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SOMMERVEJR PÅ 
ARBEJDSDAGEN
Anna – lillesøster til Oopti Silje N, svinger 
penslen i hjemmelavet beskyttelsesdragt.

Oktober 2017 /81. årgang

Stationsvagt i oktober: 
Jungmændene
Husk at sørge for toiletpapir, køkkenruller, 
sæbe, opvaskemiddel, rene viskestykker og 
håndklæder, vask af de snavsede og dørkvask!
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Mogens og Astrid maler rækværk 
omkring terrassen.

Der blev ryddet op på loftet over værkstedet. Blandt 

andet røg 2000 mælkekartoner fra en gang i 70’erne, 

eller der omkring, ud. De skulle ellers have været 

brugt til at bygge en tømmerflåde af. Men det blev 

ligesom aldrig... Nils Ole demonstrerer, hvordan man 

samler et modul af fire mælkekartoner, som klæbes 

sammen med tape. Laver man tilstrækkelig mange af 

dem, kan de sættes sammen til en tømmerflåde. Læg 

mærke til prisen på en liter kakaomælk.

Et vemodigt syn: udtjente laserjoller 
saves i stykker for at kunne afleveres 
på lossepladsen.
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Claus i det grønne i gang 
med at beskære rønnebær-
buskene.

Søde Ooptier sørger 

for forstærkninger til det 

arbejdende folk med 

glasur i reglementeret 

farve.

Jens reparerer sternen.

Tak for hjælpen, 
allesammen ♥

Samarbejde. August, Anton, 
Astrid og Kasper hakker løs på 
ukrudtet, som jo har en evne til 

at vende tilbage år efter år.
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Man kommer kørende stille og roligt på 
sin ferie og skal over noget af det danske 
vand, og hvad ser man så?
  
Dér – på dækket af motorfærgen Ida 
– står en lille dæksmatros og tjekker 
antallet af befordrede, cykler, biler, cam-
pinganordninger og lastbiler med fornø-
denheder. Der guides også i lokalhisto-
rien og udpeges lokale seværdigheder 
etc. Hvis I har tjekkket billederne, har 
I sikkert genkendt superoptien Laust, 
som her styrer vandet mellem Stubbekø-
bing og Bogø. Det var rigtig hyggeligt at 
møde en af sine optier et helt andet sted 
(men det var jo stadig en slags båd), og 
på returen fra Bogø blev vi vist rundt 
i maskinen og på broen. Skipperen var 
svært tilfreds med sin juniormatros. 
Senior/veteranmatrosen var farfar, også 
en hyggelig fætter.

Hvad kan det ikke 
føre til?

Ida vejer 120 tons, er 30 meter lang og 
8,13 meter bred og har kapacitet til at 
medtage 12 biler eller ca. 100 passagerer.
Skibet har skrue i begge ender og har en 
dybgang på 2,3 m. Færgens motor er en 
Alpha diesel (3 cyl.), som er fremstillet på 
Holeby Maskinfabrik. Motoren startes op 
ved hjælp af trykluft, og den har en 
motoreffekt på 154 kw / 210 hk.
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KÆRE SPEJDERE! 
Så er vi godt i gang med den sidste del af sejlsæsonen, og det gælder om at udnytte 
bådene, inden vejret bliver for koldt, og bådene skal op og have frakke på. I starten 
af september var vi som altid med i den årlige kapsejlads og på trods af en del af-
bud, så kom Gry på flotte placeringer og udviste god sejladsteknik. Derudover så er 
vi godt i gang med at mestre spilersejlads, hvor vi virkelig har rykket os på teknik-
ken! Keep on going! 

Knus fra jeres ledere
Benjamin, Rasmus, Bjarke og Bertram

OKTOBER  PROGRAM:
Tirsdag 3. Tirsdagssejlads

Lørdag og søndag 
7. og 8.  Efterårssejlads

Tirsdag 10. Tirsdagssejlads  

Tirsdag 24. Vi rigger bådene af

Tirsdag 31. Vi ordner det sidste på bådene, inden de skal op

NOVEMBER PROGRAM:
Lørdag 4. Bådoptagning, HUSK at møde op til tiden. Tidspunkt følger. 

Tirsdag 7. Vi gør klar til vintersæsonen
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 

Så har vi nået oktober, og vi er ved at nå til enden af 
sejlsæsonen, - desværre. Heldigvis har vi sejlet længe og 
fået masser af oplevelser i batterierne, så vi kan klare en 
vintersæson uden at være på vandet. Vejret er heller ikke 

specielt godt til sejlads mere. Temperaturen er blevet en del 
koldere og mørket rammer os tidligere og tidligere. At være 

på havet når det er mørkt kræver lidt mere end vi umiddelbart kan klare i vores 
optimistjoller. Skulle man være uheldig at ryge i vandet, så er det også for 
koldt til at det er sjovt. 
MEN vi sejler lige frem til efterårsferien hvis vejret tillader det. Derfor skal I 
huske at tjekke vejret grundigt inden I tager hjemmefra. Det kan godt været at 
det en enkelt aften er en god ide med hue og vanter. Cykellygterne skal helt 
sikkert også frem og på cyklerne, når I skal frem og tilbage. 
 
Henover sommer og efterår har vi sagt farvel til et par 
Ooptier. Det er Christopher og Klara der har fundet andre 
interesser, og som derfor ikke er med mere. Vi har været 
glade for den tid de har været med og ønsker Christopher og 
Klara held og lykke i fremtiden, og håber at I bliver glade for 
hvad I end finder på at lave i fremtiden. God vind herfra.  
Samtidig med at vi siger farvel til kendte ansigter, så skal vi 
også sige goddag til nye. I løbet af kort tid kommer der nye fra 
vores venteliste og vi glæder os til at sige velkommen til dem.  
 
I september kaldte vi sammen til endnu en af vores traditioner: Arbejdsdagen. 
Her mødtes vi alle til en dag med masser af praktiske opgaver i og omkring 
vores hus og plads. Vi er rigtig glade for, at en dag som denne bliver fyldt med 
glade ansigter og hænder der tager fat. Vi får klaret en stor del af de praktiske 
opgaver, som vi ikke selv når i dagligdagen og som måske kræver lidt ekstra. 
Vi bruger til daglig det meste af vores tid med børnene, og så er der andre 
opgaver der bliver skubbet lidt og sat på pause. Tak for hjælpen til alle der 
mødte op og gav en hånd med på dagen. Der er lidt ideer om, at vi måske 
skulle prøve at lave en ekstra arbejdsdag i foråret, nu må vi se hvordan det går. 
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 OOPTI - SIDE 
I august var vi samlet til en rigtig god 
forældredag. Det blev en dag med 
kun Ooptier med familier, men det 
gjorde bestemt ikke dagen mindre 
festlig. I løbet af dagen var mange på 
vandet i vores optimistjoller, og der 
var også mange forældre med. Vejret 
viste sig fra sin spændende side og i 
løbet af dagen blev vinden kraftigere. Det gav et par fugtige oplevelser på 
vandet og flere forældre oplevede hvilken temperatur vandet i 
svanemøllebugten havde den dag. Øserne i jollerne kom i brug i flere joller, 
men smilene var stadig store ligesom oplevelserne. Dagen skulle sluttes af 
med kæntringsøvelser for alle der havde lyst. De skulle laves i havnen ved 
broerne, så alle kunne følge med og lære hvordan det skulle gøres. Alle der 
havde lyst fik prøvet, men en enkelt besætning skulle dog lige teste det af før 
tid. En ægte kæntring i den lidt kraftige vind blev det til inden vi fik gang i 
øvelserne. Men træning gør mester, og inden Askepot i fuld fart kunne nå frem 
til jollen, havde besætningen rejst jollen, kravlet op i jollen og var i fuld gang 
med at tømme jollen for vand. Samtidig var der store smil i ansigterne på 
begge piger i jollen. En rigtig god dag med masser af oplevelser for alle. Tak 
til alle der kom og gjorde dagen til endnu en god dag i Gry. 
 
Ellers er det efterårsferien der banker på døren lige om lidt. Vi holder fri i den 
uge, og håber at I ikke bliver alt for bedrøvede af tanken om, at vi ikke skal 
mødes. Hyg med familien i stedet, og så skal det nok gå alligevel.  
Efter ferien går vi for alvor på land. Skiftetøjet i skabet skal med hjem for 
vinteren og landsæsonen starter op. Vi skal igen til at gå i svømmehallen og 
aktiviteterne rykker indenfor når vi mødes på Stationen. Hvad vi skal lave skal 
vi finde ud af sammen, - så I kan godt begynde at vride hjernerne for at få de 
gode ideer frem. Vi samler op på ideerne en onsdag inden længe. 
                         Ellers ikke mere for denne gang, - vi ses 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.  4 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. 11 kl 18.00 - 20.00 Så er der ingen vej tilbage, - i dag bliver det helt 

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

 
Ons d. 18  Efterårsferiefri, - programmet siger derfor  

”Onsdagsaftenmedfamilienhyggeaften”.  
Mulighederne er mange. Bare gå til den.  
 

Bemærk nymøde tid - bemærk ny mødetid - bemærk ny mødetid 
 
Ons d. 25 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…. 
NOVEMBER : 
 
Ons d.  1 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.  
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Selv om sommertid ikke er slut, så er vi godt i gang med efteråret og hvad dermed 
følger. De hyggelige torsdagssejladser med Kjøbenhavnske Træ Sejlere er slut, og så 
vidt vi kan se, er Chresten K. vinder af kutter/platgatterløbet.

”Admiralforsamlingen” 2/9-2017 blev afholdt på ”Stationen”.
Deltagere: Hans Henrik Borg, ”Phao”, Lars Borg og Jeppe. Afbud: Eskild, Erik Sø 
og Kasper.
1. Valg af dirigent og referant: Phao
2. Formandens beretning ved Phao (afbud fra Eskild)
Siden sidst; pæletoppe skåret af i 11 1/4 * = 1 streg i kompasset, og smurt med 
Boracol og 1 gang linolie m. funch. Ny dør monteret i værksted. Nye kistebænke/
langsgående tofter lavet; bliver monteret forår 18. Ellers skal nævnes: Hyggelig 
nytårsfrokost i januar, dejligt forårsarbejde og gode sejladser sommeren igennem. 
Ulketur til Als hos Kirsten og Arne med 18 deltagere. Dejligt arrangement.
Valg: formand: Eskild, sekretær: Jeppe, suppleant: Lars.
Under evt.: Ingen bemærkninger.
Phao takkede på formandens vegne for god ro og orden. Efterfølgende nød man egen 
medbragte frokost.

5. okt. Årsafslutning Kjøbenhavn-
ske Træ Sejlere i Sejlklubben 
Frem.

12 okt. Udflugt til Sejlklubben Syd. 
Mødested/tid: Havnebusser-
ne v. Nyhavn kl. 11.00

19. okt. Afrigning af Chresten K. Kl. 
12.00 frokost + af med sejl, 
mast samt rig.

26. okt. Klargøring til bådoptagning.
4. nov. Bådoptagning kl. 07.00
11. nov. Bådoptagning kl. 07.00
30. nov. Vintermøde hos Phao kl. 

18.00
7. dec.  Besøg i Grundtvigskirken 

med efterfølgende frokost 
i Bjergstuen. Mødetid kl. 
10.30. Tilmelding til Jeppe, 
mandag den 4. dec.

27. jan. Ulke-nytårsfrokost på 
 ”Stationen”
1. feb. Almindeligt møde kl. 12.00-?
8. feb. Almindeligt møde kl. 12.00-?
15. feb. Almindeligt møde kl. 12.00-?
22. feb. kl. 12.00 Planlægning af for-

årsarbejde, der påtænkes let 
menu kl. ca. 17.00

Marts  Alle torsdage, klargøring af 
Chresten K

29. marts  Påske
April 14. eller 15. april, bådudsæt-

ning.

Det var alt for nu, hermed alt vel
Vi ses, Sø-ulk, Jeppe.

SØULKENES 1/2-ÅRS PROGRAM

Ohøj Sø-ulke.
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OHØJ 
JUNGMÆND!

Efteråret er så sandelig kommet over 
os, og det har taget det kolde, våde vejr 
og de mørke aftener med sig. Men som 
de garvede sømænd vi jo er ”host-host”, 
skal lidt regn og kold vind om ørene 
selvfølgelig ikke være nok til at stoppe 
os fra at nyde vores sidste tid på vandet. 
Husk på: ”der findes ikke dårligt vejr, 
kun dårlig påklædning” – så stik i de 
lange underhylere og mormors hjemme-
strikkede sokker, og tag ud og sejl alt 
det, I kan!

Meget er sket siden sidste gang, I læste 
Standeren. Vi har været på årets som-
mertur, (som for de fleste af jer i øvrigt 
var første gang, I var afsted som JM), vi 
har deltaget i ’Kulturhavnen’ (hvor alle 
vores festivalgæster har talt meget ro-
sende om jer), og så er vi også glade for 
at kunne tage godt imod vores tre nye-
ste jungmænd: Ellen (’Smølf’), Arthur 
og Malthe (’Heino’), som lige er rykket 
op her efter sommerturen.

Oktober måned er ikke bare dér, hvor 
bladene falder af træerne, og hvor vi kan 
glæde os over at få efterårsferie … for 
desværre er det også sidste måned af 
sejlsæsonen ØV!– men vi skal da sørge 
for at slutte rigtigt af. Derfor planlæg-
ger vi en fælles weekendtur sammen 
med Troppen, den 6.-8. oktober, hvor der 
ikke bliver noget med at skulle vente på 
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de langsomme Svendborgjoller, da spej-
derne kommer til at låne Spejderskibet 
Ran i stedet for.

Vi holder ikke noget tirsdagsmøde i 
efterårsferien (den 17.), men I skal, som 
altid, være meget velkomne til at få en 
tilladelse til at sejle selv. I får lige et par 
billeder fra sommerturen til at opmun-
tre jer i denne dystre tid ;-).

”Over and out” 
fra jeres søde jungmandsledere

Fra venstre mod højre: Kaos, Antares, Kiwi

HUSK weekendturen 
den 6.-8. oktober!
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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
Benjamin Hansen 
60 63 45 63
benjamin.hansen@gmail.com
Kristine Mailling  

Jungmandsafdeling 
Sylvester Hoffmann Kock
53 21 87 80
Thea Holm Kristiansen 
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. 

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 
henrik@kabelnettet.dk 


