgn; nat og dag lige lange, og den 

26/3 starter "sommertid", hallo hvor det går. 

Planen for Chresten K er lagt; vi kører vel bare derudaf, så vi er klar til søsætning 17/4. 

Husk lige, at der er det årlige Banko festspil d.10/3, se andet sted i Standeren. 

Torsdag d. 30/3 gør vi status over klargøringen af Chresten K. Vi starter med en lille 

frokost (medbragte klemmer) og så ser vi om vejret er med os til en gang lakarbejde. 

Ikke mere sne og frost i denne forårssæson. 

Alt vel herfra, 

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 

”Pollux” 

Søkyndigt medlem  

Henrik Pedersen  

3888 5868 / 29885805  

tinaoghenrik@kabelnettet.dk  

 

Gruppestyrelses for-

mand:  

Henrik Holm 

2567 1638  

henrikholm@me.com   

Gruppeleder:             
Claus Laage-Thomsen 
35421103 / 2446 9854 
clt@parkmail.dk   

O-optiafdeling:              
Hans Christian Koefoed  
3649 0849  
o-opti@gryspejderne.dk  

Spejderafdeling:  

Benjamin Hansen  

60634563,  

Benjamin.hansen@gmail.com 

Kristine Mailling   

Jungmandsafdeling  

Sylvester Hoffmann Kock, 

53218780 

Thea Holm Kristiansen  

JM-lederne@gryspejderne.dk 

 

Søulkene 

Formand:  

Eskild Carlsen 

28444022 

Sekretær:  

Jeppe Lars 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"  

Katja Kvaale 

3031 7139 

kkvale@yahoo.dk   

Gruppens hjemmeside.  
www.gryspejderne.dk  

"Standeren"  

er Grys medlemsblad.  

Indlæg sendes til:  

standeren@gryspejderne.dk    

 

Facebook:  

Søspejdertroppen ”Gry” 
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