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Giv et nap med den 23. september

Kom og hyg den 26. august med optierne

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

Stationsvagt i august og september: 
Jungmænd og så Optier
Husk at sørge for toiletpapir, køkkenruller, 
sæbe, opvaskemiddel, rene viskestykker og 
håndklæder, vask af de snavsede og dørkvask!

Velkommen tilbage fra 
sommerens togter, optier, spejdere, 
jungmænd og søulke! 

FORÆLDREDAG

82. årgangAugust og september 2018                                

ARBEJDSDAG

Spejdersommerdas



2

AUGUST

To ugers sommertur med det bedste badevejr i umindelige tider!

Tirsdag d. 14. kl 18-21: Første møde efter sommerferien. Vi sejler!
Tirsdag d. 21. kl 18-21: Spilersejlads
Fredag d. 24. kl 17-ca. 20: Vi mødes i GRY og sejler bådene til Nordhavn
Lørdag d. 25. kl 11-18.30: Der sejles med Kulturhavnsgæster
Søndag d. 26. kl 11-18.30: Der sejles med Kulturhavnsgæster
Tirsdag d. 28. kl 18-21: Vi øver kapsejlads på trekantsbaner
Weekenden d. 31/8-2/9: Distrikts-kapsejlads (HEL weekend i GRY)

Tirsdag d. 4. kl 18-21: Vi sejler!
Tirsdag d. 11. kl 18-21: Vi sejler!
Tirsdag d. 18. kl 18-21: Vi sejler!
Søndag d. 23. kl 10-16: Arbejdsdag for alle i GRY + familie
Tirsdag d. 25. kl 18-21: Vi sejler!

SEPTEMBER
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Troppen har været på deres to ugers 
sommertur, som i år gik til Sveri-
ge, Nykøbing Falster og det syd-

sjællandske. Det var en skøn tur, med 
masser af sol, badning, dagsudflugter 
(til bl.a. Møns Klint), natsejladser (pga. 
god vind), motorsejladser og generelt 
bare hyggelige stunder både til søs og til 
lands!

Sommerferien er nu (desværre) bag os, 
og vi starter derfor op med vores ugentli-
ge tirsdagsmøder igen, hvor vi bl.a. skal 
have finpudset vores spiler- og kapsej-
ladsfærdigheder. Så vi kan gøre vores 
bedste for at vinde årets distrikts- 
kapsejlads (aka. “Distrikten”), som er 
en weekend med venskabelige kapsejlad-
ser mellem søgrupperne fra Øresunds-
området. I år bliver Distrikten holdt 
hos os selv, nede i GRY, i weekenden 
den 31/8-2/9, så det er jo super let for 
jer, da vi ikke først skal til at sejle både-
ne til et andet sted.

I weekenden før Distrikten, 24/8-26/8, 
deltager troppen også i “Kulturhavn 
Festival 2018”, hvor vi sejler med 
glade kulturhavnsgæster i vores 
Svendborgjoller, drabanter og lederbåd, 
dels for at vise søspejderlivet frem til 

offentligheden, og så selvfølgelig for at 
have det sjovt. Vi mødes fredag efter-
middag og sejler bådene om til Sandka-
jen ved Göteborg Plads, ved Nordhavns-
bassinet, hvor vores del af Kulturhavnen 
vil foregå lørdag og søndag. Forældre 
og bekendte er selvfølgelig også 
velkomne til at svinge et smut forbi, og 
se deres unger i aktion, eller prøve nogle 
af de andre gratis festivaltilbud i Køben-
havns Havn.

Det er ganske vist stadig sommer og lunt 
i vejret, men vi begynder at gå efteråret 
i møde, og det betyder generelt også, at 
vejret bliver koldere og vådere. HUSK 
derfor altid at have din uniform, dit 
sejlertøj + uldsweater, hue, hals-
tørklæde og vanter til at ligge fast 
nede i GRY, da vi som udgangspunkt 
sejler indtil slut oktober, også selvom 
det øsregner, så længe vinden altså også 
tillader det. 

I september har vi arbejdsdag for alle 
medlemmer og forældre i GRY, hvor 
vi mødes søndag d. 23/9 i vores gode 
arbejdstøj, og hjælpes ad med at rydde 
op, fikse skader og lave forbedringer på 
vores kære hytte, værksted osv. Det er 
en vigtig dag, og vi opfordrer alle for-
ældre til at komme og give en hånd 
med, da det betyder, at vi fortsat kan 
opretholde de nødvendige faciliteter til at 
drive søspejder for og med jeres børn. 

De gladeste sømandshilsner, 
lederne Bjarke, Bæk og Anna

OHØJ SPEJDERE
!
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S
å er vi godt landet efter et dejlig sommertogt, hvor vi var oppe og 
runde Aarhus, ned gennem Storebælt og ligge over i Svendborg, og så 
hjem igen. Bådene har taget et par enkelte skrammer efter at have 
været gået på grund ved Storstrømsbroen lige ud for øen Dyrefod, 

men besætningerne har det heldigvis godt.

Nu er planen at få gjort vores Jungmandslokale og bådsrum i stand og at 
få sejlet sejlsæsonen tynd :-). Så vi håber på rigeligt med vind, så vi kan 
øve os til en eventuel sejr i den kommende distriktskapsejlads, der jo bliver 
afholdt på hjemmebane :-).

God Vind
– Jungmændslederne

Ohøj Jungmænd! 
 
Så er vi godt landet efter et dejlig sommertogt, hvor vi var oppe og runde Århus, ned gennem 
Storebælt og ligge over i Svendborg, og så hjem igen. Bådene har taget et par enkelte skrammer 
efter at have været gået på grund ved Storstrømsbroen, lige ud fra øen Dyrefod, men 
besætningerne har det heldigvis godt. 
 
Nu er planen at få gjort vores Jungmandslokale og bådsrum i stand og at få sejlet sejlsæsonen 
tynd 😉😉 Så vi håber på rigeligt med vind, så vi kan øve os til en eventuel sejr i den kommende 
distriktskapsejlads, der jo bliver afholdt på hjemmebane 😎😎 
 
God Vind 
- Jungmændslederne 

 

Stemning fra sommertogtet.

OHØJ 
JUNGMÆND!
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Hermed indbydes til 

 
  Søndag d. 23. sept kl. 10.00 
Hej Alle. Så kalder vi, traditionen tro, nok en gang sammen til en praktisk dag 
i Gry. Vi har praktiske opgaver af forskellig art vi gerne vil have hjælp til. Der 
skal bl.a. luges og males, vaskes og hamres. Forskellige opgaver vil blive lagt 
frem på dagen, og derefter 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 eller overkomme 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. 19. sept. Så ved vi hvor mange vi skal handle ind til. Er man ikke 
lige blevet tilmeldt skal man selvfølgelig bare møde op alligevel.  

 
Vi ses til en hyggelig arbejdsom dag i Gry. 

Vi glæder os 
Lederne og Bestyrelsen 
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OOPTI - SIDE 
 
Hej Ooptier 

Så er vi kommet igennem en 
sommerferie vi ikke har set i mange år. 
Fuld drøn på solen hele sommeren. Vi 
håber, at I alle er kommet godt igennem 
den uden hedeslag og dehydrering. 
Måske har I været sydpå og klaret det 
på den måde. Under alle 
omstændigheder er vi nu klar til at fyre 

den af i resten af sejlsæsonen. Vi sejler igen hver onsdag helt frem til 
efterårsferien. På med uniformen og af sted mod Gry. Masser af tid på vandet 
med gode oplevelser og masser af smil vinter på at bliver til virkelighed 
sammen med jer. 
 
Hen over eftersommeren skal vi også ses lidt ud over onsdagene. Første gang 
bliver til vores traditionsrige Forældredag. Vi skal mødes til sejlads i Grys 
både. Vi er klar med vores både og tager også gerne en tur i Gry’s andre både 
hvis der er ønsker om dette. Vi hygger hele dagen og får helt sikkert også tid til 
at prøve lidt kæntingsøvelser i optimistjoller. Har I mod på dette, så medbring 
badetøj og håndklæde, - det gælder både store og små! Mød op med hele 
familien, medbring en madpakke og tøj til vejret, så skal dagen nok blive 
fornøjelig for alle. Måske bliver der også mulighed for at se lidt billeder fra 
sommeren der gik. Tilmelding onsdagen før så vi har lidt styr på hvor mange 
vi bliver. 
 
Næste arrangement ud over de faste bliver vores praktiske arbejdsdag i Gry. 
Der er her vi kalder sammen til praktisk arbejde i og omkring vores huse og 
plads. Der er forskellige opgaver som skal klares. Nogle er for store stærke 
hænder og andre er til alle der har lyst. Vi har meget forskelligt på 
programmet, så der er helt sikkert noget til alle. Vi satser på godt vejr og 
masser af hænder der møder op. Vi glæder til at se alle og håber bl.a. på at 
mange forældre vil dukke op denne dag, - også uden børn hvis de har andre 
planer. Medbring arbejdstøj til alle opgaver og madpakke. Vi sørger for resten. 
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OOPTI - SIDE 

 
 
Sommerturen for Ooptierne i år bød igen på en tur til Holbæk. 13 Ooptier var 
på besøg hos søspejderne i Holbæk og rammerne er noget nær perfekte. Hus  
på havnen med kabys og mulighed for tørvejr, græsplæne til vores telte og 
aktiviteter og optimistjoller til låns. Alt samme lige det vi har brug for til en 
dejlig sommertur. Igen i år kom vi af sted med hjælp fra forældre til en masse 
af det praktiske. Kørsel frem og tilbage og ”Mad-mor og far” med på turen til 
en god del af alt det praktiske. Det gav igen i år en rigtig god tur med masser af 
sejlads og hygge. Der blev sejlet og badet hver dag. Det meste af turen gik i år 
enten i- eller på vandet. Det blev som følge af vejret badet en del, og efter at 
havnemesteren havde bedt os om at undgå at bade i havnen gik turen til den 
nærliggende strand eller badeponton. Vandet er der i hvert fald ingen Ooptier 
der er bange for, hverken på den ene eller anden måde.  
Næsten alle Ooptier fik rigtigt godt fat i det med at sejle og nogle blev rigtigt 
super skrappe. Det viser, at tid på vandet giver erfaring og kundskaber. Så alle 
skal bare sørge for at komme på vandet så meget som muligt, - det giver 
mening på mange måder. Nogle gange skal man også tage chancen og presse 
sig selv til lidt mere end man tror man kan. I de fleste tilfælde kan man nemlig 
godt lidt mere end man selv tror. Giv den gas på vandet resten af sæsonen. 

 
  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),  

      Stationen (39 20 62 81) 
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Oopti-PROGRAM 
AUGUST :  
Ons d. 15 kl 18.00 - 20.00 Første onsdag efter ferien, - så skal der sejles igen. 

Kan vi mon finde ud af vores egne joller?  
 
Ons d. 22 kl 18.00 - 20.00 Så tager vi tid på tilrigning. Hvad  
   bliver årsrekorden? Husk tilmelding til 
   Forældredagen. 
 
Søn d. 26 kl 10.00 - 15.00 Forældredag med masser af hygge og  
   gode aktiviteter. Husk madpakke og håndklæde. 
 
Ons d. 29 kl 18.00 - 20.00 Sejlads med tillægninger og fortøjninger på  
   programmet. 
 
SEPTEMBER : 
Ons d.  5  kl 18.00 - 20.00 Ringsejladsaften. Hvor meget   
   sønderjyde er der  egentligt i Ooptierne i år? 
 
Ons d. 12 kl 18.00 - 20.00 Så skal vi prøve ”Prop-point-sejlads”. 
   Hvor mange point kan I mon få fat i? 
 
Ons d. 19 kl 18.00 - 20.00 Sejlads med vendinger og bomninger.  
   Husk tilmelding til arbejdsdagen! 
 
Søn d. 23 kl 10.00 - 14/15 Arbejdsdag på Stationen. Praktisk   
   arbejde på Station og plads. Små og store  
   opgaver  lidt for enhver smag. 
 
Ons d. 26 kl 18.00 - 20.00 Fri sejlads uden faste programpunkter, 

men ønsk gerne noget, så ser vi på det. 
OKTOBER : 
Ons d. 17   Efterårsferiefri. Det er familiehygge på  
   programmet, - god fornøjelse. 
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Så er det igen tid til: 
 

 
Søndag d. 26. aug. 2018 kl. 10.00 på Stationen. 

 
Dette er dagen, hvor vi gerne vil se alle Ooptier med forældre til en 
hyggelig dag i Gry. I år bliver det en dag primært for Ooptier med 
forældre, da spejderne og JM'erne er optaget af et 
"Kulturhavnsarrangement" i Nordhavnen, - men alle er velkomne. 
Vi mødes kl. 10.00 og dagen byder traditionsvis 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. Dagen byder måske også på billeder fra årets 
sommertur.  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. Tilmeld 
jer derfor hos jeres ledere senest onsdag d. 22. aug. 2018. 
 
    Vi glæder os til at se jer alle sammen til en god dag i Gry. 
 

Oopti-Lederne i Gry 
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“De lyse nætter” sluttede 8. august. 
“Hundedagene” er perioden mellem 

23. juli og 23. august. Det har ikke noget 
at gøre med hundekoldt, men at Hunde-
stjernen Sirius – en stjerne i stjernebil-
ledet Canus Major (store hund) – er nær-
mest solen. Man siger: Som vejret er på 
første hundedag, vil det være de næste 
tre uger.

Sidste nyt om Ulkeaktiviteter. Der er 
sejlet torsdagssejladser i maj og juni. Pt. 
er der aktivitet omkring noget råd i ruf-
sider samt efterlakering på Chr. K. 

Torsdagssejladser fortsætter september 
ud kl. 18.00.

Ohøj         Søulke.

Ulkesommersejlads i uge 29 med 
Adesso, Hans Henriks Etap 28. Besæt-
ning: Lars og undertegnede. Odense  
(Stige Ø), Fyens Hoved, Tunø, Aarhus, 
Ebeltoft, Ballen og retur til Stige Ø, 
Odense Fjord. Meget varmt, lidt vind, 
megen motorsejlads og hyggelige havne, 
især Ebeltoft, hvor vi havde fornøjelsen 
af at se smukt restaurerede Maage 
nr. 6, PUK.

Alt vel herfra.
Vi ses, Søulk Jeppe.

Lettet med Adesso fra Ebeltoft, kurs 280°. 
Mols Bjerge i stævnen.
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17.-19. aug. Ulkekomsammen hos  
Kirsten og Arne på Als. 
Kørsel/sejlads samt over-
natning aftales indbyrdes.

8. sep.  Kl. 10. Admiralsforsam-
ling på Stationen. Der vil 
være kaffe, the, brød. Med- 
bring selv højt belagt mad-
pakke og konstruktive ind-
læg til Søulkenes fremtid.

VIGTIGE DATOER

Maage nr. 6, PUK.

23. sep. Kl. 9-15. Gruppearbejds- 
dag på Stationen, diverse 
vedligehold af alt.

Uge 40 Chresten K på land.

4. nov. Kl. 7-15? Bådoptagning.

11. nov. Kl. 7-15? Bådoptagning.
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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. 


