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Juni 2017 / 81. årgang  

 

 
Standerhejsning 2017 – så er sejlsæsonen i gang! 
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Mønstring 2017 

 

Kære spejdere 😊 
Vi er langt om længe kommet på bølgen blå med sprit nye istandsatte både som der er blevet taget 

godt hånd om af både bådværftet og jer.  Vi ser frem til en fantastik sejlsæson. 

God vind  

Benjamin, Rasmus og Katrine. 

 

Program for juni 

 

Tirsdag d. 6./6.: Vi sejler en tur på Sundet.  

Tirsdag d. 13./6.:  Vi øver mand over bor.  

Tirsdag d. 20./6.:  Spilersejlads, hvis vejret      

er til det.  

Tirsdag d. 27./6.:  Vi sejler efter kurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STATIONSVAGT i juni: Jungmændene, i august: 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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Gode GRY’ere 

Med Standerhejsningen den 20. maj blev sæsonen skudt i 

gang og hen af dagen blev vejret godt. Vinteren er bag os 

og vi har alt det gode foran os. Jeg er sikker på, at 2017 

sæsonen bliver mindeværdig for alle medlemmer og 

stakeholders for GRY. 

De fysiske rammer, vores grej og organisation er på plads. 

Driften af GRY ligger mig naturligvis meget på sinde og 

jeg er meget opmærksom på, hvordan det går i GRY. Der-

for vil jeg gerne dele en enkelt observation, nemlig en be-

mærkning fra et af medlemmerne, der direkte adspurgt 

sagde: “Det går faktisk bedre end det har gjort længe”. Det 

var en god og positiv tilbagemelding, som hermed er givet 

videre. Når I har kommentarer eller forslag, så kom med 

dem. Del dem meget gerne med hinanden og med mig. 

Mit eget fokus for tiden er følgende: Når organisationer 

ændres, sker der påvirkninger, som involverer os alle. Jeg 

vil opfordre til fortsat dialog imellem medlemmer, ledere 

og bestyrelse, så vi sammen fortsat skaber gode rammer 

for GRY og alle medlemmer. Det ligger mig meget på sin-

de, at GRY er et godt sted at være. Som leder, som med-

lem og som stakeholder. Hvad enten man ønsker at sejle, 

blive leder eller blot at være en del af det gode fællesskab. 

Som nævnt ved standerhejsningen er jeres frivillige indsatser i foreningslivet noget af det, der skaber 

vores fælles værdier. Netop det værdigrundlag roses fra andre nationer i verden og blive fremhævet 

som fundamentet for vores velfærdsstat. Vær sikker på, at alle de timer, og det er mange, bliver 

værdsat af medlemmerne. I skal have en stor tak fra mig og alle skal vide, at der er plads til flere fri-

villige, så det ikke altid er Tordenskjolds soldater, der trækker læsset. Vi har brug for hjælp til at 

skrive Standeren og til at holde styr på økonomien, da de to ansvarlige mener, at det er tid til at 

overdrage opgaverne til nye friske frivillige. Hvis du har lyst, eller kender én, der har kompetencer-

ne, så sig til. 

Tak for hjælpen og støtten ved Standerhejsningen. I ønskes alle en god sommer.  

God vind – Henrik, formanden 
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

 

Så er vi sprunget ind i juni, og solen og vinden er med 

os. Onsdag efter onsdag kaster 20 glade Ooptier sig på 

vandet med smil på læben og vind i håret. Endelige skal 

vi for alvor have nogle af de oplevelser vi allerhelst vil 

have: Masser af tid på vandet og saltvand under jollerne. 

Vi håber, at I alle sammen kan komme hver onsdag, så alle 

kan få masser af sejlertimer i ”banken” inden vi går på 

sommerferie. 

Vi har en del nye som ikke har sejlet hos os før. Det giver god mulighed 

for at de ”gamle” Ooptier kan få lov til at lære en masse fra sig. Jo bedre I er 

til at få lært de nye alle de smarte tricks, jo hurtigere kan vi få alle ud at sejle i 

hver sin jolle. Det bliver sjovt at se den dag, hvor I alle er på vandet i hver sin 

båd. 

Der bliver selvfølgelig også mulighed for at sejle et par stykker sammen i en 

af de lidt større både. ”Mett” kan I helt sikkert godt komme til at kunne klare 

selv og måske også en ”flipperjolle”. Åse”, - vores Wayfarerjolle, vil Nils Ole 

også ganske sikkert sørge for kommer på vandet til sejlads nogle onsdage. 

Under alle omstændigheder skal vi sørge for at I alle 

kommer på vandet på den ene eller anden måde.  

 

Midt i juni bliver der mulighed for at få ekstra meget 

sejltid. Vi holder ”Ooptimedfamiliesejlerdag”, hvor 

familien kan komme med på vandet. Det bliver søn-

dag d. 18. juni, hvor I bare skal møde op med godt 

humør, sejlertøj og en fornuftig madpakke. Vi starter 

kl. 10.00 og sejler frem til kl. 15/16. Hvad der skal 

sejles i bestemmes på dagen af deltagerne. Store og små både og joller er på 

”menuen”, så det er bare med at møde op og vælge. Det eneste der kan holde 

os væk fra ”bølgen den blå” er vejret. Vi håber, at I alle har lyst til en hyggelig 

dag i Gry og glæder os til at få jer på vandet. Kan I ikke være med hele dagen 

kan I lave en aftale med os. Vi håber dog at alle er med hele dagen. 
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OOPTI - SIDE 
 

Skuer vi lidt tilbage har vi i slutningen af maj haft vores 

traditionelle ”Standerhejsning”. Det blev en dejlig dag på 

trods af lidt blandet vejr. Det blæste desværre lidt for 

kraftigt til at vi kunne få Optimistjollerne på vandet.  

I stedet blev der sejlet i Wayfarer-jollen og i spejdernes 

”Svendborgjoller”. Jungmændenes Drabant 24 - ”Chro-

nic” var også på vandet. Var I ikke ud at sejle har det nok været fordi lysten 

ikke lige har været der på dagen. Mulighederne var der i hvert fald. Ellers bød 

dagen på mad og drikke af forskellig art og der var også forskellige børneakti-

viteter at kaste sig i gang med. 

Traditionen bød også på vores ”Pakkeauktion”, hvor rigtigt mange af jer bød 

godt med på de ”hemmelige pakker”. Det giver god mønt i kassen til vores 

daglige arbejde med at holde hele Gry i gang med alle de aktiviteter, som vi 

har i løbet af året.  

Vejret blev heldigvis bedre i løbet af dagen, så solskin blev det også til inden 

dagens officielle program sluttede af med fællesspisning med kød fra grillen 

og fælles salatbord. Vi håber, at I alle, - nye som gamle, havde en god dag og 

vi siger tak for deltagelsen og de bidrag I har givet på den ene eller anden må-

de.  

Fremad i horisonten kan vi så småt skimte vores sommertur. 

Igen i år går turen til Holbæk, hvor vi kan låne hus og 

joller af søspejderne. Vi har bestilt godt vejr med mas-

ser af solskin og milde vinde. Vandet er det samme som 

sidste år, så der bliver også mulighed for badning undervejs. 

Der er faktisk kun en enkelt ting vi mangler, og det er …..jer som deltagere. 

Har I ikke allerede meldt jer til så er det nu det skal ske. Vi glæder os til en 

dejlig uge med sejlads, hygge og nogle af alle de skøre og skønne ideer I kan 

få undervejs.  Alle i og omkring Gry ønskes en super sommer         
Super friske sejler-hilsner 

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 
JUNI : 

Ons d. 7 kl. 18.00-20.00 Onsdagssejleraften for alle Ooptier. På med uni-

formen og ud på vandet. Vi tjekker tillægninger til 

broen i dag og om I kan fortøje jollerne ordentligt. 

 

Ons d. 14 kl. 18.00-20.00 Dagens sejladsaften bliver med ”Prop-

konkurrence” på programmet. Hvem 

finder flest og hvor mange point kan I 

mon samle??  

 

Søn d. 18 kl. 10.00-15/16 "Ooptisøndagssejlerdag" – Grib muligheden og tag 

familien med. Nyd dagen med sejlads eller måske 

andre aktiviteter, - husk madpakken. 

 

Ons d. 21 kl. 18.00-20.00 Sidste sejladsaften før ferien. Programmet er frit  

   og vi ser hvad I har lyst til denne aften. 

Alle ønskes en god sommerferie til vi ses igen til 

sommerturen! 

 

JULI :  

SOMMERTUR : 

Søndag d. 30. juli til Sommertur for Ooptierne til 

Lørdag d.  5. august  "Holbæk ved Holbæk fjord". 

 

AUGUST : 

Ons d. 9. kl. 18.00-20.00 Første sejlads efter ferien, - Det bliver super! 

   Måske er der nogen der vinder en flødebolle….. 
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Ohøj jungmænd! 

Puha, det har da godt nok taget lang tid at få gjort bådene sejlklare, hva’? Men nu er de det også en-

deligt, takket være alle jer, der flittigt har hjulpet til om tirsdagen og de ekstra arbejdsdage ;-) 

Nu skal der da også sejles for alvor, og vi sejler selvfølgelig hver tirsdag frem til sommerferien. Og 

hvis I også vil snuppe en båd, fx en dejlig sommer-torsdag, for at sejle til Skovshoved og spise store 

is, skal I være meget velkomne; så længe I lige husker at få en sejltilladelse fra en af jeres ledere 

først. Gid I må få masser af god vind... og saltvand i ørene Sylvester og Anna 
 

 
Jungmænd Jonathan og Theo sammen med gamle Gry’ere Voss, Tobiasz og Agata –  

og måske en kommende Gry’er Malia på vej ud med ’Chronic’ 
 

Ohøj Søulke 

Så kom der endelig ny dør i Værkstedet. Den gamle var meget slidt og udtjent; formentlig fra husets 

bygning i 1945. Der mangler lidt finish indvendigt og udvendigt. Det kommer snarest. 

Torsdagssejladserne er i gang. 1. Sejlads, ingen konkurrenter, derfor nr.1. Anden sejlads, nr. 2 ud af 

2, idet rorgængeren sejlede 10 sekunder for tidligt over startlinjen. Ok. I øvrigt dejlig sejlads, vi 

"øver" os hver torsdag kl. 18.00-21.00. Da dette er sidste "Stander" inden aug./sept. kommer denne 

reminder: HUSK: Tilmelding til Ulke-komsammen 3.weekend i august hos Kirsten og Arne. 
 

 
Sø-Ulkene går "stille med dørene" 18-5/2017 

Ring (22 48 79 94. eller 23 30 00 20) 

Vel mødt til Ulke-komsammen 18-

19-20/8-2017 På Als. 

Alle ønskes god sommer og gode 

sommerture/lejre. 

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  

henrikholms@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 

kkvaale@yahoo.dk   

Gruppens hjemmeside.  
www.gryspejderne.dk  

"Standeren"  

er Grys medlemsblad.  

Indlæg sendes til:  

standeren@gryspejderne.dk    

 

Facebook:  

Søspejdertroppen ”Gry” 
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