
1

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

83. årgangJanuar 2019                                

HUSK NYTÅRSTUREN PÅ SØNDAG

Hvad skal du klædes ud som? Læs mere på side 2.

Opti Julius er klar til det nye 
år med spejdermærke på 
uniformen, som han selv har 
syet på. Godt gjort!

Godt nytår

FASTELAVN 
Kl. 10 Refshalevej 200, 1432 København i varmt tøj og fodtøj.
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December måned har vi ikke fået 
lavet synderligt meget, som I vel 
ved. Nu er det snart tid til at star-

te med at tænke på at gøre klar til at 
komme i gang med at klargøre bådene. 

Der er mulighed for at lave en kollektiv- 
uge ligesom sidste år for at kickstarte 
arbejdet, men kun hvis nok folk er på. 

OHØJ 
JUNGMÆND!

Søndag, den 24. februar
kl. 10.00 til ca. 14.00

Vi holder fastelavn på Stationen for alle Gry’s medlemmer. 
Dagen byder på bl.a. tøndeslagning og bollespisning. 
Måske er der varm kakao, og under alle omstændigheder vil 
der være fuldt af alle jer fantastisk udklædte deltagere. 

Dagen bliver også fuld af andre aktiviteter, og vi glæder 
os til at se jer alle sammen, I må gerne være udklædt så 
godt, at vi ikke kan finde ud af hvem, der er hvem. Der 
bliver nok også præmie til den bedst udklædte :-).

I skal huske at tilmelde jer til dagen, så vi ved hvor 
mange, vi skal købe ind til. Sidste tilmelding er 

onsdag den 20. februar til din leder, og så får 
I det hele for kun 25 kr.

      Vi ses til en god dag i Gry. 
            Lederne

Vi mødes selvfølgelig d. 31. december, 
hvor planen er at slibe alt træværk, 
få lakeret og få lavet de nye luger. Det 
behøves vel ikke engang at blive sagt, 
men alle kommer og ingen tager hjem 
før brædderne har fået tre lag lak på :-).

Vi håber, at I har haft en god jul og på 
det tidspunkt, hvor det her bliver læst, 
har vi højst sandsynligt også haft en 
rigtig hyggelig julenatsbundmalesession.

Vi ser frem til Cuba’s fejring af revolu-
tionen den 1. januar, Natos grundlæg-
gelsesdag den 17. februar og palme- 
søndag, hvor vi holder obligatoriske 
grundstødningsteoritimer.

Hilsen Jungmandslederne

OHØJ SPEJDERE
!

Så er julen overstået og nytåret skudt 
i gang. Vi håber alle, at I har haft en 
fin juletid, hvor hygge med familien 

har ligget øverst på listen. Nu skal vi til 
at i gang igen, den sidste del af vinter-
sæsonen står for døren, og den indvier vi 
selvfølgelig med den årlige nytårstur.

Alle har modtaget invitationen med den 
sidste Stander, men kun få har meldt 
tilbage, så I får lige denne opfølgning. 

Vi skal have en hyggelig søndag sam-
men med hinanden og Optierne. 

Vi mødes på Refshaleøen søndag, den 
6. januar 2019, kl. 10. Adressen er: 
Refshalevej 200, 1432 København. Vi 
mødes ved Marineshoppen, som ligger 
lige inde til venstre, når man er kørt 
igennem porten. Medbring godt humør, 
varmt tøj til at være udenfor i og et par 
gode, varme sko. 

Vi håber, at så mange af jer vil komme 
og hygge sammen.

Meld tilbage til Bjarke, om du kom-
mer, dog senest på torsdag, da han 
køber ind fredag. Bjarke: 51 92 12 28.

Nytårshilsner 
Bertram, Bæk, Anna, Aske og Bjarke
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OOPTI - SIDE 
 
Lige før vores Fastelavn kalder vi jer forældre 
sammen til vores årlige ”Grupperådsmøde”. 
Der er populært sagt vores kombinerede 
forældremøde og generalforsamling. Vi mødes 
torsdag d. 21. feb. til en hyggelig aften med 
lidt om året der er gået i 2018 og nyt for det år 
der er foran os. Vi skal igennem regnskab og budget, men det er slet ikke så 
tørt som det kunne lyde. Det er også en aften hvor man kan få et indblik i hele 
Gry og ikke kun den afdeling hvor ens børn hører til. Ris og ros kan også gives 
denne dag og har man lyst kan man også lade sig vælge til et udvalg eller 
måske Gry’s bestyrelse er der også mulighed for det. I år ser vi os om efter en 
ny kasserer, da vores nuværende har siddet et godt stykke tid og ønsker at blive 
afløst på posten. Er der nogen af jer der måske har mod på denne opgave, så 
kom til og ledere og lad os få en snak om det. 

 
I forbindelse med vores kommende bankospil skal vi også 
rigtigt snart i gang med at sælge vores ”Fjernstyrede 
bankospil”. Her sælger vi lodder med rigtigt gode præmier på 
spil. Man sælger så mange som man kan og derved får vi tjent 
nogle penge til alt det vi går og laver i Gry. Alting koster penge 

og ved at sælge lodderne kan vi alle hjælpe til med at have penge nok til vores 
hus og haven, både og joller, ture og arrangementer og alt hvad der er i og 
omkring Gry. Vi vender tilbage med at det praktiske når vi for alvor går i gang. 
Til sidst vil vi lige slå et lille slag for at I alle sammen kan bliver tilmeldt 
”Standeren på mail”. Ooptier og spejdere modtager alle en ”Stander” med 
posten, men alle kan også modtage en ”Stander” via mail. Når Standeren 
udkommer hver måned modtager man så en mail med Standeren vedhæftet 
som en pdf. Send blot en mail til ”standeren@gryspejderne.dk” så kommer I 
på listen. 

Rigtig mange gode festlige nytårshilsner 
til alle i og omkring ”Gry” 

Nils Ole og H.C. 
P.S. Husk at ringe afbud til N.O.(38 79 40 44), H.C.(36 49 08 49) 

OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 
 
Bum bummelum og brag. Sådan lige med et blev 2018 til 2019. Vi håber, at I  
alle kommet godt ind i det nye år og at jeres jul og nytår har været rolige, 

hyggelige og helt bestemt meget festlige. Vi ser 
frem til at kunne tilbringe en masse gode timer 
sammen med jer i det år vi lige har taget hul på. 
Vi starter frisk fra start med en tur i 
svømmehallen allerede d. 2. januar. 
 

2018 sluttede af med oprykning af de ældste Ooptier på vores juletur og nu står 
der nye ansigter klar til at møde jer alle sammen. Det bliver onsdag d. 9. januar 
hvor de dukker op for første gang, hvis ellers posten er kommet frem henover 
julen. Så er vi atter fyldt op og klar til 2019 med fuld besætning. 
Første fælles tur for Gry i år bliver den traditionsrige ”Nytårstur”. Det er 
søndag d. 6. januar hvor vi skal mødes til……… ja - det ved vi jo ikke. Det er 
nemlig en af traditionerne omkring turen. Programmet er hemmeligt og kan 
kun opleves ved at deltage på turen. Så sid klar til at modtage de sidste 
oplysninger om mødested og hvad der evt. skal medbringes. Så tager vi 
sammen ”ud i det blå” og ser hvad dagens bringer. 
 
Ellers har I forhåbentligt allerede nu haft fat i ½-årsprogrammet og krydset af i 
kalenderen hvornår det er vi skal mødes til forskelligt her i løbet at første del af 
2019. Ellers er det nu I skal tage fat, så I ikke planlægger andre ting de dage 
hvor vi kalder sammen til forskellige arrangementer og ture. I Februar kommer 
vi eksempelvis til at mødes til årets Fastelavnsdag i Gry. Søndag d. 24. februar 
– lidt tidligt måske, men ellers rammer vi bare ind i vores overnatnings-
weekend, - spejdernes ”Ørholmsturnering” og sikkert også andre 
arrangementer.  
 

Overnatningsweekenden, - den er vigtig og hyggelig. Her 
bliver vi helt klar med vores underholdning til årets 
bankospil. Det nærmer sig, at vi skal til at tænke over hvad 
vi skal underholde med. Der er jo Bankospil i starten af 
marts, så der er også en dato der skal i kalenderen. 
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Så ta’r vi fat i 2019. Den 2. jan. får vi 
solen at se kl. 8.41, og den forsvinder 
for os kl. 15.47. Lidt an på om vi er 

på Bornholm eller i Thyborøn. Dagen er 
så siden vintersolhverv (21/12) tiltaget 
med 12 min. og er nu på 7 tim. og 6 min. 
Så langt så godt!

Siden sidst har der i november været 
afholdt vintermøde hos Hans Henrik. 

Oopti-PROGRAM 
 
JANUAR : 
 
Ons d.  2 kl. 18.30 - 20.00 Første svømmetur i det nye år.  
   HUSK UNIFORMEN,  

20 kr. mm.!!! Vi motionerer og hygger. 
 

Søn d.  6 kl. 10.00 - 14/15 Nytårstur med hemmeligt program. Mere får I ikke 
 på forhånd. Sid klar til info – vi ses. 

 
Ons d.  9 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde på Stationen.Vi skal i dag 

forhåbentligt byde velkommen til nye 
Ooptier og kigge på  ideer til underholdning til 
bankospillet 2019. Der er kagedag til Harald, 
Lucas & Sebastian. 

 
Ons d. 16 kl. 18.30 - 20.00 Så er der svømning igen. Alle mand skal samles på 

 et sted. Husk nu uniformen! 
 
Ons d. 23 kl. 18.30 - 20.00 Det er tid til underholdning i dag. Tiden   

flyver og alle skal vide om de kommer til 
bankospillet d. 8/3, så vi kan fordele roller.  

  Der er kagedag til Mads & Chilli. 
 
Ons d. 30 kl. 18.30 - 20.00 Boble, boble,  - så vi svømmer på 

Frederikberg. 
 

FEBRUAR:  
 
Ons d.  6  kl.18.30 - 20.00 Der er kagedag til Bertil & Carla. 
 
Ons d.13                  VinterferieFRIforOoptiaftenarrangementsdag. 

 
Søn d. 24  kl.10.00 - 14.00 Fastelavn i Gry. Så er der slag til tønden. 
 

Dejlig dag med masser af søulkehistorier 
og god mad. 10 deltagere! 29/11 hyggelig 
sangaften i Sundby Sejlforening med 
Eva og Stig, Kjøbenhavnske Træsejle-
re. Drogden-krydstogt måtte desværre 
aflyses p.g.a. for megen vind og for høje 
bølger. Vi prøver en anden gang! Nu ser 
vi frem til kommende arrangementer i 
2019. Omkring renovering af Chresten 
K, ses vi vel 3/1, 7/1, 31/1... eller hvor-
dan?

Med ønsket om et godt 2019 meldes alt 
vel herfra. 
Vi ses, Søulk Jeppe.

Ohøj         Søulke.

Vi fejrer, at det går mod lysere tider og indbyder til nytårs-
frokost lørdag, den 26. januar kl. 13.00 på Stationen. 

Alle medtager en mindre ret. Koordinering udføres af nisse- 
ulkene efter først-til-mølle princippet.

Tilmelding til Phao på mail jrparby@gmail.com inden 18. 
januar, oplys venligst antal personer og ret. Der bliver købt 
øl, vin og vand til senere afregning. 

Med søulkehilsen, Phao

NYTÅRS
FROKOST

En søndag eller lørdag i januar:  En tur til Holbæk Havn for at se restaurerings- 
arbejdet på skonnerten Anna Møller og andre  
fartøjer. Dato kommer pr. mail!

Lørdag, den 26/1, kl. 13.00  Søulkenytårsfrokost – gennemføres uanset vejret. 
Lørdag, den 16/2, kl. 14.00 Splejsning i moderne tovværk v/ Gorm Boa i Sejl-

klubben FREM. Tilmelding 39630952 eller gorm-
boa@icloud.com. Først til mølle.

Torsdag, den 21/2  Grupperådsmøde i GRY.
Fredag, den  22/2 kl. 14.00  Vinter-Søulkemøde hos Eskild. Byager 25, Nr. 

Hvalsø, 4330 Hvalsø, tilmelding 18/2 på 28444022. 
Lørdag, den 2/3  Safari til Helsingør Skibsværft. Træskibsrestaure-

ring. Evt. besøg på fyrskib Gedser Rev.
Fredag, den 8/3  Bankospil i GRY.
Søndag, den 14/4, kl. 07.00  (Palmesøndag) Bådudsætning GRY.
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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. 


