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Læs indeni om de 
forskellige afdelingers 
sommerture.

I luften over Spejdernes Ø 
hænger Bjarke, leder og 
Kaja, 

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

Spejderne 
sprang ud i 
årets første 
tur

SOMMER I SIGTE

82. årgangJuni 2018                                

I luften på
Ungdomsøen (Middelgrund) 
hænger spejder William
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Endelig blev den længe ventede sejl- 
sæson skudt i gang, endda med vores 
1. sejlads/Kristi Himmelfartstur, som 

årets første sejltur på vandet, hvilket 
jo passer meget godt til navnet ;-).

Vejret på turen var bestemt ikke til at 
klage over, og der blev badet hver dag og 
hygget godt med de andre søspejdere fra 
vores vennegrupper, ‘4. Hvidovre’ og 
‘Havets Helte’. 

Det var skønt at se, at I ikke havde 
glemt alt om at sejle og at binde klampe-
stikkene rigtigt henover vinteren, og at 
alle nu er fortrolige med båden, også 
de som sejlede i Svendborgjoller for aller-
første gang. 

Vi fortsætter selvfølgelig med alle de 
gode, sjove stunder til søs, og vi skal 
have sejlet så meget som muligt, her i 
den sidste tid før sommerferien. Så hvis 
vejret er til det, f.eks. en torsdag eller en 
weekend, og du kan finde et par spejder-
kammerater, så tag endelig ud at sejle 
alene uden os ledere (I skal selvfølgelig 
lige have lov først). Vi ved nemlig, at I 
kan, for det beviste I på jeres solo-sejltur 
til standerhejsningen.

Husk generelt jeres tørklæder, sejler-
tøj og vigtigst af alt: jeres gode humør! 

De varmeste og mest sommerlige hilsner,
Anna og de 3 B’er

Tirsdag d. 5. juni, kl. 18-21 Vi sejler. Også selvom det er Grundlovsdag :-).
Tirsdag d. 12. juni, kl. 18-21 Vi sejler. 
Tirsdag d. 19. juni, kl. 18-21 Vi sejler.
Tirsdag d. 26. juni, kl. 18-21 Vi sejler for sidste gang inden sommerferien.
Fredag d. 20. juli-søndag d. 5. august Sommertur!
Tirsdag d. 14. august, kl. 18-21 Første spejdermøde efter sommerferien 

JUNI + JULI + AUGUST

OHØJ SPEJDERE
!

Øverste billede: Friske spejdere klar til 
udspring på Ungdomsøen på 1. sejladsturen.

Nederste: På indkøb i Malmø på 1. sejlads-
turen. Svenskerne forstår sig vist på ketchup!
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Stemninger fra 
spejdernes 1. sejlads 
10.-13. maj

Hvad!? Kan en søspejder lave bål?

Vi fik ekstraordinært lov til 
at overnatte på Ungdoms-
øen (Middelgrund), selvom 
den egentlig ikke er åben 
for gæster endnu.

Smukt aftenlys over Ungdomsøen.
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Kaja (spejder) og Bjarke (leder) hopper ud i det blå.

Carel stiger op for siden at 
dykke ned.

Der er bøjeklap: “Alle der ikke når at røre bøjen, 
skal vaske op i aften!”
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

Så ramte vi juni og vi er for alvor i gang med at sejle. Vi 
har haft helt fantastisk vejr i maj, - flere solskinstimer 
end i mange år. På trods af det, har vi to onsdage været 
ramt af megen vind. Det gav hold-sejlads i wayfarerjolle 
og praktisk arbejde på både og pladsen. Alt i alt fik vi 
både sejlet og ordnet nogle praktiske opgaver, og det er 

jo ikke så dårligt endda. Vi tager nu revanche og kaster os 
ud i masser af sejlads om onsdagen i juni.  

Vi har rigtigt mange nye ansigter der nu skal på vandet. Det betyder, at de 
Ooptier der har stor erfaring skal til at lære fra sig i jollerne. Vi skal have de 
nye ud at sejle med de ”gamle”. På den måde får vi helt sikkert hurtigt oplært 
de nyeste Ooptier til at kunne sejle selv. Målet for os alle er, at alle skal kunne 
sejle selv i en optimistjolle. Vi når det måske ikke på denne side af 
sommerferien, men bare hold ud – det skal nok komme. 
 
Sidst i maj har vi haft vores årlige ”Standerhejsning”. Festdagen hvor vi alle er 
sammen om at fejre, at sejlsæsonen for alvor bliver skudt i gang. Det blev en 
blandet dag med masser af aktiviteter og hygge. Vejret gjorde sejladsen noget 
mindre end vi havde planlagt. Tordenvejr er ikke noget man skal spøge med, 
så når det buldre og brager i nærheden må man desværre blive på land og ikke 
tage ud at sejle. Der blev dog sejlet lidt i løbet af dagen og der blev også fundet 
en vinder af vores ”Forældre-opti-cup” - stort tillykke. Ud over sejladsen blev 
der ”gået til vaflerne” ved både ved Lykkehjulet, flødebollemaskinen og også 
pandekager blev der bagt. Mon ikke også at der blev klemt en enkelt ristet 
pølse ned i et par af jeres maver. Mange af jer deltog også i vores ”hemmelige” 
pakkeauktion, hvor I kom hjem med forskellige sjove gaver til en meget flot 
pris. Tak for deltagelsen, - det styrker økonomien til vores 
daglige arbejde med børn og unge, hus og både. Dagen 
sluttede af med fællesspisning ved griller, både den store 
og de små ved bordene. Flot salatbord til alle og hyggelig 
stemning ved bordene. Heldigvis var vejret ved maden 
helt fint, så bordene blev dækket på terrassen og maden blev nydt i solens 
varmende stråler. 
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2 
 

OOPTI - SIDE 
 

Ser vi lidt frem i tiden rammer vi inden længe sommerferien. 
Her holder vi som altid ferie fra den normale sejlads, men 

skal traditionen tro skal vi også i år af sted på den årlige 
sommertur. Vi drager mod Holbæk og skal igen have 
husly hos søspejderne i uges tid. Her skal vi ligge i telt 
og sejle så meget som muligt. Vi låner Holbæks 

optimistjoller og sørger for at de får en masse timer på vandet. Hvad vi ellers 
skal lave i løbet af ugen er helt op til deltagerne. Så vil I gerne have indflydelse 
på hvad der skal ske i løbet af ugen, så er det bare med at tilmelde sig i en fart 
og komme med gode ideer til hvad der skal ske. På turen har vi som altid brug 
for hjælp til transport frem og tilbage, så husk at give besked ved tilmeldingen 
om I har mulighed for at give en hånd i forbindelse med turen. Den officielle 
tilmelding til turen kommer ud lige straks og med kort varsel, så meld til så 
snart den kommer, så I er sikre på at komme med på turen. 
 
Kigger vi lidt længere frem i kalenderen er der 
mange gode arrangementer der ligger og lurer efter 
sommerferien. For at I alle kan få styr på dem har vi 
med denne Stander udsendt halvårsprogrammet for 
resten af 2018. Tjek programmet ud med det samme 
og sæt datoerne i kalenderen. Vi glæder os til at se 
jer til de forskellige arrangementer og ture. Jo flere vi er, jo sjovere er det ofte. 
Der er meget forskelligt i programmet, både det sjove og det praktiske, - vi 
håber at I kommer til det hele.  
 
Sejladsen er i gang for alle. Humøret er højt. Stemningen sprudler og vi suger 

til os af oplevelser og saltvand, solskin og smil. 
 
         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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3 
 

Oopti-PROGRAM 
 

JUNI : 
 
Ons d. 6 kl. 18.00-20.00 Onsdagssejleraften for alle Ooptier. På med 

uniformen og ud på vandet. Vi tjekker tillægninger 
til broen i dag og om I kan fortøje jollerne 
ordentligt. 

 
Ons d. 13 kl. 18.00-20.00 På med uniformen og af sted det går. Dagens 

opgaver bliver ”banesejlads”. Kan I finde vej rundt 
op bøjerne?  

 
Ons d. 20 kl. 18.00-20.00 Dagens sejladsaften bliver med 

”Propkonkurrence” på programmet. 
Hvem finder flest og hvor mange 
point kan I mon samle??  

   
Ons d. 27 kl. 18.00-20.00 Sidste sejladsaften før ferien. Programmet er som 

altid 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. 29. juli til Sommertur for Ooptierne til 
Lørdag d.  4. august  "Holbæk ved Holbæk fjord". 
 
AUGUST : 
 
Ons d. 15  kl. 18.00-20.00 Første sejlads efter ferien, - Det bliver super! 
   Er der mon nogen der kan vinde en sismofyt….. 
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ØV, ØV – tre gange ØV!
men tre gange 1000 TAK!
for udnævnelsen til
ÆRESMEDLEM af  ”GRY”

 
Øv! – fordi jeg ikke var rask nok til at være til stede og blive 
overrasket over det, der skulle hænde mig. Det rørte mig dybt.

Godt, at Nils Ole, Hans Christian (HC) og Rigmor var til stede for at 
tage imod på mine vegne, for de – og resten af familien – har været en 
god hjælp for mig i de 64 år, der er gået. Hele familien Jensen – fire 
generationer inkl. mine forældre (”Fru Jensen” har lavet kaffe til Stan-
derhejsningen i mange år) har bidraget + alle søspejderkammeraterne 
i ”GRY”!

Det har for mig været en fornøjelse og lærerig tid i ”GRY”.
Og sikken et kammeratskab jeg har oplevet – og stadig oplever. 
Det har været et rigt og inspirerende liv for mig.

TAK til alle for god hjælp og støtte undervejs.

Og husk så:

GRY, GRY, GRY
– vi har RY!

         Erik Sø

En hilsen fra vores nykårede æresmedlem:
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OHØJ 
JUNGMÆND!

Så kan der ses en ende på klargørelsen af bådene. Med Antares helt 
klar til standerhejsningen, og Chronic liggende lige på trapperne, 
glæder vi os til at komme ud og sejle for alvor.

Forresten, fedt at se så mange jungmænd vende tilbage og give en hånd 
her i slutspurten.

Lidt informationer om sommerturen til dem, der ikke har hørt det. Vi 
sejler fra lørdag den 28. juli til lørdag den 11. august. Indtil vide-
re er planen at vi sejler mod Århus og helt sikkert stopper forbi Ærø og 
Svendborg på et tidspunkt, men planer kan jo – ligesom vinden – ændre 
sig.

God vind!
Lederne

Loppebiksen
Busseronne i opti-størrelse sælges
Godt gået til men i fin stand og med de 
reglementerede mærker syet på (det er dej-
ligt at slippe for selv at skulle gøre det ;-)). 
Et par sorte malerklatter medfølger på lom-
me og ærme. Det isyede str. mærke siger: 
158-164 cm, 13-14 year, men i realiteten 
passer den en på 9-11 år med meget lange 
arme :-) – godt at 
ærmerne kan smøges op! 
Længde skulder til 
underkant: 58 cm. 
Bredde: 48 cm. 
Ærmelængde arm-
hule til håndled: 49 
cm. Pris 100 kr. 
Kontakt Pia på mobil 
6116 53 66.

Har du noget 
spejderudstyr, du 
vil købe eller sælge 
gennem Loppebiksen, 
så send en mail til 
pia@santesson.dk
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Med et rigtig varmt maj-vejr som af-
slutning på foråret, kom vi frem til 

1. sommermåned. Mon vi tør regne med, 
at der er gemt både sol og varme til de 
kommende sommermåneder?

De lyse nætter er startet 5/5 og fortsæt-
ter til 8/8. Lyse nætter vil sige at solen 
står mindre end 18 grader under hori-
sonten, sådan at aftenskumringen går 
over i morgendæmringen uden en egent-
lig nat imellem (Wikipedia).

Der er rigget til og torsdagssejladserne
er igang. Alle torsdage i juni, kl. 19.00, 
og alle torsdage i aug./sept. kl. 18.00.

Denne udgave af ”Standeren” er den 
sidste inden aug/sept., så der følger et 
par vigtige datoer med til kalenderen til 
efter sommeren.

Med ønsket om en god sommer til alle i 
og omkring Gry, meldes hermed ”Alt vel” 
herfra.

Vi ses, Sø-ulk, Jeppe.

Ohøj         Søulke.

Eneste Maage i mahogni – desværre kun i 1:50. 
Udført af Lasse Wieberg, tidligere søspejder og 
bådebygger, ca. år 2000.

17.-19. aug. Ulkekomsammen hos  
Kirsten og Arne på Als. 
Kørsel/sejlads samt over-
natning aftales indbyrdes.

8. sep.  Et snævert udvalg i besty-
relsen har fastsat datoen, 
og der mødes kl. 10.00. Der 
vil være kaffe/the samt 
brød. Alle medbringer selv 
madpakke.

Masten er sat i 
Chresten K. og 
passer perfekt i det 
nye mastespor! 
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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
Rasmus Bæk
60 74 31 37
Anna Thomsen
61 71 59 47
troppen@gryspejderne.dk

Jungmandsafdeling 
Frederik Schrøder Koefoed 
61 10 23 68
Arthur Diness
Jonathan I Dali
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. 


