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ET NYT ÅR I SIGTE
Molly og Selma skudt på Grys juletur. De og 
resten af Gry kan glæde sig til at tage hul på et 
friskt år med oplevelser til lands og til vands og 
godt kammerat- og sømandsskab.  

Januar 2018                                82. årgang

Stationsvagt i januar: 
Jungmændene
Husk at sørge for toiletpapir, køkkenruller, 
sæbe, opvaskemiddel, rene viskestykker og 
håndklæder, vask af de snavsede og dørkvask!
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Vi mødes på Stationen kl. 17-20 
alle tirsdage i januar.

Søndag, den 7. januar skal vi på nytårstur.

OHØJ 
JUNGMÆND!

Grys store juletovtrækningsdyst
Alle traditioner blev overholdt på juleturen 
– også den, hvor man skal trække om kap.
Rødt hold vandt.



3

KÆRE SPEJDERE! 
Vi håber, I har haft en hyggelig jul og er kommet godt ind i det nye år. Velkommen 
til de seks nye tropsspejdere Rumle, Laust, Silje, Agnes, Mikkel og Sofie. Vi 
glæder os til mange hyggelige stunder sammen med jer, i havets og sejladsens navn.
I den kommende vintertid skal vi for alvor gå i dybden med navigation og praktisk 
sømandskab som forberedelse til den kommende sejlsæson. 

Torsdag, den 4 januar kl. 19.00 holder vi forældremøde for alle tropsforældre 
i Gry. Vi håber på at se så mange forældre som muligt, og ikke mindst de nye 
forældre. Husk nytårstur søndag, den 7. januar. Programmet er som sædvanlig en 
overraskelse.

Hilsen de fire B’er: Benjamin, Bæk, Bertram og Bjarke 

Godt sømandsskab er blandt andet at kunne sine knob. Der findes forskellige knob til forskellige formål; fortøj-
ning, fastgøring, opkortning, forening af tovender, tacklinger osv. Til dette tropsmøde i december blev der øvet, 
og gik det i kludder, var der hjælp at hente.

OHØJ 
JUNGMÆND!

JANUAR  
Torsdag 4., kl. 19.00 Forældremøde 
Søndag 7., kl. 10.00-15.00 Nytårstur 
Tirsdag 9., kl. 18.00-20.30 Ikke fastlagt program 
Tirsdag 16., kl. 18.00-20.30 Ikke fastlagt program
Tirsdag 23., kl. 18.00-20.30 Ikke fastlagt program
Tirsdag 30., kl. 18.00-20.30 Ikke fastlagt program 
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OOPTI - SIDE 
 
Hej Ooptier 
 

Aller først skal vi huske at sige rigtigt godt nytår til alle. 
Vi håber, at I er kommet godt og hyggeligt gennem julen, 
hvor end I har været. Der har sikkert været masser af god 
mad og mange glade timer sammen med familien. Måske 
har der også været en enkelt gave eller to undervejs. Det 
kan jo være, at der møder Ooptier op til vores første møde 

i svømmehallen, iført nye uniformer eller tørklæder. Under 
alle omstændigheder mødes vi på Frederiksberg onsdag d. 

3 til en tur i bølgerne, så julefedtet kan bliver motioneret lidt. 
 
Her bliver det så første gang, at mange af jer skal møde Kaelen og Peter, som 
vi sagde velkommen til den sidste onsdag før jul. Her var der desværre kun 2 
af de gode gamle Ooptier der kom. Her i Standeren skal der også lyde et stort 
velkommen til dem begge og deres familier. Vi håber og tror at I får en masse 
gode oplevelser og hyggelige timer hos os i Gry. 
 
Nu er det så sådan, at der var hele 6 af de ældste Ooptier der rykkede op i 
december og nu er der kommet 2 nye. Det betyder, at vi stadig mangler 4 stk i 
af blive fyldt helt op hos Ooptierne. Derfor vil der i løbet af kort tid dukke 
endnu flere nye ansigter op hos os for at være med om onsdagen. Vi glæder os 
til at de kommer.  
 
Året er vendt og dagene bliver nu langsomt 
lysere. Vi ser frem i kalenderen og møder først 
vores Nytårstur med hele Gry. Programmet er 
som altid hemmeligt, så det bliver spændende 
hvad vi skal søndag d. 7. januar når vi mødes. 
Vi håber at I alle sammen kommer denne dag 
og får del i dagens oplevelser.  
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OOPTI - SIDE 
 
Inden længe skal vi til at tænke på hvilken underholdning 
vi gerne vil lave til vores årlige Bankospil i marts. Der er 
her vi spiller om masser af gode præmier og i pausen 
skal vi underholde med et eller andet. Sammen finder vi 
ud af hvad det skal være. Der skal sikkert øves lidt på et 
eller andet, så vi kan ikke komme alt for sent i gang. 
Samtidig med underholdningen skal vi i gang med at 
sælge vores "Fjernstyrede bankospil". Det er vores 
lotteri, hvor der også er fine præmier på spil. I skal have lodder med hjem og 
prøve at sælge dem. Jo flere lodder vi får solgt, jo flere penge har vi til at lave 
alle vores forskellige aktiviteter med. Så det er bare med at komme i gang. 
Vinderne bliver trukket til vores Bankospil i marts. Det smarte er, at man ikke 
behøves at være tilstede for at vinde. 
 
Med denne Stander kommer ½-årsprogrammet for første halvår af 2018. Her 
kan I finde vigtige datoer til kalenderen frem til sommerferien. Kig det godt 
igennem og få ture og arrangementer på plads, så I ikke kommer til at gå glip 
af noget.  
Det næste arrangement der banker på 
døren bliver Fastelavn for hele Gry. Det 
bliver ikke helt til den almindelige 
fastelavn pga. vinterferien. Husk at 
gemme jeres udklædning og tag den 
med når vi skal mødes omkring 
tønder og konkurrencer sidst i februar. 
Kort inden ringer vi ind til vores årlige "Grupperådsmøde". Det er et 
kombineret forældremøde og generalforsamling. Det er lidt praktisk der skal 
klares, men også en aften hvor Gry's daglige liv er på dagsordenen. Vi glæder 
os til at se jer forældre denne aften. 

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) 
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Oopti-PROGRAM 
 
JANUAR : 
 
Ons d.  3 kl. 18.30 - 20.00 Første svømmetur i det nye år.  
   HUSK UNIFORMEN,  

20 kr. mm.!!! Vi motionerer og hygger. 
 

Søn d.  7 kl. 10.00 - 14/15 Nytårstur med hemmeligt program. Mere får I ikke 
 på forhånd. Tjek indbydelsen og husk det hele. 

 
Ons d. 10 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde på Stationen.Vi skal i dag 

 forhåbentligt byde velkommen til nye 
 Ooptier. Der er kagedag til "CC" & Lucas. 

 
Ons d. 17 kl. 18.30 - 20.00 Så er der svømning igen. Alle mand skal samles på 

 et sted. Husk nu uniformen! 
 
Ons d. 24 kl. 18.30 - 20.00 Det er tid til underholdning i dag. Tiden   

flyver og alle skal vide om de kommer til 
bankospillet d. 9/3, så vi kan fordele roller.  

  Der er kagedag til Harald & Ofelia. 
 

FEBRUAR:  
 
Ons d.  7  kl.18.30 - 20.00 Boble, boble,  - så vi svømmer på 

Frederikberg. 
 
Ons d.14                 VinterferieFRIforOoptiaftenarrangementsdag. 

 
Søn d. 25  kl.10.00 - 14.00 Fastelavn i Gry. Så er der slag til tønden. 
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OBS! En ændring. Som beskrevet har 
vi planlægning af forårsarbejdet den 22. 
februar kl. 12.00. Let menu bliver kl. 
14.00 i stedet for kl. 17.00.

Bådudsætning er fastlagt til den 14. maj.

Og som sidste punkt: På det hyggelige 
møde hos Phao og Kirsten proklamerede 
Arne, at Ulke-Alsturen skal gentages i 
år, nemlig 3. weekend i august 17.-19.

Alt vel herfra – vi ses, 
Søulk Jeppe 

 
Godt nytår til alle. Den 3. januar 2018 
får vi solen at se kl. 8.40 og må slippe 
den af syne kl. 15.45. Dagens længde: 7 
timer 5 min.

Siden sidst har vi været samlet til et 
hyggeligt møde hos Phao og Kirsten 
med dejlig mad og masser af sørøverhi-
storier. 15 deltagere – flot. Den 7. decem-
ber blev vi vist rundt i den imponerende 
Grundtvigs Kirke på Bispebjerg af en 
vældig entusiastisk kirketjener. Selv 
klokketårnet herunder kom vi op i.

Vi kaster os ud i 2018 med Kjøbenhavnske 
Træsejleres ”tørsejlads” i Sejlklubben Frem 
den 11. januar kl. 19.00: Foredrag ”Med 
vikingeskibet Skjoldungen i Sydvestgrøn- 
land”. Der kan spises fra kl. 17.30.

27. januar, kl. 13 er der nytårsfrokost.

3. februar, kl. 10-16 er der åbent hus 
på Walsteds Bådeværft, Saugskærvej, 
Thurø, 5700 Svendborg. Medarbejderne 
viser igangværende arbejder og svarer 
på spørgsmål. Vi kan vel få en let fro-
kost i Svendborg inden hjemkørsel.

Ohøj Søulke.

Vi fejrer, at det går mod lysere 
tider og indbyder til nytårs-

frokost lørdag, den 27. januar 
kl. 13.00 på Stationen. 

Alle medtager en eller anden 
mindre ret. Koordinering udfø-
res af nisseulkene efter først til 
mølle princippet.

Tilmelding til Phao på mail 
jrparby@gmail.com inden 18. ja-
nuar, oplys venligst antal perso-
ner og ret. Der bliver købt øl og 
vand til senere afregning. 

Med søulkehilsen, Phao

NYTÅRSFROKOST
27/01/18
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Gruppen består af  
tre afdelinger:
 
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 gaffelrigget 
Måge og en X-99. 
Til gruppen er desuden knyttet 
en gruppe Søulke, der sejler i 
den gaffelriggede Måge. 

Kontingent 
Ooptier: 300 kr. pr. kvartal
alle øvrige: 350 kr. pr. kvartal

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 
38 88 58 68/29 88 58 05 
tinaoghenrik@kabelnettet.dk 

Gruppestyrelsesformand
Henrik Holm
25 67 16 38 
henrikholms@me.com 

Gruppeleder           
Claus Laage-Thomsen 
35 42 11 03/24 46 98 54 
clt@parkmail.dk  

O-optiafdeling   
Hans Christian Koefoed 
36 49 08 49 
o-opti@gryspejderne.dk 

Spejderafdeling
Benjamin Hansen 
60 63 45 63
Rasmus Bæk
60 74 31 37
troppen@gryspejderne.dk

Jungmandsafdeling 
Anna Thomsen
61 71 59 47
Thea Holm Kristiansen 
jm-lederne@gryspejderne.dk

Søulkene
Formand: Eskild Carlsen
28 44 40 22
Sekretær: Jeppe Lars Jepsen
30 27 56 65
jeppelarsjepsen@gmail.com

Gruppens kasserer 
Peter Sande Pedersen 
38 74 29 89/27 14 90 36 
sandesilba@gmail.com 

Bådfond: GRY-kasserer 
Laurits Hansen
36 26 95 03/60 88 55 33 
laurits.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 
Pia Santesson
61 16 53 66
pia@santesson.dk
   
Kartotek Standeren 
Hans Christian Koefoed 
36 49 08 49 
hc@koefoeds.dk  
  
Medlemsansvarlig 
Katja Kvaale
30 31 71 39
kkvaale@yahoo.dk  

Standeren
er Grys medlemsblad. 
Indlæg sendes til: 
standeren@gryspejderne.dk

Gruppens hjemmeside
www.gryspejderne.dk 

Facebook 
Søspejdertroppen ”Gry”

Københavns II. Søspejdertrop GRY
er en søgruppe under Det Danske Spejderkorps, Absalon Division. 
Hjemsted: Svaneknoppen 13, 2100 København Ø. Tlf: 39 20 62 81. 
I gruppen optages børn og unge i alderen 8-23 år. GRY startede som  
en drengesejlerklub, ’Her er vi’, i 1912 og blev indmeldt i DDS i 1921. 


