Februar 2018

82. årgang
Nytårsturen bød på et løb med poster,
hvor det gjaldt om at samarbejde. Her får
spejder Anton hjælpende hænder fra optier
Astrid (udenfor billedet) og Valdemar.

Stationsvagt i februar:
Optierne
Husk at sørge for toiletpapir, køkkenruller,
sæbe, opvaskemiddel, rene viskestykker og
håndklæder, vask af de snavsede og dørkvask!

FASTELAVN
Du kan godt begynde at tænke over dit kostume,
for nu skal der svinges køller igen – og det gælder
om at være udklædt til det uigenkendelige. Mere
på side 7.
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Ohøj

Søulke.

Så har vi – for mig at se – forladt den
måske kedeligste måned i år. Dagen er
nu 8 timer og 37 minutter lang. Solen får
vi at se kl. 8.05, og den forlader os 16.42.
Vi skimter allerede foråret i det fjerne.
Nytårskomsammen den 27/1 kan ikke
beskrives på nuværende tidspunkt (19/1
kl. 16.00), men det har sikkert været
hyggeligt fællesskab med deltagelse fra
Als over Fyn til Syd- og Midtsjælland,
hovedstaden og Sydsverige med ca. 20-22
deltagere.
Renovering af mastespor på Chresten K.
er i gang. Vi er på, når vind og vejr arter
sig.

Lille møder stor.

Alt vel herfra,
Vi ses, Søulk Jeppe.

VIGTIGE DATOER I FREMTIDEN:
Lørdag 3. februar

kl. 10.00. Åbent hus hos Walsteds på Thurø. Samkørsel koordineres fra København. Start kl. 08.00 (meld til Jeppe eller Tom)

Torsdag 22. februar

kl. 12.00. Planlægning af forårsarbejde (på Stationen). Let
anretning kl. ca. 14.00. Tilmelding!!!

Torsdag 22. februar

kl. 19.00. Grupperådsmøde i Gry på Stationen

Torsdag 8. marts

kl. 19.00. KTS: to interessante/sjove film i KAS samt orientering om 24 timers sejladser. Ingen tilmelding

Fredag 9. marts

kl. 18.30 åbner dørene. Spillene starter kl. 19.00. SOS (slip
omgående slanterne) Gry’s Bankospil

Lørdag 14. april

OBS. Rettelse fra januar Stander: bådudsætning er 14. april
kl. 07.00 og ikke 14. maj

Lørdag 26. maj

kl. 13.00. Mere SOS (slip omgående slanterne) STANDERHEJSNING
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KÆRE SPEJDERE!

S

å kom vi i gang med 2018! Vi byder velkommen ombord til Iben, som vi har fået
med i troppen.

Vi er kommet godt i gang med det nye år, med alt fra navigation og søkort til 6-stjernet masterchefkonkurrence og svømmehalsbesøg.
I februar skal vi fortsætte med at øve os i navigation og praktisk sømandsskab,
så det kommer til at sidde lige i skabet. Det bliver også i februar, at vi skal have opdateret patruljerne, så I rigtigt kan få ’flyttet ind’ i patruljelokalerne.

PROGRAM:
Tirsdag 6. februar

kl. 18.00-20.30. Vi mødes på stationen

Tirsdag 13. februar

kl. 18.00-20.30. Vi mødes på stationen

Tirsdag 20. februar

kl. 18.00-20.30. Vi mødes på stationen

Tirsdag 27. februar

kl. 18.00-20.30. Vi mødes på stationen

Sæt x!
Sommertur:
20. juli5. august

S

idste måned var nogle
af jungmændene med
på den årlige nytårstur
sammen med optierne og
spejderne som postmandskab,
og det var en succesrig dag
med masser af sjov, men også
kulde.

OHØJ
JUNGMÆND!

Da vi jo desværre ikke kan sejle i vintertiden, er
vi i stedet begyndt på den teoretiske del af duelighedsbeviset. De JM, der har mere erfaring,
lærer fra sig for at forberede de andre til prøven.
Vi skal også så småt i gang med at gøre klar til
forårsklargøringen, sådan at bådene kan komme ud at sejle til sommer :).
Vi mødes på Stationen kl. 17-20 alle tirsdage i
februar.
De varmeste vinterhilsener fra JM-lederne,
Frederik, Inger, Anna og Arthur

Jonatan alias ’Inger’ frøs på sin post
på årets nytårstur, mens han gjorde
sin pligt – den stakkel.
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OOPTI - SIDE

Hej Ooptier.
Så ramte vi februar og 2018 er kommet godt i gang. Vi har været på årets
første fælles tur sammen med spejderne, og fik en dejlig dag i fantastisk vejr i
området omkring de gamle ”B&W”-haller.
Her var opgaven at hjælpe de gamle
værftsarbejdere med forskelligt og derefter at
bygge et sødygtigt skib. Dagen blev krydret
med suppe undervejs og endte med en
”kapsejlads” mellem de fremstillede skibe.
Alt i alt en rigtig hyggelig dag, som alle der
ikke var med til kun kan ærgre sig over at de
ikke deltog i.
I løbet af januar er vi blevet fuldtallige hos Ooptierne. Vi har fyldt op med de
sidste 4 nye og byder herfor velkommen til Asger, Bertil, Carla og Magnus. Vi
glæder os til at I skal få en masse gode oplevelser og en masse dejlig tid på
vandet sammen med os. Vi byder stort velkommen til jer og jeres familier.
Kigger vi på februar skal vi i gang med vores underholdning til bankospillet. I
skal vrider hjernerne og være klar til at komme med gode ideer til hvad vi skal
lave. Alle ideer er velkomne, - der er jer der skal bestemme hvad vi skal lave.
Vi skal nok hjælpe til når de gode ideer kommer.
Sammen med bankospillet er vi godt i
gang med vores lotteri. Der er jo her, hvor
I sælger så mange lodder som I kan. Jo
flere I sælger, jo flere penge kommer der i
kassen til at holde vores joller og både
sejlende, og til at lave alle vores
forskellige aktiviteter. Så er der jo også en
lille præmie og en masse hæder til den der kan sælge flest lodder. Det bliver
spændende hvor mange I kan nå at sælge inden d. 7. marts, hvor I skal afregne
de sidste lodder. Bare på med uniformerne og ”giv den gas” med sælgeriet.
I forbindelse med bankospillet skal vi også have vores traditionelle
”Ooptiovernatningsweekend”. Her skal I møde lørdag efter frokost, hygge,
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OOPTI - SIDE

spise og ikke mindst øve vores underholdning.
Aftenen byder på vores ”biograf-aften” i
soveposer og mon ikke der følger lidt spiselig
hygge med til den forestilling. Søndag byder på
mere øvning og ikke mindst kåringen af årets
”Bob-mester”.
Inden vi når så langt skal vi dog have to andre
programpunkter på plads. Først rammer vi vinterferien i uge 7, hvor vi
desværre holder ”Oopti-fri”. Mange af jer er sikkert i feriehumør, og nogen er
måske slet ikke hjemme. Derfor bliver vi alle hjemme den aften og I må klare
jer med familiehygge, selv om vi godt ved at det kan blive svært. I kan jo
forsøge at klare den med varm kakao og lidt friskbagt hjemmebag. Mon ikke
det kan redde en aften uden Oopti-møde. I kan i hvert fald gøre forsøget.
Efter vinterferien kalder vi på jer forældre. Vi
skal afholde vores årlige ”Grupperådsmøde”.
Det er et kombineret ”Forældremøde/
generalforsamling” for dem der ikke har været
med før. Det er en aften, hvor vi mødes bla. for
at få klaret alt det praktiske med regnskaber og
valg, men også en aften hvor ris og ros kan blive
bragt på banen. Samtidig er det også en aften. Man kan høre om hele Gry og
hvad der sker i de enkelte afdelinger. Hvordan bliver den nære fremtid i Gry,
og selv komme med forslag aktiviteter i og omkring Gry. Vi glæder os til at se
jer alle sammen denne aften.
Søndag d. 25. kalder vi ind til årets måske sidste Fastelavnsarrangement. Vi
regner med, at I alle sammen har gemt jeres fantastiske kostumer, hopper i
dem en gang til, og møder op og giver den ”en på kassen”. Vi byder på masser
af aktiviteter og mon ikke også vi kommer til at drikke lidt varm kakao, og så
smutter der nok også en enkelt fastelavnsbolle i maverne denne dag.

Glade februarvinterhilsner 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.
2

5

Oopti-PROGRAM

FEBRUAR :

Ons d. 7 kl. 18.30 -20.00 Så er vi for alvor i gang med underholdningen til
Bankospillet. Vi skal se hvad jeres ideer er blevet
til. Der er kagedag til Silje & Valdemar.
Ons d. 14 kl. 18.30 - 20.00 ”Ooptivinterferiefritilhjemmehyggeaften”
Ons d. 21 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med
underholdning på
programmet.
Der er kagedag til Chilli & Astrid.
Tors d. 22 kl.19.00

Grupperådsmøde. Forældre: Mød glade op, deltag i
årets forældremøde og hør om livets gang i Gry

Søn d. 25 kl. 10.00 - 14.00 Fastelavn i Gry. Mød udklædte op
på Stationen. Medbring godt
humør, udklædning og 30 kr
Ons d. 28 kl. 18.30 - 20.00 Svømning på Frederiksberg. Fyld
lungerne op, - der skal pustes en
del i dag.

MARTS :

Lør/Søn d. 3. - 4.

Ooptiweekend på Stationen.

Ons d. 7 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med underholdningsøveaften.
Der er kagedag til Frederik & Thandeka.
Fre d. 9 kl.
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Bankospil i Gry i
Randersgade Skole.
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Søndag, den 25. februar
kl. 10.00 til ca. 14.00
Vi holder fastelavn på Stationen for alle medlemmer. Dagen
byder på bl.a. tøndeslagning og bollespisning. Måske er
der varm kakao, og under alle omstændigheder vil der være
fuldt af fantastisk udklædte deltagere.
Dagen bliver også fuld af andre aktiviteter, og vi glæder
os til at se jer alle sammen, I må 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 :-).
I skal huske at tilmelde jer til dagen, så vi ved hvor
mange, vi skal købe ind til. Sidste tilmelding
er onsdag den 21. februar 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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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.

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

Bådfond: GRY-kasserer
Laurits Hansen
36 26 95 03/60 88 55 33
laurits.hansen@privat.tdcadsl.dk

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

Gruppens banknumre
Gry:
Danske Bank
1551 2077310
Pladskonto: Danske Bank
1551 10218527
Bådfond:
Finansbanken
6610 2741030

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
Frederik Schrøder Koefoed
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

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”

