November 2018

82. årgang

Sidste sejlads

Optierne sejlede hjem
for sidste gang i år i
solnedgangen og fin
samlet flok.

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

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

JULETUREN
8.-9.
DEC
i Lyngbyborg i Allerød. Er der to forældre, der vil tage
med som hjælpere? Læs mere i invitationen – hohoho...!

LÆR AT SKAFFE PENGE
til GRY. Læs om workshoppen for alle aldre på side 2.........
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D

eltag i fire timers festlig ideudvikling. Vi laver et katalog til bestyrelsen over helt nye måder, hvorpå Gry
kan skaffe penge og andre ressourcer
til spejderarbejdet.

Vi holder en workshop på Stationen. Forskellige lege får humør og hjerner op i
gear, og skiftende grupper bliver instrueret i at bruge forskellige kreative metoder.
Alle kan være med – optier, spejdere,
jungmænd, søulke, forældre, ledere og
venner af Gry. Jo større spredning i alder, køn og baggrund, jo bedre resultat.
Så det er vigtigt, at lige netop DU kommer!

OHØJ
JUNGMÆND!

Lis (forældrerepræsentant i bestyrelsen)
faciliterer mødet, som finder sted den
lørdag eller søndag i begyndelsen af
2019, hvor flest kan.
Meld dig til og få
indflydelse på
datoen. Lis sender
en Doodle ud, det
er et digitalt værktøj
til overblik over folks
kalendere. De, der ikke
bruger Doodle, bliver kontaktet.
Tilmeld dig inden 1. december 2018
på mail til: Lis.hornoe@gmail.com.

S

å synger sejlsæsonen på sidste vers for i år :(.
Vi har i denne måned hygget med at sejle og spille
en masse spil sammen. Derudover har flere jungmænd også hjulpet til med at afholde PLAN kurset
”Plask” i efterårsferien
Nu hvor mastene er kommet af og bådene næsten bragt
i land, starter vi vintersæsonen. Her kommer det til at
stå på at få repareret diverse skader og fikset diverse
mangler på bådene, samt selvfølgelig masser af hygge.
God Vind, Jungmændslederne
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100 nye
måder at
skaffe penge
til Gry

J S P J DE
E

N

u er det for alvor blevet efterår,
bladene falder af træerne, og vinden
bider i næsen, men vi bliver ved med
at skulle være udenfor, så tag masser
af varmt tøj på og kom med!
I november måned skal vi nemlig
have rigget bådene helt af, så de er
klar til at stå på land vinteren over, og
måske bliver der også tid til at sejle en
tur med det tomastede spejderskib;
Ran, som ligger nede ved vores bro, ved
siden af Pollux.
Vi bliver ved med at sige det, men det
er som om at det ikke rigtig siver ind,
for der er altid nogen der kommer til

møderne i alt for lidt tøj alligevel, og så
er det ikke særlig sjovt at sejle og afrigge
både mere. Men det skal jo være sjovt at
være søspejder, så tag nu at huske hele
molevitten: alt fra skiundertøj, til
handsker og vindtæt/vandtæt overtøj, der skal uden på – hvad end det
regner eller ej! Google trelagsprincippet :-)
Det eneste der (indtil videre) er planlagt af weekend-ting i november, er
bådoptagningen den første lørdag, den
3., hvor vi mødes allerede kl. 7 om morgenen, da vores både jo er de første, der
skal op. Man må også meget gerne sove
nede i GRY fra fredag til lørdag, bare
lige husk at sig det til os ledere først.
Traditionen tro, skal vi alle sammen
på vores hyggelige juletur den første
weekend af december, sammen med Ooptierne og Jungmændene, og mon ikke vi
får besøg af Julemanden?
Vær opmærksom på, at vores tirsdagsmøder slutter kl. 20.30 hele vinterhalvåret!
De varmeste og mest vindblæste hilsner,
Bjarke, Bæk, Aske og Anna

PROGRAM
Lørdag, 3. nov kl. 07.00-12.30

Bådoptagning

Tirsdag, 6. nov kl. 18.00-20.30

Det sidste på bådene afrigges og ryddes op

Tirsdag, 13. nov kl. 18.00-20.30

Vi i GRY

Tirsdag, 20. nov kl. 18.00-20.30

Muligvis sejltur på Ran

Tirsdag, 27. nov kl. 18.00-20.30

DGI-byen Svømmehal (nærmere info følger)

Lørdag, den 8. dec kl. 10 til
søndag, den 9. dec kl. 14

Juletur (se vedlagte invitation)
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OOPTI - SIDE
Hej Ooptier.

Så ramte vi november og sommerens fantastiske vejr har for
alvor forladt os. Det er mørkt og en del køligere når vi
mødes om onsdagen. Godt vi ikke skal på vandet under
disse omstændigheder. Sejlsæsonen er for alvor slut og
vi kryber på land for alvor. Ikke at det er dårligt, - det
giver os bare en masse andre oplevelser. Hvad er så
disse? Det ved ingen af os endnu, men vi finder snart ud
af det. Og skal I være med til at finde på de gode ideer må I
lægge jeres hoveder blød og tænke gode tanker. Vi lægger planerne for
vinteren sammen med jer og sørger for at vi får gode oplevelser og mange
gode timer sammen på trods af at vi ikke skal sejle.
Jollerne er for alvor krøbet i hi for vinteren og pladsen foran vores hus fyldes
op med både der er på land for vinteren. Det betyder, at I skal gå med fornuft
frem og tilbage mellem vejen og vores huse. Man skal IKKE lege mellem
bådene og slet ikke tage fat i de bukke og stativer som bådene står i. Er
uheldet ude og en båd vælter, kan man komme slemt til skade. Det er i alle de
år vi har været på Svaneknoppen kun sket en
enkelt gang og der var der heldigvis ingen
mennesker til stede. Det var vist noget med en af
de store storme der gjorde at den væltede. Så
HUSK at gå den lige vej mellem vej og hus når
I skal til og fra Oopti om onsdagen. Vi kigger
på det sammen når pladsen er fyldt op, så vi
bliver enige om den bedste vej frem og tilbage.
Når nu sejlsæsonen er slut er det også tid til at tømme ud i skiftetøjshylderne.
Det betyder, at I skal tage alt jeres skiftetøj med hjem og så er det nok noget
andet der skal med i Gry når vi skal til at sejle igen til foråret.
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OOPTI - SIDE
Vintersæsonen byder som altid på svømning på
Frederiksberg Svømmehal. Vi startede op med
udgangen af oktober, og nu kører det bare på
skinner hver anden onsdag. Vi mødes som altid i
forhallen iført fuld uniform (Busseronne og
tørklæde), medbringende svømmetøj, håndklæde og
20 kr til indgangen. Tidligere år har I fundet sammen på kryds og tværs til
fællestransport frem og tilbage. Det er en super ide, så find sammen og gør det
lettere for alle.
Kigger vi lidt frem i kalenderen skal vi lige huske jer på et par datoer i
december. Først onsdag d. 5. hvor vi mødes til det traditionelle ”Julehyggemedfamilien-møde”. En rigtig decemberaften med hygge for hele familien,
fyldt med julens klip og motion for ganerne. Vi glæder os til at se jer alle.
Weekenden efter er det tid til årets juletur i skoven for hele Gry. Vi drager
igen til Allerød og går skoven tynd, hygger indendørs og ikke
mindst: Holder oprykning for de største af Ooptierne.
Mens vi venter på det dukker der forhåbentligt også
nogle nye ansigter op om onsdagen. Vi er fortsat i gang
med at hente ind fra vores venteliste, men det tager lidt ekstra tid denne gang.
De er flere der har fundet andre aktiviteter mens de var på ventelisten og så
må vi jo i gang med de næste. Men bare rolig, inden længe er vi fyldt op igen.

Mange glade novembervigårpåland-hilsner til alle
Nils Ole og H.C.
P.S. Husk at melde afbud til N.O., H.C. eller Stationen, hvis I ikke kan komme.
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Oopti-PROGRAM
NOVEMBER
Ons d. 7 kl 18.30 - 20.00 Rigtigt havnemøde for første gang
i sæsonen – medbring gode ideer
til vinterens aktiviteter.
Alle skal have mindst en ide med, som de godt
kunne tænke sig at lave i løbet af vinteren.
Kagedagen går til Astrid & CC.
Ons d. 14 kl 18.30 - 20.00 Svømmedag på Frederiksberg. Husk det hele. Vi
mødes i forhallen og køber billetten samlet. De nye
skal hjælpes gennem omklædning og bad, og
måske også en tur i rutsjebanen.
Ons d. 21 kl 18.30 - 20.00 Vi mødes på Stationen.
Programmet kender vi ikke helt
endnu, men det bliver helt sikkert godt ☺
Kagedagen går i dag til Valdemar & Julius.
Ons d. 28 kl 18.30 - 20.00 Svømmedag på Frederiksberg. Husk
det hele. Er der mon nogen der
skal køre sammen i dag??
”Sammenhold skal bygges op”

Ohøj

Søulke.

S

ommertid er slut og alt er tidsmæssigt normaliseret; havemøbler ind,
sejlbåde op. Chresten K. er anbragt
i vinterhi og skal gennemgå en renovering af lister ved kahyt og fribord for at
tætne optimalt. Herudover den normale
glatning af rynker på en ældre “dame”.
Det er sådan ca. hver torsdag indtil 14/42019, hvor der er søsætning.
Hermed lidt om Drogden Fyr, som vi
alle bruger og har brugt som et vigtigt
sømærke. Det er Danmarks sidste og
dermed eneste bemandede havfyr, beliggende ved indsejlingen til den snævre del
af Øresund (Øresund går fra StevnsFalsterbo til Kullen-Gilleleje). 6-8 personer passer fyret i døgndrift, 3-4 en
uge ad gangen. Opført i 1937, det tog 21
dage, som erstatning for Drogden fyrskib
som var fra 1838. Der overvejes at indføre elektronisk overvågning!
Alt vel herfra.
Vi ses, Søulk Jeppe.
Chresten K. i sit vinterhi.

Drogden Fyr.

VIGTIGE DATOER
Lørdag, den 3. nov., kl. 7.00
Bådoptagning.
Lørdag, den 10. nov., kl. 7.00
Bådoptagning.
Torsdag, den 29. nov., kl. 19.00-21.00
Kts. Sangaften med Stig og Eva i
Sundby Sejlforening. Der kan spises i
restauranten fra kl. 18.00
Fredag, den 30. nov., kl. 13.00
Ulkevintermøde hos Hans Henrik Borg,
som er blevet ’Skovserdreng’ i stedet for
’Fynbo’! Sophus Bauditz Vej 20, 2., 2920
Charlottenlund. Tilmelding 66 13 12 08.
Lørdag, den 26. jan., kl. 13.00
Ulkenytårsfrokost på “Stationen”.
Nærmere følger.

DECEMBER
Ons d. 5 kl 18.00 - 20.00 Julemøde med hele familien. Husk lidt hjemmebag
+ div. Bemærk mødetiden!!
Lør d. 8 kl 10.00 Søn d. 9 kl 14.00
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Juletur med Gry en god tur i skoven.
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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
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

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”

