December 2018

82. årgang

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

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

HØJT FRA STANDERENS
GRØNNE
TOP
Grys juletur ligger lige om hjørnet – weekenden hvor

optier bliver til spejdere og spejdere til jungmænd. Og
så er der nytårsturen at glæde sig til. Mere om den på
side 2.
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OHØJ
JUNGMÆND!

INDBYDELSE TIL ALLE!
NYTÅRSTUR 2019
Årets første arrangement i Gry
Alle aktive er velkomne. Det bliver søndag, den
6. januar 2018. Programmet er jo som altid
hemmeligt og nødvendige oplysninger dukker
først op i løbet af december. Vi starter dagen
kl. 10.00 og slutter igen ca. kl. 15.00, og prisen
bliver 50 kr.

V

i har fået bådene op af vandet og gjort dem klar til vinteren. Vi
vil hygge os i løbet af vinteren med filmaften og den slags, og
der vil måske komme kollektivuge.

De nye rykker snart op, og alle vi jungmænd glæder os umådeligt
meget og er klar til at give en god, varm velkomst ;) (;
Vi ønsker god vind – men ikke for god, fordi så ville det jo må ske
blive snestorm, men stadig ville det også være synd for de tapre sømænd, der stadig pløjer verdenshavene (vores tanker går til vores
allesammens Bertram), så god vind... men ikke for god!
Som de fleste nok ved, har vi på tidspunktet, hvor denne her Stander bliver sendt ud, allerede holdt julefrokost (den 30. november)
med masser af snaaaps, sild og Gammel Dansk.

Tilmelding sker til din leder og husk nu,
at sidste frist for tilmelding er onsdag,
den 19. december 2018.
Vi glæder os til at se jer alle.

OHØ

R E!

Lederne
J SP J DE
E
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Intet nyt (– er godt nyt) fra spejderne.
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OOPTI - SIDE

Hej Ooptier.

Selv om vi alle er blevet mindet om det på gader og stræder
i lang tid, så er det faktisk først nu, at vi rammer december
og julen nærmer sig. Året er ved at være slut og det nye
banker på døren. Heldigvis er vi så heldige, at december jo
byder på en masse hyggelige stunder og gode oplevelser.
Vi skal alle mødes på kryds og tværs med familie og
venner. Og Gry kalder også på et par gode oplevelser.
Første gang bliver til vores Julefamiliehyggemøde
onsdag d. 5.dec.
Her skal vi mødes med hele familien og hygge i fællesskab. Der bliver noget
for fingre, ganer, ører og sikkert meget andet. Vi glæder os til at se jer alle
sammen. Medbring godt humør, gerne lidt hjemmebag og 20 kr pr næse.
December er så også her hvor vi tager på vores årlige traditionelle juletur i
skoven sammen med resten af Gry. Her skal der hygges en hel weekend med
alt det der hører til i den sammenhæng. Gå-tur mellem træerne, hygge i
familier og god mad. Hvis deltagerne er gode nok til at synge kommer der
måske også en hemmelig gæst på besøg undervejs.
Juleturen er også tiden for oprykning af de
ældste Ooptier. Derfor bliver turen den sidste
som Oopti for Astrid, CC og Valdemar. De
tager af sted som Ooptier og kommer hjem
som ”Spejdere”. En hyggelig tradition med
store følger. Vi ønsker rigtig god vind til de
tre gode Ooptier, og al mulig held og lykke
som spejdere. Vi ved at I vil få mange gode oplevelser som spejder. Vi ses!
Når nogen rykker ud, - skal andre ind. Derfor kommer der nye ind når vi
kommer til slutningen af december. 3 nye fra listen dukker op lige før jul og vi
glæder os til at se dem. Vi ved I er gode til at tage imod de nye, - også denne
gang. Så glæd jer til endnu en gang stort velkommen.
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OOPT I - SIDE

Men I er jo også i god træning til at tage godt imod. Her skal vi nemlig sige
goddag og STORT VELKOMMEN til Anton,
Lui og Sigurd. 3 nye ansigter på samme aften,
det er godt nok længe siden at vi har haft den
oplevelse. Men vi er glade for at se jer alle tre og
ønsker jer og jeres familier velkommen i Gry og
håber at I alle får en masse gode oplevelser i Gry.
Når vi rammer det nye år - 2019 - skal vi starte året op med en
onsdags-svømmetur og så vores Nytårstur. Her er vi igen sammen med resten
af Gry og skal på den spændende, hyggelige og helt og aldeles HEMMELIGE
TUR. Vil man vide hvad dagen går ud på må man møde op og deltage. Det
bliver første søndag i det nye år - d. 6. januar. Sæt dagen af i kalenderen
allerede nu.
Og når vi nu nævner kalender, - så kommer der med denne Stander næste ½års kalender for arrangementer i Gry. Kig den igennem, skriv i kalenderen og
hæng den på plads på køleskabet. Gø hvad I vil, bare I
gør klar til endnu et halvt år i Gry med masser af
aktiviteter.
Så er der kun julen tilbage: Husk at det er nu I skal have
redningsvest på ønskelisten hvis I mangler, eller er ved at vokse ud af den I
allerede har. Har man været i Gry i et år har man jo sin egen redningsvest.
Ellers ønskes alle i og omkring Gry bare en rasende god december, en
hyggelig jul og et bragende godt nytår.

Mange glade jule- og nytårshilsner
Nils Ole og H.C.
P.S. Husk at ringe afbud til N.O., H.C. eller Stationen, hvis I ikke kan komme.
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Oopti-PROGRAM
DECEEMBER
Ons d. 5 kl 18.00 - 20.00 Julefamiliehyggemøde for
hele familien. Tag saks og
lim, og gerne en lille smule
hjemmebag med + 20 kr.
Måske har I også en skabelon til julepynt?
Mødetiden i dag er kl. 18.00, ellers når vi det ikke.
Lør d. 8 kl 10.00 Søn d. 9
kl 14.00

Juletur med hele Gry. Vi skal i skoven med
nissehuer på. Husk nu det hele og godt vejr.

Ohøj

Søulke.

A

lle både er på land, og vi er kommet til årets mørkeste, men for nogle, måske
hyggeligste måned. Jeg synes, det er en rigtig dejlig ting, at vi den 21. december
når frem til vintersolhverv. Det vil sige, at solen har nået sin laveste højde over
horisonten og fra nu af (21. december) kommer højere og højere på himlen. Kort og
godt, det går mod lysere tider.
Renovering af lister på Chresten K er i gang, og sidste arbejdsdag bliver vel første
torsdag i december; og så går vi nok i hi indtil 3. januar?!
Alle i og omkring GRY ønskes
God Jul og Godt Nytår!
Alt vel herfra, vi ses.
Søulkehilsen Jeppe

Ons d. 12 kl 18.30 - 20.00 Ooptierne plasker julen
ind på Frederiksberg.
Hvilken vej skal vi mon
gå i dag?
Ons d. 19 kl 18.30 - 20.00 Sidste møde for i år. Det er nemlig første møde for
vores nye Ooptier. Stort velkommen til jer alle 3.
Kagedagen går i dag til Frederik & Ofelia.

JANUAR
Ons d. 2 kl 18.30 - 20.00 Nytårssvømning for alle! Årets første plask! Vi
mødes friske i uniform og badetøj.

GRYs flåde i 1970.
Fra venstre: Chresten K, Å-jolle Glenten,
Å-jolle Her er vi, Å- jolle GRY, S-jolle
Den Ny.

Søn d. 6 kl 10.00 - 14/15 Nytårstur for hele Gry. Tjek indbydelsen.
Programmet er jo hemmeligt, så det bliver heller
ikke afsløret her.

Hvem viger for hvem?
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Måske sku’ vi opgradere sejlføringen
på “Chresten K” til løjtvejrssejlads.

HUSKER DU?

V

i søulke har det godt sammen og nyder ikke mindst, at
sejle i Chresten K. og passer og plejer hende på bedste
vis, som vi også gjorde, da vi var yngre og medlemmer i
Gry – en af de bedste søspejdertroppe/grupper i Danmark.
Jeg blev søspejder i 1961 i Havørnen og senere tropsleder – en
herlig tid, sammen med Jeppe med flere.
Søulkehilsen Kasper.

Husker du i 2011,
da vi kunne fejre hele
tre jubilæer?

VIGTIGE DATOER FOR EN SØULK
Torsdag, den 6/12, kl. 12.00

Vinterklargøring af telt til Chresten K.

Torsdag, den 13/12, kl. 10.00

Vi letter med “Rederiet Gerda IV” af Dragør for
en tur til Drogden Fyr (turen kan blive aflyst, hvis
vejret er for dårligt) 12 Ulke tilmeldt.

Mandag, den 24/12

Juleaften! Husk at synge “Juletræet med sin pynt”

Lørdag, den 26/1, kl. 13.00

Ulkenytårsfrokost på “Stationen”. Nærmere i
januar Standeren.

En søndag eller lørdag i januar: En tur til Holbæk Havn for at se restaureringsarbejdet på skonnerten Anna Møller og andre
fartøjer. Dato kommer!
Lørdag, den 16/2, kl. 14.00

Splejsning i moderne tovværk v. Gorm Boa, i
FREM.

Lørdag, den 2/3

Safari til Helsingør Skibsværft. Træskibsrestaurering. Evt. besøg på fyrskib Gedser Rev.

Søndag, den 14/4, kl. 07.00

(Palmesøndag) Bådudsætning GRY.
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Maj 1937. Det næsten færdigbyggede fyr.

MERE OM ET FINT FYR
D

er stod i novembers udgave af Standeren, at Drogden fyr blev bygget på
21 dage! Vi beklager. Det var 21 måneder! Men så kan I lige få lidt mere
at vide om fyret, nu vi er i gang. Vi har
klippet og lånt fra historiker og foredragsholder Dines Bogøs hjemmeside
sydamager.dk. Det bolsjestribede stykke

12. juni 1937 blev lampen på fyret tændt første gang. Prisen for hele anlægget var 650.000
kr. Det er ca. 18 mill. kr. i 2005-priser. (Tegning gengivet fra Politikens Hvem-Hvad-Hvor, årgang
1940). 1. Sirenekammer 2. Materialkammer 3. Forstue 4. Opholdsrum for fyrpersonalet 5. Opholdsrum for lodser 6. Maskinlokale 7. Betjeningsrum 8. Akkumulatorrum 9., 10., 11. Kamre for
fyrpersonalet 12. Vandtankrum 13. Baderum 14. Signalhus
Den 21. september 1935
begyndte man støbningen af
Drogdens Fyr i en udtørret vig i
Sydhavnen. I februar 1936 blev
sænkekassen bugseret til et 10
m dybt bassin i Nordhavnen.
Her blev fyret bygget op i 16
meters højde.

danmarkshistorie er landets sidste
bemandede havfyr. Knap halvdelen af
året er fyret hjem for de otte mænd, der i
hold passer fyret og overvåger Drogdenrenden, så Søværnet ved, hvilke skibe
der sejler ind i det danske farvand.
Vinteren 1941. Afløsning til mandskabet
på fyret ankommer undtagelsesvis til fods.

I juni 1936 blev fyret bugseret til det
støbte fundament i Øresund.
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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”

