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April 2018                                82. årgang

STANDERHEJSNINGStationsvagt i april: 
Jungmændene
Husk at sørge for toiletpapir, køkkenruller, 
sæbe, opvaskemiddel, rene viskestykker og 
håndklæder, vask af de snavsede og dørkvask!

En ordentlig krammer: 
“Train of love” på 
Ørholm-turneringen, 
hvor spejderne klarede 
sig rigtig flot

Sæt X ved lørdag den 26. maj, 
hvor flaget og standeren ryger til tops, 
og vi fejrer at en ny sejlsæson begynder.
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Tirsdag d. 3/4, kl. 18:00-20:30 Forårsklargøring 

Uge 15, d. 9/4-15/4                     Kollektivuge

Tirsdag d. 10/4, kl. 18:00-20:30 Forårsklargøring 

Lørdag d. 14/4 Søsætning (præcist starttidspunkt følger)

Tirsdag d. 17/4, kl. 18:00-21:00 Klargøring af master

Søndag d. 22/4, kl. 10:00-15.00 Påsættelse af master

Tirsdag d. 24/4, kl. 18:00-21:00 Afslutning på forårsklargøring

Tirsdag d. 1/5 INGEN spejder, pga. arbejdernes kampdag

April

Maj

Troppens underholdning til banko: “Alle sømænd 
er glade for piger” udsat for skønsang.
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Marts måned har budt på mange 
spændende ting, bl.a. har vi alle 
været til GRY’s banko-fest, hvor 

troppen underholdte os alle sammen med 
deres smukke sangstemmer, og så har 
vi fået fyldt vores hoveder med en masse 
spændende sørelateret teori, som naviga-
tion, førstehjælp, pejling og VHF-kursus. 

Derudover deltog 10 modige spejdere på 
årets store ‘Ørholmturnering’, hvor der 
på venskabelig manér, bl.a. blev dystet i 
teori, samarbejde og praktisk sømands-
skab med alle de andre søspejdere fra 
Søområde Sjælland. Og vi ledere er 
super stolte over at kunne meddele, at 
vores to sammensatte patruljer “Oscar” 
og “X-ray”, ud af i alt 10 patruljer, løb af 
med både 3.- og 2.-pladsen i kategorien 
‘færdighed’ på natløbet, hurra!!  
 
Nu begynder det endeligt så småt at 
lysne, og temperaturen stiger til noget 
der rent faktisk kan holdes ud at færdes 
udenfor i, hvilket betyder at vi fra april 
måned for alvor begynder på vores for-
årsklargøring af bådene – yay!

Da alle vi ledere har travlt med arbejde 
og at lave andre spejderaktiviteter i 

påskeferien, får vi lidt travlt med forårs-
klargøringen i april.

Derfor er det ekstra vigtigt, at I alle 
sørger for at komme HVER gang, og 
trækker i varmt arbejdstøj, som gerne 
må blive udsat for diverse skidt, lak og 
malerklatter :-).  

I forbindelse med vores søsætning d. 14. 
april, holder vi en kollektivuge i hele uge 
15, fra mandag d. 9/4 til søndag 15/4, for 
alle der har lyst. Vi opfordrer alle til at 
komme og sove, spise, lave lektier, hygge, 
bundmale både og generelt bare bo nede 
i GRY sammen, men man bestemmer 
stort set selv hvornår og hvor meget man 
vil være med under ugen – man skal 
selvfølgelig stadig gå i skole som man 
plejer :-).

Fra og med tirsdag d. 17. april, slutter vi 
først kl 21:00.

Varme forårshilsner fra lederne
Anna og de 3 B’er!

OHØJ SPEJDERE
!
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OOPTI - SIDE 
 
Hej Ooptier. 
 
Halløj Alle, - så er april i gang og vi kan nu for alvor se starten på vores 
kommende sejlsæson. Vores lange vinter kan se en ende og saltvandet kan vi 
så småt dufte efter isen har forladt havnen. Det betyder, at vi samtidig bli’r 
fyldt med masser af energi til at tage fat på den klargøring der skal til inden vi 
kan få vores joller på vandet. Der skal slibes og lakeres, vaskes og poleres. 

Både ror og sværd, og optimistjollerne skal have deres årlige 
omgang, så de bliver klar til at være på vandet endnu en lang 
sejlsæson. Vi starter op om onsdagen og sørger for, at ror og 

sværd bliver klar til en omgang lak. Arbejdstøjet skal med 
hver onsdag vi mødes i Gry. Når alle giver den ”en over 

nakken”, så kommer vi hurtigt ved fælles hjælp igennem opgaverne.   
 
En del af arbejdet kommer vi heldigvis til at være endnu flere hænder om. Vi 
skal nemlig også mødes til vores ”Ooptimedforældrearbejdsdag”. I år bliver 
det søndag d. 6. maj. Der er bestilt godt vejr og vi håber, at I alle allerede nu 
har sat dagen af i kalenderen. Det er nemlig denne dag vi får optimistjollerne 
klar. Traditionen byder på højt humør, masser af aktive hænder og hyggeligt 
samvær. Tag madpakken og mor og far med! 
 
På det seneste har programmet ellers mest af alt stået på træning af 
underholdningen til vores nyligt overståede bankospil. Det har vi brugt en del 
tid på, men resultatet blev også derefter. I 
var simpelthen super gode på scenen til 
Bankospillet. Talkshow og masser af 
spænding. Dyr og Helte. Alt sammen var 
helt i top og vi er sikre på, at alle i salen 
var super underholdt, - godt gået! 
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OOPTI - SIDE 
 

Når vi er kommet igennem årets forårsklargøring er vi 
for alvor klar til at komme på vandet igen. Der er den 
del af søspejderiet vi glæder os allermest til. Alle de 
mange gode timer på vandet er al sliddet værd. Når 
man synes, at det er kedeligt og surt at slibe, vaske, 
polere og lakere, så er det bare med at lade tankerne 
flyve til solskin på himlen og mild vind i håret. En 
dejlig sommerdag med hygge i teltet og endnu en tur 

på vandet med alle vennerne. Der er et gammelt ordsprog der hedder: ”Man må 
yde før man kan nyde” og det er lige det der skal til her også. Man yder med at 
gøre jollerne klar til sejlads og bagefter nyder man ved sejlads på vandet. Det 
hele giver bare god mening. Vi glæder os til at vi bliver klar og satser på at 
tage på vandet i starten af maj. 
 
Midt i alt arbejdet bliver der dog også stadig tid til at tage i 
svømmehallen. Men vi nærmer os afslutningen af 
svømmesæsonen og den sidste gang i svømmehallen prøver vi 
som altid redningsveste, så I ved hvordan det er at ligge i 
vandet med redningsvest på. Vi regner med, at vi igen i år får 
lov af de flinke livreddere i svømmehallen. 
Inden vi skal på vandet skal I alle også lige huske at tjekke op 
på jeres udstyr. Har I jeres egen redningsvest skal den tjekkes igennem for evt. 
fejl og mangler. Er alle snore på plads, og virker spænder og lynlås? Passer 
den i øvrigt i størrelsen både efter vægt og krop? Hvis ikke alt er på plads skal 
det ordnes inden vi skal ud at sejle. Husk i øvrigt, at alle der har sejlet i Gry i 
mere end en sæson skal have sin egen redningsvest. 
 
Til slut husker vi alle på, at vi i maj glæder os til at se jer alle sammen til vores 
Standerhejsning, - den festlige åbning af sejlsæsonen, i år d. 26. maj. Og som 
vi har skrevet til jer alle, at årets sommertur går til Holbæk i uge 31. 
              Forrygende Forårsklargøringshilsner 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. 
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Oopti-PROGRAM 
 

APRIL : 
 
Ons d. 4 kl. 18.30 - 20.00  Havnemøde, hvor vi arbejder 

videre med alt det praktiske 
arbejde med jollerne, husk arbejdstøj. Der er 
kagedag til Peter & Julius. 

 
Ons d.11 kl. 18.30 - 20.00 Svømmedag på Frederiksberg. Husk det 

hele. Vi mødes i forhallen. 
Samarbejde er dagens tema……….. 

 
Ons d.18 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde – med almindeligt arb og lidt træning  
   - husk arbejdstøjet. Der er kagedag til  

Sebastian & Magnus. 
 
Ons d.25 kl. 18.30 - 20.00 Svømning på Frederiksberg. SIDSTE  

gang i denne sæson. Vi prøver 
redningsvest og fyrer den af i 
rutsjebanen, - hvis I har lyst! 

MAJ :  

** OBS - NY  TID **               ** OBS - NY  TID ** 
 
Ons d.   2 kl. 18.00 - 20.00 Der skal arbejdes på forårsklargøringen af vores 
   joller mm. Arbejdstøj påkrævet.  

Kagedag: Hmmmmm måske :-o.  
 
Søn d.   6 kl. 10.00 - 15.00 Arb.dag med forældre, - mere følger.  
 
Lør d.   26  Standerhejsning for alle,  

- den store festdag. 
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Så nåede vi til forårsjævndøgn (20/3) 12 
timer dag og 12 timer nat, sådan ca. Og 
alle vågnede op til et landskab klædt i 5 
cm. sne. Ok, vi må vel ud og finde noget 
frostsikker lak og maling, hvis ikke der 
snart kommer noget varme.

Siden sidst skal nævnes, at Bankofest-
spillet var et godt arrangement med flot 
fremmøde.

Kts. turen til Holbæk/Orø blev desværre 
aflyst. Den forsøges gennemført i efter-
sommeren. Nogle lavede deres egen tur, 
men det var sydpå til Domkirken i  
Maribo; hyggelig tur med snefygning fra 
Vordingborg til Guldborg. Nu ser vi frem 
til varmegrader og klargøring af  
Chresten K.

Lørdag 14. april. Bådudsætning kl. 
7.00

Torsdag 8. maj. Kts 1. Sejlads

Lørdag 26. maj. Standerhejsning: alle 
mand, venner og bekendte. Der skal 
penge i kassen.

Lø/sø 11/12 august. Kts og TS, Øre-
sund på Langs. Tuborg Havn-Helsingør.

Og er det ikke allerede skrevet i kalen-
deren, så gør det nu: 17-18-19/8 2018 
Ulketræf på Als hos Kirsten og Arne.

Det var alt for nu, vi ses, 
Søulk Jeppe.

Ohøj         Søulke.

Nyt mastespor og 
ny bundstok klar til 
montering!

VIGTIGE DATOER
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S
å er presenningerne kommet af bådene og forberedelserne gået i gang. Vi 
skal allerede have bådene i vandet d. 14. april, så alle de kære ansigter, 
vi har savnet over vinteren, glæder vi os til at se igen, da vi har en smu-
le travlt. Den står på Teakplejning, Waxing, Lakering og Bundmaling, 

så der er brug for alle de hænder, vi kan mønstre!

Søledermødet hos Bjarke-Gruppen i Roskilde gik godt med besøg på værft og 
godt med bajer og stemning. 

God vind og varmt vejr!
– Lederne

OHØJ 
JUNGMÆND!
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Et indspark fra Nils Ole:

Reklamen fra Silva er rigtig god viden
for en søspejder
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Sænke-GRY’s-skibe.

På spejdernes 
VHF-kursus 
går det som en leg
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Sænke-GRY’s-skibe.

Opgaven lød: Instruér de andre 
patruljer i at lave en Legofigur, 
ved korrekt brug af VHF.
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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
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 

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. 


