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

83. årgangFebruar 2019                                

HUSK FASTELAVNSFEST DEN 24.

Et meget vigtigt, hyggeligt og informativt møde, hvor man kan 
diskutere, stille forslag, komme med kritik. Sæt stort X ved den 21. 
februar! Det er for alle forældre sammen med ledere og bestyrelse.

Nej, Thandeka, Kasper, Astrid, Frederik  
og Asger løser en opgave på årets 
nytårskur på Refshaleøen, hvor 
gavludsmykningen på den gamle hal 
skulle tegnes.

Er de landet på månen?

For alle medlemmer. Kom udklædt. Vi starter kl. 10. 

GRUPPERÅDSMØDE
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OHØJ 
JUNGMÆND! presenningen, der var stort nok til at 

båden var gået igennem presenningen, 
og morgenen efter lå den på jorden og 
omkredsede hele båden. For Antareses 
vedkommende, så holdt presenningen 
skam, men dette har resulteret i, at 
stativet under presenningen er væltet 
og har fået bukket begge sine vinkel- 
beslag og er derfor også sat ud af drift.

Vi håber på et mildt forår herfra, så vi 
kan få arbejdet på bådene i godt vejr 
:D.

God vind!
Jungmændslederne

OHØJ SPEJDERE
!

STØT GRY – 
KØB ET 
BANKOLOD

20,-
PR. LOD

Hvad er det på billedet? 
Send svaret til nilsolekoefoed@gmail.com eller skriv det på en seddel  
med navn og put den i “standerboksen” i vindfanget på stationen. Der  
bliver trukket lod om en præmie blandt de rigtige svar. Vinderen findes den  
15. februar og annonceres i martsstanderen.

Tirsdag 5/2 Ran + teori
Tirsdag 12/2 Vinterferie (Biotur)
Tirsdag 19/2 Skøjte
Lørdag 23/2 Indsamling til banko
Tirsdag 26/2 Ørholm træning/ 
   planlægning
Weekend 1-3/3 Ørholm turnering
Tirsdag 5/3 Banko forestilling/sang

QuizMÅNEDENS

Til nytårskuren blev der serveret kartoffelsuppe.

Så er den første rigtige vintersne 
faldet over svendborgjollerne, som 
står trygt og godt i deres stativer. I 

løbet af vintermånederne og begyndelsen 
af foråret håber vi på at kunne tilbringe 
nogle timer til søs ombord på Ran.

Vi har to af de store arrangementer i  
kalenderen, som så småt nærmer sig. 
Ørholm turneringen (hvor vi skal 
mødes med nogle af alle de andre trops-
spejdere på Sjælland) og selvfølgelig det 
traditionsrige bankospil med Gry. 
Derudover bliver vi også nødt til at få vo-
res skøjteplaner bragt på banen, efter 
at de sidst kom på glatis.

Vi glæder os til meget mere vinterhygge 
og timer ved vandet.

Hilsner fra jeres tropsledere,
Bertram, Bæk, Bjarke, Aske og Anna :-)

S
å er vinteren over os! Men vi 
hygger igennem den indenfor 
med varm kakao, risengrød og 
godt selskab :).

Vi havde et lille uheld med vores pre-
senninger under stormen i starten af 
januar… Vindstød har presset den ene 
presenning ned over Chronic, så der er 
blevet revet et hul på midten af 

Årets Bankospil nærmer sig, og der vil igen 
blive solgt fjernbanko. Det er en væsent-
lig del af vores økonomiske grundlag, 
så tag derfor vel imod vore små sælgere, 
hvis/når I møder dem. Møder I dem ikke, 
kan der igen i år købes online hos Nils 
Ole, enten ved at bestille på nilsolekoefoed@
gmail.com og siden betale kontant eller med 
mobilepay på 27 43 80 57.

SÅDAN KOMMER VORES KALENDER HØJST 
SANDSYNLIG TIL AT SE UD:
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GRY I GAMLE DAGE

Redaktion har modtaget en spændende historie fra Finn Dyhr, 
om hans spejdertid i GRY for to generationer siden. Finn blev 
medlem lige efter krigen i vinteren 1945/46, og det var ham der 
skaffede vores æresmedlem Erik Sø ind. Finn skriver:

”Jeg kom i patruljen ”Nordstjernen”.  Vi havde tre forholds-
vis store skibe. Det ene erhvervet via en amerikansk major 
Owen, der havde ansvaret for de tyske efterladenskaber 

i Danmark. Skibet havde været brugt som minebøje i  Østersøen 
under krigen. Vi fik den mod betaling af 500 kr. Den lå på det tids-
punkt i Skovshoved. Major Owen var i øvrigt selv søspejder i USA. 

Vi havde en nær kontakt til Marinen, fordi tidligere søspejdere 
fra forskellige søspejdertroppe gik på Kadetskolen eller var ble-
vet søofficerer, så hver weekend i det tidlige forår blev vi kørt til 
Skovshoved for at arbejde på vores nye skib i en af marinens 
lastbiler. Marinen forærede os også gamle officersuniformer – 
nogle af dem var Hipouniformer* – som vi brugte som arbejdstøj. 
Jeg blev kaldt ”Prøjser”, fordi jeg bar en tysk skråhue til mit ar-
bejdstøj. Det meste af tøjet brugte vi kun, når vi arbejdede med ski-
bet eller var ude og sejle, så selvom noget af det var af tysk oprindel-
se, var det ikke noget, der kunne misforstås. Og ressourcerne 
var knappe, så vi gik ind for genbrug.

Da skibet var klargjort og rigget til, blev det sejlet til vores sta-
tion, der dengang lå i Gl. Kalkbrænderihavn, 10 meter bassinet. Og 
det blev døbt  ”Karl Werner” efter en af vores kammerater, der 
blev skudt af tyskerne under krigen. Han var modstandsmand.

Fortsættes på side 10-11

*) HIPO er en forkortelse for Hilfspolizei  
(hjælpepoliti), der var et dansk uniformeret korps, 
der fungerede som tysk hjælpepoliti i 1944-45. 

Fra mit fotoalbum
Dette her er min gode skolekam-
merat og nære ven Flemming Juul 
Pedersen. Flemming havde en 
kammerat, der var medlem af Gry, 
som hed Ib Hübner. Ib syntes, at 
Flemming skulle være medlem, og 
Flemming syntes, at jeg også skulle 
med, så sådan skete det. Flemming 
og jeg fik kun nogle få år sam-
men i patrulje Nordstjernen, fordi 
hans forældre allerede under krigen 
havde truffet beslutning om at rejse 
til Canada og forsøge en ny tilvæ-
relse. De startede som skovarbej-
dere, og her sker det ulykkelige – 
Flemming kommer ud for en ulykke 
og blev dræbt på stedet. Flem-
mings far var i øvrigt ansat i politiet. 
Han var kriminalkommissær, havde 
tjenestevogn – vi boede i Brønshøj 
– og han sørgede for i den stren-
ge vinter, at hente og bringe os til 
Stationen.

Pinseturen i 1948 til Helsingborg. 
Det er mig til venstre.

Sådan ser jeg ud i dag.
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OOPTI - SIDE 
 
Her i februar skal vi også sige STORT 
VELKOMMEN til Bertil, Max og Selma. Tre nye 
glade ansigter som er startet hos os i Ooptierne i Gry. 
Vi ønsker jer alle med familier velkommen til og håber 
at I alle vil få en masse gode timer og oplevelser i Gry. 
Nu er vi så fuldt hold igen og kan se frem til mange gode 
aftner og arrangementer med 20 glade Oopti-ansigter.  
 
Fastelavn er også lige om hjørnet og det skal vi selvfølgelig også festligholde i 
Gry. Det bliver lidt tidligt, da fastelavn falder lige samtidig med at vi skal øve 
til bankospillet.  Derfor holder vi vores fastelavn søndag d. 24. februar, så vi 

håber at I har jeres udklædning klar i lidt god 
tid. Vi giver den gas og regner med at I alle 
sammen kommer udklædt så godt, at vi ikke 
kan kender jer når I møder op. Og denne dag 
er så en af de få arrangementer i Gry, hvor der 
er fuldt ud tilladt at komme UDEN 
uniform…… 
 
Ser vi lidt tilbage i kalenderen var årets første 

arrangement ”Nytårsturen”. Her var vi sammen med spejderne til en hyggelig 
dag med ”Stjerneløb” i Lynetten. Der skulle regnes på opgaver, vandres en del, 
synges sange og udsigten skulle nydes undervejs. Der blev sluttet af med 
fælles frokost med aspargessuppe og flutes. Et godt arrangement på tværs af 
Gry.  
 
    Glade februarvinterhilsner 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), hvis I ikke kan komme. 
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 
Så kom vi i gang med februar og der er masser på programmet at tage fat på.  
Vi skal for alvor have fat i vores underholdning til bankospillet. Vi tager fat på 
det om onsdagen og runder det hele af til vores overnatningsweekend d. 2. + 3. 

marts. Her skal vi have en hyggelig weekend 
med masser af aktiviteter. Underholdningen skal 
på plads, der skal hygges, vi skal spise god mad, 
have ”liggebiograf”, finde mester i ”Bob” og 
”Tordenskjold”. Søndag slutter vi tidligt, så I 
kan nå hjem og være med til diverse 
fastelavnsarrangementer.  

 
Med til bankospillet hører også vores ”Fjernstyrede lotteri”. Vi er allerede i 
gang og vi håber at I har stort held med at få solgt en hel masse. Der er gode 
præmier på spil og man behøver ikke at være med til selve bankospillet for at 
vinde. Som altid er der en præmie til den Oopti der sælger flest lodder, men 
frem for alt gælder det om at vi alle sælger mange, fordi det giver flere penge 
til alt det vi laver i Gry. Alting koster penge, - at holde joller og både sejlende, 
at lave aktiviteter og ture, og meget mere. Vi har brug for lidt ”mønt” til at 
holde det hele i gang og her er en måde, hvor I som Ooptier kan hjælpe til med 
få nogle af dem i hus. 
 
Februar byder også på et arrangement for 
forældrene. Vi skal mødes til årets 
”Grupperådsmøde”. Og hvad er så det? Jo, det er 
vores ”Generalforsamlings-forældremøde”, - det 
årlige møde, hvor vi fortæller om året der er gået i 
Gry og hvad vi ser frem til. Mødet hvor man kan 
komme ris og ros, og hvor det praktiske med 
regnskab og budget klares. Der er også mulighed 
for at melde sig til forskellige opgaver. Vi er på udkig efter en ny kasserer hvis 
man har evner indenfor tal og regnskab, men man skal ikke blive væk i frygt 
for at blive valgt hvis man ikke har lyst. Kom glad til mødet og vær med til at 
støtte op om arbejdet i Gry. 
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Oopti-PROGRAM 
FEBRUAR : 
Ons d.  6 kl. 18.30 -20.00 Så er vi for alvor i gang med underholdningen til  

Bankospillet. Vi skal se hvad jeres ideer er blevet 
til. Der er kagedag til Bertil  & Carla.  

 
Ons d. 13 kl. 18.30 - 20.00 ”Ooptivinterferiefritil-   
    hjemmehyggeaften” 
 
Ons d. 20 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med 

underholdning på 
programmet. 

 Der er kagedag til Asger & Svea.  
 
Tors d. 21 kl.19.00 Grupperådsmøde. Forældre: Mød glade op, deltag i 

årets forældremøde og hør om livets gang i Gry 
 
Søn d. 24 kl. 10.00 - 14.00 Fastelavn i Gry. Mød udklædte op  
   på Stationen. Medbring godt 
   humør, udklædning og 30 kr  
 
Ons d. 28 kl. 18.30 - 20.00 Fuld drøn på underholdningen, - 

mon vi har helt styr på det hele? 
 Der er kagedag til Peter & Ida  
MARTS :  
 
Lør/Søn d. 2. - 3.   Ooptiweekend på Stationen. 
 
Ons d.   6 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med underholdningsøveaften.  
  Der er kagedag til Harald  & Thandeka. 
 
Fre  d.   8 kl.    Bankospil i Gry i  
   Strandvejsskolen.  

Ohøj         Søulke.

Vi tager lige vejr og vind . Den 1. fe-
bruar har vi fået en dag, der er ca. 1 
time og 37 min. længere end vin-

tersolhverv, 21/12/18. Dejligt.

Når dette skrives har der været afholdt 
Søulke Nytårsfrokost på Stationen! 25 
deltagere; sikkert vældig hyggeligt. Be-
retning følger i marts.
Renoveringsarbejder på Chresten K. 
pågår. Teltet klarede stormen “Alfrida” 
med ganske få efterreparationer.

Turen til Holbæk, Kts. blev annonceret 
sent og faldt sammen med vores Ulke- 
frokost 26/1-19, så vi arrangerer selv en 
tur! Nærmere følger. 

Måske skal vi have lidt vinter nu, det 
er vel ok, og så er der kun 28 dage til 
første forårsmåned! Herligt.
 
Vel mødt fremover, vi ses,
Søulk Jeppe.

VIGTIGE DATOER

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! Kts!

Torsdag, den 21/2, kl. 18-21  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. Kts!
Fredag, den 8/3  Bankospil i GRY.
Søndag, den 14/4, kl. 07.00  (Palmesøndag) Bådudsætning GRY.
Lørdag, den 25/5  Standerhejsning.

Ulkeaktivitet i teltet, 17. januar 2019.
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Fortsat fra side 4-5

Jeg blev efter nogle år patruljeassistent og derefter patruljefører i 
Nordstjernen. I 1949 blev jeg tropsfører og fik via en bekendt Erik 
Jensen ”Sø” ind i troppen. Han og jeg har i øvrigt skrevet ”Stande-
ren” gennem nogle år. Erik var på det tidspunkt elev i Forsikrings-
selskabet ”Nordlyset”, der gav os lov til at bruge deres maskiner. 
Dengang var det jo ikke så avanceret som i dag. Vi fik mange gode 
sæsoner med ”Karl Werner”, indtil man i Spejderkorpset vedtog, at 
alle store både skulle sælges og erstattes af Aalborgjoller.

”Karl Werner” indbragte omkring 15.000 kr. Meget flot på det tids-
punkt. Jeg sender nogle billeder med, desværre kan jeg ikke finde 
nogen af ”Kaj Werner”. I øvrigt var det meget få, der ejede et kame-
ra på det tidspunkt. Man kunne købe en filmrulle med otte eller 
ti optagelser og så håbe på, at de blev gode. I november 1952 blev 
jeg indkaldt til militærtjeneste og Hans Holger Hansen overtog 
roret efter mig. I dag bor jeg i Sønderjylland og er pensionist efter 
jeg sluttede karrieren som direktør i Haderslev Bank.” 

GRY I GAMLE DAGE, Finn Dyhr fortæller

Den årlige week-end tur 
til ? Hed det noget med 
Trold...? Det er vist i nær-
heden af Brede. Hans 
Holger Hansen (min 
afløser som tropsfører) er 
nr. fem fra venstre og jeg 
er den næste ved siden 
af Hans Holger.

Begge billeder er fra en 
langfart Sjælland rundt. Vi 
er vist lige kommet igennem 
Bøgestrømmen uden at gå på 
grund. Det var ellers meget 
almindeligt.

Begge billeder er fra en anden 
langfart. På billedet med bøjen 
er det Kaj Sommer og så mig selv 
til venstre. Skibet er enten Magda, 
spidsgatter – eller Hans, Kragejol-
le. På det andet billede med skrå-
huen er det Ib Mossing, tror jeg, 
han hed.
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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. 


