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BÅDOPTAGNING
Sæsonen er slut, og bådene skal på land
den 6. november: spejdere og ledere
den 12. november: ledere

November 2017                                

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

81. årgang
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J  LETUR
Kære optier, spejdere, jungmænd og ledere.   

Vi skal traditionen tro til Lyngbyborg i Allerød. Vi mødes på ”Stationen” lørdag  
kl. 10 og er hjemme samme sted søndag kl. 14. Vi skal nyde naturen, spise  

flæskesteg, pynte juletræ, måske kaste med sne og i det hele taget hygge os.

Til- eller framelding: senest onsdag, den 22. november.  
Pris: 125 kr., betales kontant ved tilmeldingen.

Pakkeliste: 
fornuftigt tøj – tjek vejrudsigten (både til inde og ude) 

ekstra fodtøj til indendørs brug 
sovepose 

lidt hjemmebag 
en gave til max. 25 kr. 

personligt grej (tandbørste m.m.)  
gerne en lygte  

og så selvfølgelig UNIFORMEN  
madpakke til lørdag frokost 

en saks  
en limstift  

evt. nogle gode skabeloner til noget julepynt

KÆRE FORÆLDRE 
Vi har brug for jeres hjælp, så 

 giv besked til en leder, hvis du kan  
hjælpe med transport den ene,  

den anden eller begge veje. 
Tak :-)

Lørdag, den 2. til søndag den 3. december ’17

Vi glæder os 
til at se jer 
til årets juletur!



3

J  LETUR KÆRE SPEJDERE! 
Nu er det begyndt at blive koldt og derfor skal bådene op og have frakke på. Sejl-
sæsonen er ovre – ÆV! men frygt ikke, vinteren står på masser af sjov og spas og 
masser af læring. Nu når vi ikke er ude på bølgen blå, kan vi bruge tiden til fordy-
belse i sejlervidens mange afkroge. Vi skal ud i svømmehallen og se, om alle kan 
svømme de obligatoriske 200 meter. Blive bedre i skibskabyssen om bord, øve knob 
og meget andet. For at få ekstra spark i vintersæsonen mødes vi den første tirsdag i 
november og kommer med alle vores gode ideer til sæsonen.

Vi ledere håber, at alle har haft en forrygende sejlsæson og ser frem til at bådene 
skal have frakken af og ned i det friske forårvand!

Knus 
jeres tropsledere, de 4 B’er – Benjamin, Bæk, Bjarke og Bertram 

NOVEMBER 
Lørdag 4., kl. 7.30 Bådoptagning, det er VIGTIGT at alle møder  

op til tiden! 

Tirsdag 7., kl. 18.00-20.30 Vinterorganisering og gode ideer til  
vintersæsonens program

Tirsdag 14., kl. 18.00-20.30  Den store søspejderbagedyst!

Tirsdag 21., kl. 18.00-20.30 Praktisk sømandsskab 1

Tirsdag 28., kl. 18.00-20.30 Praktisk sømandsskab 2

DECEMBER  
Lørdag 2., kl. 10.00 Vi mødes på ”Stationen” og tager afsted på Grys jule-

tur. Vi er hjemme igen samme sted søndag kl. 14.00

OHØJ 
JUNGMÆND!

Vi mødes alle tirsdage i november kl. 17-20.

Lørdag-søndag, den 2.-3. december skal vi på Grys juletur.
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 
Så skete det desværre igen. Det er slut for denne gang. Sejladsen i sæson ’17 

er færdig for i år.  Sidste gang vi var på havet onsdag før 
efterårsferien blev dog en rigtig hyggelig tur. Vi var på 
havet med 3 Optimistjoller og ”Mett”. Der var små glade 
hurraråb, da vi besluttede at vejret var OK til sejlads. Alle 
styrtede af sted med fuld fart over ”stepperne” for at få 

rigget til i en fart. Masser af voksenhjælp gjorde at vi kom af sted i en fart. 
Lyset forsvinder dog tidligt de sidste aftner vi sejler, og denne dag var ikke 
anderledes. Med flyvende udskiftninger undervejs mellem ”Mett” og 
optimistjollerne fik alle en hyggelig sejlaften med masser af aktivitet. Men 
lyset var stort set væk, da den sidste båd kom i havn og lagde til ved 
mastekranen pga. vindretningen. Det blev en aften med fælles afrigning, mens 
lyset helt forsvandt og aftenen sluttede med store smil på, - så fik vi alligevel 
en sidste sejlads på den sidste sejlaften for i år.  
 
Ellers skal vi heldigvis byde velkommen til nye ooptier. 
Hele 3 stk. blev det til denne gang. Vi byder stort velkommen 
til Julius, Sebastian og Thandeka og deres familier. Vi glæder 
os til at have jer med til alle vores mange aktiviteter og på trods 
af at vi ikke skal sejle mere for i år, så kommer der masser af 
andre gode aktiviteter. Stort velkommen til jer alle sammen.  
 
Når vi nu ikke skal sejle mere for i år tager vi fat på aktiviteterne på land. Og 
hvad skal vi så lave når vi mødes om onsdagen vinteren over? Ja det skal vi til 
at finde ud af. Og I skal selvfølgelig være med! Vi laver en runde med gode 
ideer, så det er bare med at lægge hjernerne i blød så de kan komme frem med 
nogle gode forslag. Tjek programmet for at være helt sikkert på hvornår det 
helt præcist er vi har ideerne på programmet. 
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OOPTI - SIDE 
En af de ting I altid har med i vinterens program er vores fælles kageordning. 
Det er jo her, hvor I skiftes til at have lidt kage med til at afslutte vores møder 
lidt hyggeligt. Husk nu, at vi ikke skal have ”Det store sønderjyske kagebord” 
hver onsdag. Bare lige en lille hyggelig ”Snas” til at 
gå hjem på. Husk også at der altid er to på dagens 
kageliste, så der skal nok være nok til alle. Kagerne 
må gerne være hjemmebagte, men det er bestemt ikke 
noget krav. Og skulle man glemme sin kagedag så 
kom endelig til Oopti alligevel, - vi klarer den !!  
Som altid byder vinteren også på vores ture i svømmehallen på Frederiksberg. 
Første tur i år bliver onsdag d. 1. november. Her mødes vi som altid i 
forhallen i fuld uniform. Selv om vi skal i svømmehallen er vi jo til Søspejder 
og det betyder jo, at vi som altid møder i uniform. Ellers skal I medbringe 
svømmetøj, håndklæde og 20 kr til indgangen. Vi køber fælles billetter og 
sparer lidt på prisen. Skulle der være en voksen der skal med i bassinet koster 
det 40 kr.  
 
Så skal vi som altid lige huske jer på decembers første to arrangementer. Vi 
starter i år med juleturen i weekenden d. 2. + 3. december. Her tager hele Gry 
samlet en tur i skoven med masser af hyggelige aktiviteter både ude og inde. 
Det er også her at vi, - snøft, skal sige farvel til de ældste 
Ooptier der rykker op til spejderne på denne tur. De starter 
turen som Ooptier og kommer så hjem som spejdere. 
Onsdagen efter er der årets traditionelle 
”Familiejulehyggeaften” hos Ooptierne. Vi mødes til traditionel fælles 
julehygge ”med det hele”  
   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.   1  kl 18.30 - 20.00 Sæsonens første svømmetur. Husk 

badetøj, håndklæde og 20 kr. Husk 
også altid UNIFORMEN. 

 
Ons d.   8 kl 18.30 - 20.00 Rigtigt havnemøde for første gang i sæsonen – 

medbring ideer til vinteren aktiviteter. Kagedagen 
går til Agnes & Laust.  

 
Ons d.  15 kl 18.30 - 20.00 Svømmedag på Frederiksberg. 

Husk det hele. Vi mødes i 
forhallen.  

 
Ons d.  22 kl 18.30 - 20.00 Vi mødes på Stationen. Programmet kender vi ikke 

helt endnu, men det bliver godt ☺ 
Kagedagen går i dag til Mikkel & 
Silje.  

 
Ons d.  29 kl 18.30 - 20.00 Svømmedag på Frederiksberg. 

Husk det hele. 
 

DECEMBER 
 
Lør d.   2  kl 10.00 - Juletur med Gry -            
Søn d.   3  kl 14.00 en god tur i skoven.  
 
Ons d.   6 kl 18.00 - 20.00 Julemøde med hele familien. Husk lidt hjemmebag 

+ div. Bemærk mødetiden!! 
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Så er sejlsæson 2017 slut, og Chresten K skal på land den 11. november. Sejl og 
mast er rigget af, og vi er klar. Og selv om mange taler om det sløje vejr sommeren 
igennem, så synes vi der har været plads til mange gode sejladser, om end ofte i 
frisk vind. Tilmed har Chresten K. fået flere præmier i kutter/platgatter-løbene.

2017 er faktisk også en slags jubilæumsår, for i 1967 lagde vi ”ligklæder”, som nogle 
kalder det, glasfiber på hele skroget. Det er præcis 50 år siden og den ”Gode gamle 
Måge ”, 106 år, er still going strong. Sådan.

Resultat af arbejdsdagen: nye vinduer i ”Mellemstationen”; arbejdet med tilsætnin-
ger pågår.

D. 30/11-17 mødes vi hos Phao til hygge og ”sørøverhistorier”.

Alt vel herfra,
Vi ses, Søulk Jeppe

Ohøj Søulke.

Der er kommet 
nye vinduer i 

Mellemstationen.

Chresten K. har vundet 
indtil flere præmier i 
kutter/platgatter-løbene.
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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
Benjamin Hansen 
60 63 45 63
Rasmus Bæk
60 74 31 37
troppen@gryspejderne.dk

Jungmandsafdeling 
Anna Thomsen
61 71 59 47
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. 


