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Oktober er den sidste måned i sejlsæsonen – til
november skal bådene på land

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

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

– eller en del af det. Mange 
var kommet for at hjælpe på 
arbejdsdagen – også Freja og 
hendes mor og bagved Selma 
med sin far Mogens.

82. årgangOktober 2018                                

SIDSTE BØLGER 
UNDER BOVEN

Arbejdet er gjort
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Her kommer opti Bertil slæbende 
med et læs, der skal i traileren og 
køres på genbrugspladsen.

Arbejdsdag – fælles sag

Et dejligt udpluk af Mellem- 
stationens malersjak: på stigen i 
baggrunden spejder Kaja og fra 
venstre spejderne Carel, Anton,
August og Rumle. Bemærk 
Rumles smarte lukning på 
kedeldragten.

Dream team 2018: forældre, søskende, ledere,
søulke, jungmænd, spejdere og optier.

Jeg synes, det er en fornøjelse at se 
opbakningen til Gry på den årlige 

arbejdsdag, som altid foregår i solskin.
Store og små, der vier en stor del af 

deres søndag til at hjælpe med vedligehol-
delsen af Stationen, som danner rammen 
for vores børn og unge i Gry, hvor de ople-
ver sammenhold og fællesskab og lærer at 
samarbejde og begå sig til søs.

En kæmpe stor TAK. Jeg håber, I vil 
nyde billederne af hverdagens helte.

Redaktøsen

Claus og Bæk får en 
snak om livets gang i 
Gry og er klar, hvis der 
er en skrue løs.

♥Gry, Gry, Gry
– vi har ry!

Søulk Hans Henrik – den glade pælemaler.



4 5

I visse udgaver af redningsveste fra Baltic Industrial 
er der opdaget en fejl, som gør, at vestens evne til at 
puste sig op ikke fungerer. Enten sker det langsomt, 
eller vesten pustes slet ikke op.

Tjek straks, hvilken redningsvest du har! Det drejer 
sig om redningsveste med hammer-udløser nr. 7510. 
Redningsveste produceret fra februar 2018 og frem til 
i dag er tilbagekaldt. Det drejer sig om modellerne:

•	 18027510070001-18027510070100	 
•	 18087510070101-18087510070200

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man har en rednings-
vest af en af de ovennævnte modeller, bør man kon-
takte forhandleren, hvor vesten er købt.

Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Baltic Industrial tilbagekalder 
to partier redningsveste 

Frokostpause. Mogens’ to ældste, Kasper og 
Astrid, er allerede med i Gry, og Selma slipper 
efter eget udsagn heller ikke, når hun når den 
opti-modne alder.

De nye lister til facaden skal lige duppes med 
tjære i enderne. Per og Jens hjælpes ad.

Nye lister skæres til Stationens facade. Søulk Jeppe og Nils Ole hjælpes ad.

På havearbejdet hjælpes man også ad.
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 
 
Har I lagt mærke til det? Det bliver mørkt 
når vi sejler ind. Det bliver næsten helt mørkt 
inden vi holder afmønstring. Det betyder, at 
så er efteråret for alvor over os og vejret truer med 
kolde dage, blæst og måske også regn og rusk. Det 
betyder, at det bliver endnu mere vigtigt at holde øje med 
vejret og få det rigtige tøj på når der skal sejles. Bliver man 
våd, bliver man kold. Bliver man kold er det ikke så sjovt at sejle. Og det er jo 
derfor vi sejler, - for at have det sjovt, - så på med det rigtige tøj der passer til 
dagens vejrudsigt. Og så er det i øvrigt med at få sejlet igennem de sidste par 
gange vi har tilbage inden vi går på land for sidste gang i denne sejlsæson. Vi 
sejler frem til efterårsferien, - hvor vi i øvrigt holder fri og hygger os hjemme 
med familierne. 
 

I løbet af efteråret har vi sagt farvel og goddag til et par Ooptier. 
Magnus og Silje har fundet andre gode ting at lave og har derfor 

valgt at stoppe som Oopti i Gry. Vi ønsker dem begge en 
god vind fremover og håber at de får det sjovt  med hvad 
de end finder på. Samtidig har vi så sagt goddag til Svea 
som ny Oopti. Vi ønsker Svea og hele familien 

velkommen i Gry og håber at I må få en masse gode 
oplevelser sammen med os. Velkommen i Gry. 

 
Ser vi lidt tilbage har vi haft årets Forældredag for Ooptier. En dag med 
masser af sejlads og også lidt ”frisvømning”. Svømningen var både for 
forældre og Ooptier og foregik heldigvis inde i optimistollerne. Sammen med 
”Svømningen” blev øserne brugt flittigt så det meste af vandet kunne komme 
ud af jollerne igen. Mange blev våde under sejladsen, men alle havde heldigvis 
stadigvæk smil på ansigterne. Dagen bød også på den årlige kæntringsøvelse 
og her blev alle våde, - i denne sammenhæng var det dog helt efter planen. 
Alle havde en god dag med sejlads, hygge, samvær og masser af gode 
oplevelser. 

OOPTI - SIDE 
 
 Næste store fælles oplevelse var vores alle sammens 
arbejdsdag i Gry. En traditionsrig søndag i Gry, hvor vi i 
fællesskab får klaret en masse praktiske opgaver. I år 
blev det til oprydning på pladsen med masser af skrald 
der blev kørt væk, ukrudt blev luget, rengøring blev 
klaret og maling af både Stationen og 
”Mellemstationen” blev udført som perfekt ”sort 
arbejde”. En sofa fik nye ben og lyset på terrasse og bro fik en opdatering. 
Dette og lidt mere blev klaret af dem der mødte op og sled på dagen. Alt i alt 
endnu en god dag i Gry med masser af aktivitet og glade ansigter. Tak til alle 
der var med på dagen og gav en hånd med. Det giver et godt ryk i de praktiske 
opgaver vi ikke lige har overskud og hænder nok til i hverdagen. Enkelte har 
budt ind med at løse opgaver på andre tidspunkter, - så må vi lige se hvad vi 
kan finde på til dem. 
 
Foran os venter en rar vintersæson med masser af aktiviteter på land. Vi starter 
efter efterårsferien med at få ordnet vores joller og grej, så det hele kan 
”overvintre” i trygge rammer på plads og sikkert for vinteren. Så skal vi til at 
tænke over hvad vi skal lave når vi mødes om onsdagen og der ikke er sejlads 
på programmet. Halvdelen af onsdagene har vi forholdsvis styr på. Det er her 
hvor svømmehallen er rammen og resten kommer lidt af sig selv. Men de 
andre onsdage hvor vi mødes i Gry skal vi snart til at have gode ideer til. Så 
læg hovederne i bød og tænk store tanker. Husk lige at tage hovederne op igen 

når I skal trække vejret. Hvad kunne I tænke 
jer at lave over vinteren når vi  mødes på 
Stationen i Gry. Pak ideerne ind i gode 
tanker og tag dem med når programmet siger 
til. Så samler vi alle ideerne og laver 
vinterens program ud fra disse. 

                         Ellers ikke mere for denne gang, - vi ses snart i Gry. 
                              Efterårshilsner 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) 
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Oopti-PROGRAM 
OKTOBER :  
Ons d.  3 kl 18.00 - 20.00  Vi sejler også denne onsdag –

håber vi! Vejret bestemmer 
og er det ikke sejlervejr, ja 
så finder vi på noget andet.  

 
Ons d. 10 kl 18.00 - 20.00 Så er der ingen vej tilbage, - i dag bliver det helt 

sikkert absolut sidste tur på vandet for i år. Bed 
vejrguderne om dejligt sejlervejr, så tager vi en tur 
på vandet og nyder det.  

 
Ons d. 17  Efterårsferiefri, - programmet siger derfor  

”Onsdagsaftenhjemmemedfamilienhyggeaften”.  
Mulighederne er mange – der er ”frit slaw” 
 

Bemærk nymøde tid - bemærk ny mødetid - bemærk ny mødetid 
Ons d. 24 kl 18.30 - 20.00 Første møde på land. Jollerne skal pakkes væk for 

vinteren og optirummet skal have en omgang. Husk 
skiftetøjet skal med hjem. Og så skal vi måske 

  også have kage…. 
 
Ons d. 31 kl 18.30 - 20.00 Første tur i svømmehallen i 

denne omgang. Alle  skal huske 
svømmetøj, håndklæde, 20 kr 
og fuld uniform. Vi mødes 
som altid i forhallen og køber 
fælles billet. Skulle der være en forælder der skal 
med koster det 40 kr.  

NOVEMBER : 
 
Ons d.  1 kl. 18.30 - 20.00  Første rigtige ”inde-møde” for denne sæson. 

Programmet er ikke sikkert, men det bliver en god 
aften. 

 

Dybdegående undersøgelse

Indlæg fra Tom Nielsen, tidligere 
Styr-medlem i Gry, sakset fra KAS  
https://kas.dk/node/880:

Borgerrepræsentationen har den 23. 
august 2018 truffet beslutning om 
etablering af Nordhavnstunnelen.

Beslutningen indebærer, at Nord-
havnstunnelen etableres som en kort 
tunnelløsning fra Nordhavnsvej til øst 
for Færgehavnsvej. Den igangsættes 
under forudsætning af, at der anvises 
finansiering.	Borgerrepræsentationen	
skal i forbindelse med budget 2018 anvi-
se	finansiering	på	i	alt	745,4	mio.	kr.	for	
at anlægget kan igangsættes.

Anlægsfasen af Nordhavnstunnellen 
etapeopdeles og erstatningshavnen place-
res i Færgehavn Nord. Anlægsperioden 
for tunnelen i VVM-redegørelsen vurde-
ret til ca. 8 år, heraf 3 år til forberedelse 

og udbud samt til anlæg af erstatnings-
havn og ca. 5 år til anlæg af tunnel.

Desuden har Borgerrepræsentationen 
besluttet, at der ikke etableres en cykel-
stiforbindelse på tværs af Svanemølle-
bugten.

Endelig skal forslaget til anlægslov, 
efter krav fra staten, indeholde en frem-
tidssikring af Nordhavnstunnelen i form 
af en forberedelse til en østlig ringvej.

Som formand for KAS er Jon Bunde-
sen tilfreds med udfaldet.

”Vi vil arbejde for at blive involveret i 
det videre forløb, når den nye havn skal 
anlægges, således at vi kan gøre det så 
godt	som	muligt	for	dem	som	må	flyttes,”	
siger han.

Det næste der skal ske er, Vejdirek-
toratet udarbejder udkast til forslag til 
anlægslov om etablering af tunnel mv. 
på baggrund af Borgerrepræsentationens 
valg af løsning. Udkastet forelægges 
Borgerrepræsentationen, inden det fore-
lægges Folketinget til vedtagelse. 

Læs mere på www.vejdirektoratet.dk

Tag i indlægget ikke fejl af begreberne Udviklingsselskabet, By og Havn I/S 
og Gry’s vedligeholdelsesudvalg, Hus og Havn.

På forlangende af By og Havn, har vi fået dykkerholdet Kristoffer  
Gravgaard og Troels Jespersen til at undersøge Gry’s bropæle.  

Udfaldet var vældigt positivt, Kristoffer meddeler, at alle pæle er  
sunde og raske, som var de banket i går! Vi siger tak  
for indsatsen. Der er optaget en flot film, der  
kan rekvireres hos Kristoffer eller Jeppe.
Undersøgelsen bliver sendt til By og Havn!

På vegne af Gry’s Hus og Havn, Jeppe.

NYT om 
havnetunnellen



Torsdag, den 4. oktober Kts. Årsmøde på Frem med præmieuddeling,  
spisning m. m.

Mandag, den 8. oktober kl. 14.00 Chresten K. og Mette på land

Lørdag, den 3. november  Bådoptagning kl. 07.00

Lørdag, den 10. november  Bådoptagning kl. 07.00

Fredag, den 30. november  Ulkemøde hos Hans Henrik i Skovshoved kl. 13.00 
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Ohøj         Søulke.

VIGTIGE DATOER

Deltagerne i Admiralforsamlingen 2018

Chresten K. i fornuftige omgivelser.

Der har været Søulke Admiralforsam-
ling lørdag, den 8. september 2018 
på Stationen.

Deltagere: Rigmor, Erik, Jeppe, Eskild, 
Phao, Lars B, Kuno, Kasper, Hans Hen-
rik, Jan Strit.

Dagsorden
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Godkendelse af referat fra sidste  

admiralforsamling.
4. Formandens beretning.
5. Økonomi. 
6. Valg af formand og sekretær.
7.  Vintermøder.
8.  Eventuelt.

Ad. 1:  Velkomst med lækkert morgen-
bord. Vejret var ikke godt, det blæste og 
var koldt, så vi gik ind til spejderne.
Ad. 2: Dirigent og referent Phao.
Ad. 3:  Referat blev godkendt.
Ad. 4: Formandens beretning:
Der har i vinter været afholdt møder på 
stationen. Forårsarbejdet på Chresten 
forløb	fint.	Lars	fik	lavet	nyt maste-
spor, og båden kom godt i vandet. Chre-
sten har deltaget i Træsejlernes tors-
dags kapsejladser, og det ser ud til at 
gå	rigtigt	fint.	Chresten	skal	på land 
tidligere end spejderbådene, Jeppe koor-
dinerer dette.

Det kan nævnes, at vi var hos Arne 
og Kirsten på Als til et meget hygge-
ligt træf. Deltagere Rigmor, Ulla, Una, 
Else, Jane, Ella, Lis, Jeppe, Smed, Hans 
Henrik, Max, Lars B og Kasper. Der var 
afbud fra Erik, Conna, Geis, Susanne, 

Tom og Susanne. Der blev fortalt de 
gode, gamle historier og hygget til ud 
på de små timer. Næste morgen var der 
dejligt morgenbord. Efter dette begyndte 
alle	så	småt	at	finde	hjemad.	En stor 
tak til Arne og Kirsten for et meget 
fint	arrangement.	
Ad. 5: Økonomi: Vores tilhørsforhold 
til korpset og Gry skal undersøges, og vi 
skal	finde	en	løsning	som	er	tilfredsstil-
lende for alle på en eventuel kontingent 
betaling. Dagen efter admiralforsamling 
var Jeppe, Kristoffer og Troels i havnen 
for at fotografere pælene. Kristoffer kom 
med forslag om at betale kontingent 
som gave til Gry, mindst 600 kr. for at 
det er fradragsberettiget. Det er Erik, 
Jeppe og Phao, som dykker ned i dette 
problem.
Ad. 6: Alle blev genvalgt med stående 
applaus. Formand Eskild, sekretær Jep-
pe, suppleant Lars Borg.
Ad. 7: Vintermøder og aktiviteter:
Første landmøde afholdes fredag, den 
30. november 2018 hos Hans Henrik, 
Sophus Bauditzvej 20, 2 th. Næste møde 
afholdes fredag, den 22. februar 2019.
hos Eskild. Resterende møder afholdes 
på Stationen den sidste torsdag i måne-
den. Alle møder starter kl. 13.00.

Jule/nytårsfrokost afholdes den 
19. eller 26. Det undersøges hvornår, vi 
kan låne Stationen.

Vi har modtaget en invitation til at 
besøge Sus og Ove i Lillesand. Det 
bliver efter skoleferien i august 2019. Det 
skal undersøges, hvor stor interesse der 
er for at sejle derop i Ran. 
Ad 8: Eventuelt: Vi er i gang med at ud-
føre en ajourført tlf.- og navneliste over 
”aktive” søulke. Jeppe kom med en orien-
tering om havnetunnel til Nordhavnen.

Med søulke hilsen
Phao
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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. 


