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LYS I MØRKET
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 5.

December 2017                                81. årgang

Stationsvagt i december: 
Spejderne
Husk at sørge for toiletpapir, køkkenruller, 
sæbe, opvaskemiddel, rene viskestykker og 
håndklæder, vask af de snavsede og dørkvask!
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Stor ildhu og opfindsomhed 
blev lagt for dagen til den 
store dyst, som foregik den 
14. november. På det store 
kagebord så man joller i 
fare for at blive ædt af en 
monstersøslange – måske 
var nogle lidt ædt, havfrue 
i selskab med mere ven-
lig søslange, indbydende 
pæretærte og fint formede 
kagefigurer – det hele holdt 
i en palet af gule, grønne og 
blå farver. Mon det smagte 
lige så godt, som det så ud?Den Store 

Søspejder-
bagedyst

Selvom man skulle 
være tidligt på færde 
lørdag morgen den 4. 
november – så tidligt 
at nogle valgte at sove 
på Stationen fredag for 
at være sikker på at nå 
frem – så var der ingen 
sure miner, da bådene 
skulle i vinterhi.

– og bådoptagning i 
højt humør
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KÆRE SPEJDERE! 

Nu har vi fået pakket bådene godt og grundigt ind, så de er klar til de kolde må-
neder. Det betyder at vi skal i gang med en masse kedelig teori… ;-) NEJ! Vi skal 
have det mega hyggeligt. Vi skal lave en masse fede aktiviteter og på nogle hyggeli-
ge ture, bla. i svømmehallen. Desuden skal vi også i gang med at øve en masse knob 
og stik, så de sidder lige i skabet, når vi skal bruge dem i havnemanøvren, eller når 
sejlet skal rebes. 

I skal huske at have rigeligt med varmt tøj med, så vi også har muligheden for at 
være udenfor. 

Nu kan vi ellers bare gå og glæde os til, at båden atter får vand under kølen og vind 
i sejlene.

Kærlig hilsen og god vind! 

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

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

Tirsdag 5. Mødet er aflyst, pga. at alle ledere er forhindrede. Men  
I kan, efter at have fået lov af en leder først, selv ar-
rangere noget hygge på Stationen

Tirsdag 12., kl 18.00-20.30 Introduktion til navigation

Tirsdag 19., kl 18.00-20.30 Jule-Bertrams juleværksted

JANUAR  
Tirsdag 9., kl 18.00-20.30  Første møde i 2018
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Hallooooo alle i 
og omkring Gry:

Vi mødes kl. 17-20 alle tirsdage i december 
på nær den 26.

Lørdag-søndag, den 2.-3. december skal vi 
på Grys juletur.

Søndag, den 7. januar skal vi på nytårstur.

Vi laver nu en opdatering af de nøgler 
vi har i Gry. Det betyder, at vi gerne vil 
vide hvem, der har hvilke nøgler i Gry.
Derfor beder vi alle, der har en nøgle til 
noget i Gry om at give besked om, hvad 
det er, I har.

Send en mail til info@gryspejderne.dk 
med oplysningerne om hvilke nøgler I 
har og til hvad.

Er nøglerne mærket med bogstaver og/
eller tal på den ene eller anden måde, 
skal det med i beskeden.

Har du en nøgle du ikke bruger mere, så 
meld det ind, så finder vi en løsning på, 
at den kommer tilbage til Gry.

Vi vil gerne have oplysningerne så hur-
tigt som muligt og senest 15. dec.

På forhånd tak for hjælpen til alle.

H.C.  

Nøgleansvarlig i Gry.

VI BRINGER EN EFTER          NINGLYS

OHØJ 
JUNGMÆND!
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NYTÅRSTUR 2018
Årets første arrangement i Gry
Alle aktive er velkomne. Det bliver søndag, den 7. 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. 

Tilmelding sker til din leder og husk nu, at sidste frist for 
tilmelding er onsdag, den 20. december 2017. 

Vi glæder os til at se jer alle.

Lederne

VI BRINGER EN EFTER          NING

 

 
 

Indbydelse til alle ! 

NYTÅRSTUR 2018 
Årets første arrangement i Gry. 

 
Alle aktive er velkomne. Det bliver søndag d. 7. 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.  
 
Tilmelding sker til din leder og husk nu, at sidste frist for 
tilmelding er onsdag d. 20. december 2017.  
 

Vi glæder os til at se jer alle. 
Lederne 

 

 

INDBYDELSE TIL ALLE!
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 
Hovsa, hvad skete der?? Man blinker lige en gang med øjnene og så står der 
december i kalenderen. Vi nærmer os med hastige skridt enden af endnu et år 
og samtidig selvfølgelig også starten på et nyt.  
En tilbagevendende tradition i december holder vi fast i, selvom det 
mange gange er lidt trist. Der er nemlig nu vi skal sige 
farvel og på gensyn til de ældste blandt Ooptierne. I år 
er det en ordentlig bunke: Agnes,  Laust, Mikkel, 
Rumle, Silje og Sofie er nået til det næste skridt i deres 
liv som søspejder i Gry. De rykker op på vores juletur 
og skal til at nyde livet som "Spejder" i Gry. Vi ønsker dem al mulig god vind 
og er sikre på at de nu går en spændende tid i møde. Glade søsprøjt herfra. Vi 
ses næste gang der er fælles-arrangement i Gry i januar. 
Når gamle ansigter rykker op - kommer nye til. Vi glæder os til at byde de nye 
Ooptier velkommen til vores sidste møde op til jul. Her vil der komme nye så 
vi igen er en glad flok af 20 Ooptier. 
 

Juleturen i Gry, - hvor oprykningen sker, er igen i 
år som traditionen byder en tur til Lyngbyborg i 
Allerød. Vi skal være sammen i hele Gry og have 
en dejlig tur i skoven med masser af hygge og 
måske sne...... Røde næser kan der i hvert fald 
nemt blive. God mad og fælles aktiviteter  på 

tværs af afdelinger er sikre på programmet.  
 
Straks efter juleturen skal vi onsdag mødes til vores store "Familiejulehygge-
aften". Det er her I skal tage familien med til en julehyggeaften med 
klippe/klistre, kager, gløgg mm. Medbring lidt julebag og 20 kr. pr. næse, så 
sørger vi for resten. Vi starter denne aften allerede kl. 18.00 ellers når vi ikke 
det hele. Vi slutter som vanligt kl. 20.00 efter fælles oprydning. 
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OOPT I - SIDE 
Vi kan jo ikke undgå at meget i december handler om 
jul og alt det der følger med. Og når vi så er i gang 
kan vi lige huske jer på at tjekke om I måske skulle 
have en redningsvest eller Busseronne med på 
ønskelisten. Man skal jo have sin egen redningsvest 
når man været med i Gry i et år, og så skal den altid 
passe til vægt og størrelse. Busseronnen er en del af 
vores uniform som vi alle skal have. Det er dog svært at finde de mindste 
størrelser, men prøv alligevel. 

Ser vi lidt frem i tiden og kigger lidt ind i 2018, bliver vores første 
arrangement vores Nytårstur d. 7. januar. Her skal vi som altid på en 
spændende, hyggelig, overraskende, sjov tur. Programmet kender I ikke og det 
er helt med vilje. Det er nemlig som altid hemmeligt. Mød op og se hvad der 
sker denne dag. Kan I ikke denne dag, - ja så går I glip af det hele og kommer 
måske slet ikke til at finde ud af hvad dagen gik ud på. Og hvem vil ikke 
gerne vide det, - så mød op og vær med. 

Sammen med denne Stander får I halvårsprogrammet 
for første halvår af 2018. Så kan I allerede nu få et 
overblik og skrive alle de vigtige datoer i kalenderen, 
så I ikke går glip af noget. Eller måske som i gamle 
dage: klaske den på køleskabet og tjekke den hver dag. 

Vi glæder os til at se jer alle til en masse forskellige 
aktiviteter i 2018 og satser på, at det bliver et helt fantastisk år med fuld knald 
på.                         Mange glade jule- og nytårshilsner  
        til alle i og omkring Gry 

            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 
Lør d.    2  kl 10.00 -  Juletur med hele Gry. Vi skal i 

skoven med nissehuer på. 
Søn d.    3 kl 14.00 Husk nu det hele. 
 

Ons d.   6 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. 

Ons d. 13 kl 18.30 - 20.00 Ooptierne plasker julen ind på 
Frederiksberg.              
Hvilken vej skal vi mon gå i dag?  

Ons d. 20 kl 18.30 - 20.00 Sidste møde for i år, Håber I kan komme. Det er 
nemlig første møde for vores nye Ooptier. Stort 
velkommen til jer alle 6. Kagedagen går i dag til 
"CC" & Ofelia.  

JANUAR 
Ons d.   3 kl 18.30 - 20.00 Nytårssvømning for alle! 

Årets første plask! Vi mødes friske i uniform og 
badetøj. 

Søn d.   7 kl 10.00 - 14/15 Nytårstur for hele Gry. Tjek indbydelsen.  
   Programmet er jo hemmeligt, så det bliver heller 
   ikke afsløret her.  
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Så er vi i sidste måned i 2017. Heldigvis er Chresten K. og øvrige spejderbåde sat
forsvarligt på land, så det ikke går os som fuldriggeren her.

Normalt er der ikke arrangementer i december, fordi det er en kort måned og alle 
har travlt, men alligevel:

Vil nogen med i kirke, Grundtvigskirken, d. 7/12-17, med efterfølgende lille frokost
i Bjergstuen, Bispebjerg Torv, så meld til Jeppe senest mandag, d. 4/12-17. Bliver 
vi 10, kan vi måske få en guide; ellers kan vi selv gå rundt på egen hånd. Samme 
dag, 7/12-17, er der Kjøbenhavnske Træsejleres sangaften i Sundby Sejlforening, kl. 
19.00 (dårlig timing eller hvad?). Ingen tilmelding, medmindre man vil spise først, 
fra kl. 17.30. 

I det nye år er der nytårs-Ulkefrokost på ”Stationen” d. 27/1-18. Nærmere herom i 
januarstanderen. Måske Phao koordinerer som sidst.

Så er der tilbage at ønske Ulke med familier samt alle 
med tilknytning til Gry, god jul og godt nytår.

Alt vel herfra, vi ses, 
Søulk Jeppe

Ohøj Søulke.

Er der stemning for en udflugt, 
så skynd dig at ringe til Jeppe!

Godt at man har fået sin båd 
på land for vinteren...

Juleudflugt til 
Grundtvigskirken 

7. december
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I sommer modtog GRY en ny båd i gave, 
denne gang fra en privat familie, der 
havde hørt om søspejderne og syntes at 
den jolle, der lå i haven havde bedre af 
at ligge på havet i stedet for – og gerne 
med nogle glade børn i. 

Vi siger mange tak til Anne Grete 
og Michael fra Lynæs ♥!

420 er en tomands, planende sejljolle. 
Navnet kommer fra bådens længde – 
den er 420 cm lang. Båden er udstyret 
med storsejl, fok, spiler, genua og rigget 
med trapez. 

420 blev konstrueret for at være lette-
re at håndtere end storesøsteren 470. 
Idealvægten for besætningen på den 

mindre 420 er 140 kg, og ofte bliver den 
derfor sejlet af piger, danske sejlerpiger 
har mange triumfer på internationalt 
plan. 

Begge bådene er konstrueret af den 
franske ingeniør, Christian Maury. 
470/420 er anerkendt af det interna-
tionale sejlforbund, og der er sejlet 
OL i 470eren. Det var også tanken at 
420eren skulle bruges, men før det 
skete, kom der mere moderne jolletyper 
til – f.eks. 49neren. Der er bygget ca. 
56.000 af den, og den bygges stadig, ca. 
350 om året. Vores er en af de ældre.
Skroget er bygget i glasfiber med inte-
grerede lufttanke, hvilket gør at båden 
flyder, selv om den kæntrer. Skroget 
vejer 80 kg, og den sejlklare båd 100 kg.

Ny i Gry
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Ingen onsdag 
uden bagedyst
Agnes er vores OOEKMB.

O-Optiernes Eksta Kagedags Mester Bager

Lidt data om 420eren:                    
Længde: 4,2 m
Bredde: 1,6 m
Selvlænsende med svingsværd
Bermudarig med 6,3 m mast
Sejl: storsejl 7,2 m², fok 2,8 m², 
spiler 9 m²
Konstrueret i 1959 af franskmanden 
Christian Maury
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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. 


