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August/september 2017 / 81. årgang  

 

 

På vej på sommertur … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datoer i september: Arbejdsdag d. 24.9. kl. 10 

Se indbydelse s. 3. 

OBS OBS OBS; 

Datoen i halvårsprogrammet er forkert – det er d. 24.! 
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Spejdere på sommertur … 

 

STATIONSVAGT i august: Ooptierne, i september: Spejderne 

”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. 

 

 
Jungmænd på sommertur … 
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Hermed indbydes til 

 

 
  Søndag d. 24. sept kl. 10.00 
 

Her kalder vi nok en gang sammen til en praktisk dag i Gry. Vi har forskellige 

praktiske opgaver vi gerne vil have hjælp til. Der skal luges og males, vaskes 

og hamres. Forskellige opgaver vil som altid blive lagt frem på dagen, og der-

efter fordelt blandt dem der er tilstede. Vi finder opgaver til store og små, og 

håber at der kommer rigtig mange og giver en hånd med denne dag. 

 

Medbring arbejdstøj og frokost, så sørger vi for drikkelse i løbet af dagen og 

hyggeligt samvær med alle. Måske efterlyser vi specialværktøj når vi nærmer 

os selve dagen. Det kommer an på hvilket opgaver vi vælger at prioritere. 

Dagen skal bruges til at få lavet nogle af alle de opgaver vi som ledere ikke 

kan nå i hverdagen samtidig med vores arbejde med ooptier, spejdere og 

Jungmænd. 

 

Dagen er åben for alle, og vi regner med at se en masse aktive deltager fra 

bl.a. Jungmændene der har ry for at kunne tage godt fat. Men forældrene er 

nok traditionsvis dem, der leverer det største arbejde disse dage. 

 

Vi glæder os til at se alle der kommer og giver et nap med på dagen, - ALLE 

er velkomne. Tilmeld jer hos lederne senest onsdag d. 20. sept. Så ved vi hvor 

mange vi skal handle ind til. Er man ikke lige blevet tilmeldt skal man selv-

følgelig bare møde op alligevel.  

 

Vi ses til en hyggelig arbejdsom dag i Gry. 

Vi glæder os 

Lederne og Styrelsen 
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Kære spejdere! ☺ 

Tak for en fantastisk sommertur, den har været noget af en tur!!.  

Vi har sejlet meget og håber også, at I har lært en masse, for nu skal vi vise vores sejl-

kundskaber til årets distrikt kapsejlads den første weekend i september! Det bliver 

skægt og spændende, så husk at tilmelde jer og kom! Vi skal fortsætte traditionen, vise 

at 'Gry har ry' og vinde! :)  

Ellers er der ikke så meget andet at sige end, at vi glæder os rigtig meget til at se jer alle 

udhvilede og friske igen.  

Knus fra jeres ledere 

Benjamin, Rasmus, Bjarke og Katrine 
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August program: 

Tirsdag 15.  Første møde efter sommerferien 

Tirsdag 22.  Vi skal træne kapsejlads ☺     

Lørdag/søndag, 26./27. Kulturhavns Festival, mere info følger 

Tirsdag 29. Vi træner kapsejlads igen og øver os på den perfekte 

start! 

  

September program: 

Lørdag/søndag 2./3. Distrikt kapsejlads – kom, for vi skal give de andre tæsk.. 

Tirsdag 5.   Tirsdagssejlads  

Tirsdag 12 Tirsdagssejlads  

Tirsdag 19.  Tirsdagssejlads   

Tirsdag 26.  Tirsdagssejlads   
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 

Så kom vi på den anden side af sommerferien 

og vi har gang i sejladsen igen. Vi mødes 

som altid om onsdagen og stævner ud på ha-

vet med smil på læben og vind i håret. Som-

meren er I forhåbentligt alle kommet godt 

igennem hvad I end har lavet og hvor I end 

har været. Vi glæder os til at se masser af op-

timistjoller på vandet om onsdagen og sørg for at komme hver gang, så vi kan 

få fyldt sejlerbatterierne op med oplevelser på vandet. 

Lige rundt om hjørnet venter vores "Forældredag i Gry". I år falder denne dag 

desværre sammen med et andet søspejderarrangement, så i år bliver det "kun" 

en forældredag for Ooptierne. MEN det bliver den bestemt ikke ringere af. Vi 

skal mødes og sejle med hinanden. Hvad vi skal sejle i bestemmer vi på da-

gen. Medbring tøj der passer til vejret og en solid madpakke. Traditionen by-

der også på, at vi denne dag laver kæntringsøvelser med optimistjollerne. Har 

man mod på denne øvelse skal man lige huske badetøj og håndklæde. Vi sør-

ger for strålende vejr og masser af aktivitet. Hvis nogen vil bage en bolle un-

dervejs vi kan afmønstre med bliver der nok også mulighed for det. Vi glæder 

os til at se jer alle sammen denne dag. Hele familien er velkommen. Husk til-

melding til dagen onsdagen før, så vi ved hvor mange vi bliver.  

Årets sommertur gik igen til Holbæk, hvor vi igen havde væ- ret hel-

dige at få lov til at låne hus, græs og optimistjoller af sø-

spejderne i Holbæk. 11 Ooptier og en enkelt på et smut-

besøg havde en god uge i fine omgivelser. I år havde 

vi dog også to ekstra specielle gæster med på turen. 

Oplevelserne blev mange og forskellige. Vejret 

var i år ikke helt med os som det ellers har for 

vane. Vi var lidt ramt af for meget vind og også 

en del regn. Men som altid var humøret højt og 

der er altid noget at tage sig til når vi er af sted. I år besøgte vi by-museet i 

Holbæk. 
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OOPTI - SIDE 
Et lille mini-"Den gamle by", som man kender fra Århus, med mange oplevel-

ser og masser af viden. Det var "Arkæologi-øvelser" med udgravninger og sø-

gen efter effekter med metaldetektor mm. Det mest interessante for Ooptierne 

var dog nok "Legerummene" på første sal med indrettet skib og stue med 

masser af aktiviteter til fri leg. Her brugte vi en del tid i flittig leg. 

De to ekstra gæster på turen var i øvrigt "Chilli" og "CC"'s marsvin. De havde 

været på ferie i 1 måned og da vi var heldig, at Chilli og CC's forældre Maria 

og Henrik var med på turen, var det helt naturligt at de to mindste i familien 

også var med. De er helt sikkert blevet kælet mere end dobbelt så meget som 

til daglig, da de ikke sad meget i buret når vi ikke var ude at sejle. 

Af andre specielle aktiviteter kan vi nævne, at vi en dag i blæsevejr og uden 

mulighed for sejlads, tog til Orø med færgen fra Holbæk. Her blev det til en 

tur med det lokale "Turist-tog" og et besøg på øens top med udsigt over hele 

øen og historisk vandtårn. Den medbragte kage blev indtaget under et halvtag 

på den nedlagte "Orø Kro" i en kæmpe regnbyge. Tak for kage til Rigmor og 

Erik som havde været på besøg i lejren og givet 

hjemmebagt kage i samme anledning. 

Fremme i september kalder vi til samling igen. Her 

er det vores arbejdsdag der lokker. I dagligdagen når 

vi ikke alle de praktiske opgaver der er omkring vores 

hus og plads, når vi sejler rundt med alle børnene. 

Derfor kan vi som altid godt bruge nogle hjælpende 

hænder til noget af alt det praktiske. Der er masser af 

forskellige opgaver, så der er noget til alle. Maling, 

ukrudt, rengøring, storskrald mm. Det bliver søndag 

d. 24, hvor vi håber at mange møder op. Vi starter kl. 10.00 og fortsætter til kl 

15/16. Husk arbejdstøj, madpakke og masser af energi. Vi glæder os til at få 

klaret en masser praktisk i og omkring vores hus og plads.  

Ellers ikke mere for denne gang, - vi ses på Stationen. 

Glade slutsommerhilsner til alle 

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. 



8 
 
 

Oopti-PROGRAM 

AUGUST :  

Ons d. 16. kl. 18.00-20.00 Første sejlads efter ferien, - så skal der sejles igen. 

Jo hurtigere I kommer på vandet, jo længere tid 

kan I sejle. 

Ons d. 23. kl. 18.00 20.00 Så tager vi tid på tilrigning. Hvad  

   bliver årsrekorden?  

Søn d. 27. kl. 10.00-15.00 Forældredag med masser af hygge og  

   gode aktiviteter. 

Ons d. 30. kl. 18.00-20.00 Sejlads med tillægninger og fortøjninger på  

   programmet. 

 

SEPTEMBER : 

Ons d. 6. kl. 18.00-20.00 Ringsejladsaften. Hvor meget   

   sønderjyde er der  egentligt i Ooptierne i år? 

Ons d. 13. kl. 18.00-20.00 Så skal vi prøve ”Prop-point-sejlads”. 

   Hvor mange point kan I mon få fat i? 

Ons d. 20. kl. 18.00-20.00 Sejlads med vendinger og bomninger.  

   Husk tilmelding til arbejdsdagen! 

Søn d. 24. kl. 10.00-14/15 Arbejdsdag på Stationen. Praktisk   

   arbejde på Station og plads. Små og store  

   opgaver  lidt for enhver smag. 

 

Ons d. 27. kl. 18.00-20.00 Fri sejlads uden faste programpunkter, 

men ønsk gerne noget, så ser vi på det. 

 

OKTOBER : 
Ons d. 18.   Efterårsferiefri. Det er familiehygge på  

   programmet, - god fornøjelse. 
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Så er det tid til: 

 

Søndag d. 27. aug. 2016 kl. 10.00 på Stationen. 

Dette er dagen, hvor vi gerne vil se alle Ooptier, Spejdere & Jung-

mænd med forældre til en hyggelig dag i Gry. En del er nok til et 

andet Gry-arrangement som desværre også falder i dag, men alle 

er velkomne. 

Vi mødes kl. 10.00 og dagen byder traditionen tro på sejlads i Gry's 

forskellige både, - store og små. Omkring kl. 13.00 regner vi med 

frokost, hvor alle nyder deres medbragte mad.  

Derefter er der sejlads igen, og gerne også andre aktiviteter, hvis 

der stemning for det. Har man lyst, kan man prøve at kæntre med 

en optimistjolle, - husk badetøjet og et håndklæde.  

Dagen slutter ca. ved 15-tiden med en kop kaffe og måske en 

friskbagt bolle, hvis nogen har lavet dem undervejs. 

Det er altså en hyggedag, hvor I forældre kan opleve noget af det 

vi går og laver til daglig. Det er ikke en dag hvor vi forsøger at 

skrabe sammen til den daglig drift. 

Tilmelding til denne dag er nødvendig i forhold til indkøb til dagen. 

Tilmeld jer derfor hos jeres ledere senest onsdag d. 20. aug. 2017. 

 

Vi glæder os til at se jer alle sammen 

til endnu en god dag i Gry. 
 

Lederne i Gry 
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Redaktricen takker af … 
Kære Alle Gryere – så står der en ny redaktrice klar til at tage over fra næste Stander. 

Det har været en fornøjelse at deltage i arbejdet – også selvom jeg nogle gange har skul-

let rykke for indlæggene 😊  

Faktisk synes jeg, at det er ret fantastisk at tænke på, at vores gruppeblad er over 80 år 

gammelt!!!!!  Og at det stadig udkommer på trods af skarp konkurrence fra de sociale 

medier. Jeg håber, at I vil hjælpe Pia, der overtager redaktionen, med at fortsætte bladet, 

så de næste Gryere også kan få glæde af det. Tænk, hvis vi en dag kan fejre 100 års ju-

bilæum! Allersjovest er det, når nogle af jer spejdere, jungmænd, søulke og måske også 

optiere selv vil skrive indlæg eller tage billeder til bladet.  

God vind til bladet og til Gry! 

Marianne 

 

o – O – o 

 

Jungmændene   
Ingen indlæg denne gang, men det ser ud til, at de har haft en sjov sommertur 😊 
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Ohøj Sø-ulke. 
Håber alle har haft en god sommer. 

Hermed en lille beretning fra det Fynske: Hans Henriks båd Etap 28, "Adesso" (italiensk, betyder 

"lige nu") har været på tur nord for Fyn og i Lillebælt: Fra Stige Ø Lystbådehavn i Odense Fjord til 

Egensedybet, en lille men meget smuk naturhavn i NV-lige hjørne af Fjorden. Herfra til Bogense, og 

dernæst til Middelfart Nord, hvor vi oplevede alle de smukke gamle træskibe samles for at begive 

sig Fyn rundt i samlet armada. Flot syn. Dernæst gennem smukke Fænøsund til Middelfart Syd, og 

videre til Haderslev Fjord, med motorsejlads gennem den snoede kønne Fjord. Så gik vinden i Syd, 

og vi sejlede mod Nord til Vejle fjord, og meget mod Skipperens holdning om ikke at krydse, måtte 

vi tage 3 slag for at anløbe Breining  halvvejs i Vejle Fjord. Herfra til Korshavn på Fynshoved med 

SV-lig vind og sidste sejlads blev for motor mod Gabet og ind gennem fjorden. Første sejlads med 

vinden lige i tuden og en regnbyge til at slutte af med. Ellers en sejlads med lidt sol, megen sol, let 

vind og frisk vind. Alt i alt en herlig tur! Skipper: Hans Henrik. Besætning: Phao, Lars og 

undertegnede.  

 

Vigtige datoer i aug.-sept. 

17-18-19/8 2017  Ulkekomsammen på Als, hos Kirsten og Arne. 22487994 ell. 23300020.. 

2/9 2017  Admiralsforsamling på Stationen kl.10.00 Der er kaffe og brød. Medbring 

selv frokost. 

24/9 2017  Fælles arbejdsdag for hele Gruppen  

Torsdags-sejladser med KTS er i aug.-sept. fra 17.00-21.00 

Alt vel herfra 

Søulk Jeppe 
 

Dødsfald. 

Atter en Søulk har forladt os. 
Karl Aage sov stille ind d.3/7-2017, efter længere tids 

sygdom. 

Karl startede i GRY i 1962 som spejder. Han var 1965 

med til genopstart af 1. Kbh. Søspejdertrop "Ørnen", 
som patruljeleder . 

Siden hen Tropsassistent i GRY, og i adskillige år 

redaktør af Standeren. 

Den meget smukke bisættelse fandt sted 11/7-2017. 
 

Æret være Karl Aages minde. 
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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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