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

83. årgangMarts 2019                                

RYST POSEN!

Fastelavnsløjer
Hvem var mon hurtigst til at få 
snøren ind? Der blev også 
bidt til bolle, tippet en 13’er 
med sjove aktiviteter, slået 
til tønden og drukket varm 
kakao.

Husk, den store aften fredag den 8. marts. Dørene 
åbner kl. 18.30 og spillet starter kl. 19.00. Tag 
kæresten/naboen/vennen/familien under armen 
og gå efter den store gevinst.
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NY KABYS
GRY skal have indrettet “ny” kabys.

I forbindelse med, at vi har overtaget 
en masse køkkenelementer fra en skole 
i Hvidovre og skal indrette en ny kabys 
(køkken), indbyder vi til idémøde.

Vi mødes søndag d. 24. marts kl. 11.00 
og snakker sammen på kryds og tværs 
om ideer til, hvordan den nye kabys kan 
indrettes med de elementer, vi fik. Vi by-
der på kaffe og kage undervejs, og regner 
med at brug et par timer på opgaven.

Alle ideer bliver taget med videre, og 
dagliglederne beslutter, hvordan ideerne 

kan kombineres og bruges bedst til den 
dagligdag, vi har i kabyssen.

Når planen er lagt, indbyder vi til ar-
bejdsdage, når det gamle køkken skal 
tages ned og det nye sættes op.

På www.gryspejderne.dk kan du før mø-
det finde en plan over kabyssen og en li-
ste over de elementer, vi har til rådighed.

Meld dig på mail: info@gryspejderne.dk 
senest d. 20. marts.

Vi ses, Lederne i Gry
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B NKO!
EN FESTLIG AFTEN
med mulighed for gevinst
Vi glæder os til at se alle med tilknytning til GRY den 8. marts – og tag meget 
gerne naboen under armen også – til en spændende, indbringende, smagfuld, 
underholdende aften. Det er en aften, vi gør meget ud af, fordi overskuddet er  
et vigtigt bidrag til GRYs virke. Udover spændingen ved om du får en række 
eller plade fuld, bliver du underholdt af optier og spejdere på slap line.

Vi bliver meget glade, hvis du medbringer en kage til vores kagekonkurrence. 
Der er en fin præmie til vinderen, og kagerne bliver solgt i vores kaffebar og er 
med til at skæppe i GRYs pengekasse. Vel mødt!
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 
 
Halløj alle sammen. Så er vi i gang med marts og inden alt for længe skal vi til 
at gøre klar til at komme på vandet igen. Vi har dog lidt af hvert vi skal have 

klaret inden vi når helt dertil. Vi starter med vores årlige 
bankospil. Det er jo som bekendt fredag d. 8. marts, hvor 
vi skal mødes på Strandvejsskolen. Det er her I skal tage 
alle vennerne og hele familien med til en festlig aften. Jo 
flere vi bliver jo bedre. Vi skal spille bankospil og 
måske vinde nogle gode præmier. Undervejs er det at vi 
skal lave vores underholdning. Vi er godt i gang og 
regner med, at det bare kører på skinner på selve 

aftenen. 
 

For at komme dertil skal vi heldigvis mødes i weekenden d. 2. - 3. marts til 
vores altid hyggelige ”Ooptiovernatningsweekend”. Her skal vi mødes til 
ordentlig omgang øvning af vores underholdning. Vi håber, at I har trænet godt 
hjemmefra og er godt klar med jeres roller hver især. Så skal vi nok sørge for 
at det hele bliver sat sammen til en helhed. Ud over øvningen skal vi også 
hygge en masse. Vi skal have kåret årets ”Bob-mester” og Tordenskjold skal 
også rotere til der er fundet en mester. Aftenen skal som altid sluttes af med 
den berømte ”Liggende biograf”. Her er der en 
lille mulighed for at der kan komme en 
vingummi i soveposen eller måske en enkelt 
der snorker midt i filmens afslutning. Nu må vi 
se hvordan der kommer til at gå i år. Vi slutter 
tidligt søndag, så alle kan nå videre til 
eventuelle fastelavnsarrangementer.  
 
I forbindelse med bankospillet har vi også gang i vores ”fjernstyrede lotteri”, 
som I er godt i gang med at sælge rundt omkring. Det er dejligt, at I giver den 
gas og sælger så mange som I kan. Vi skraber på den måde lidt penge sammen 
til Gry, og det hjælper til med, at vi kan lave alt det vi går og laver til hverdag i 
Gry med både joller og hus. 
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OOPTI - SIDE 
Når vi er forbi bankospillet er det tid til at gå i svømmehallen igen. Vi får lige 
et par gange i vandet, inden vi slutter svømmesæsonen af med at 
prøve at gå i vandet med redningsveste på. Så får I alle sammen 
muligheden for at mærke hvordan det er at ryge i vandet med 
vesten på. I kan mærke at den holder jer oppe, og så ved I, at 
redningsvesten for alvor kan hjælpe jer, hvis uheldet er ude, og I 
en dag skulle lande i vandet.  
 
Resten af foråret inden vi på vandet igen, skal bruges på at blive 
klar til sejlads for alvor. Vi skal have styr på de sidste sejladsting: Hvad hedder 
tingene på jollerne, kan I alle binde de knob vi har brug for osv. osv.  
Ud over det skal vi have gjort vores joller klar til sejlads. Der er ror og sværd 
der skal slibes og lakeres. Jollerne skal vaskes, poleres og vokses. Måske er 
der nogle reparationer der skal klares inden vi kan få jollerne på vandet. Noget 
af dette arbejde klarer vi om onsdagen, og så skal vi også i år mødes til vores 
”Forårsklargøringsdag” med forældre. Søndag d. 5. maj 
mødes vi til ”Det store slag” om klargøringen af 
jollerne. Her er der brug for alles hænder og 
arbejdsindsats. Det er altid en hyggelig dag i godt vejr 
med masser af aktivitet og højt humør. Vi knokler og 
maser, hygger og spiser, og inden vi går hjem er vi 
næsten altid færdig med jollerne og de ligger tilbage i stativet og 
blinker mod solen og venter på at bliver båret til vandet for at blive sejlet i.  
Til sidst skal vi sende en stor hilsen til alle jer der var med til den store 
fastelavnsdag. Det var dejligt at I kom og gjorde det til en festlig dag. Årets 
”Stormester” blev vist Harald, men det må I selv spørge ham om hvordan det 
hænger sammen.   
Sidste info for denne gang er en ”sommer-info”. Årets Sommertur bliver i uge 
31, søndag d. 28. juli til lørdag d.3. august. 
             Førsteforårshilsner til alle, - vi ses til banko. 

          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-PROGRAM 
MARTS : 
 
Lør d.   2 kl  14.00 -  Ooptiweekend på Stationen.  
Søn d.   3 kl. 13.00  Husk diverse weekendgrej: 

sovepose, tandbørste, evt. 
udklædning mm 

 
Ons d.  6 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med generalprøveunderhold-

 ningsøveaften. Sidste chance: Mon I har øvet nok 
 hjemme? Der er kagedag til 
 Harald & Thandeka 

 
Fre  d.  8 kl. 18.30  Bankospil på Strandvejsskolen. 
   Husk det I skal bruge til  
   underholningen og masser af højt 
   humør. Uniformen skal selvfølgelig også på denne 
   aften. Den giver i øvrigt gratis adgang.  
 
Ons d. 13 kl. 18.30 - 20.00 Så svømmer vi igen på Frederiksberg, - 

endelig! Hvor langt kan vi mon række 
hvis vi gør os umage?? 

   
Ons d. 20 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde. Vi skal starte på vores 

forårsklargøring. Husk tøj der må blive lidt 
støvet. Der er kagedag til Lui & Sigurd. 

 
Ons d. 27 kl. 18.30 - 20.00 Vi plasker igen på Frederiksberg. Det bliver 

en af årets sidste gange i svømmehallen,  
- så nyd det.  

APRIL :  
 
Ons d.  3 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med forårsklargøring = arbejdstøj. 
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Første forårsmåned er her. Men det er 
først rigtigt forår den 20/3, jævn-
døgn, 12 timer dag og 12 timer nat!  

 
Siden sidst har vi haft en dejlig nyt-
årsulkekomsammen den 26/1 med 
20 deltagere og lækre medbragte retter. 
Desværre fem afbud pga. sne og frost. Vi 
prøver igen i 2020. 

Den 16/2 var nogle Ulke til kursus i 
splejsning i moderne tovværk. Det 
har vi ikke noget af på Chresten K. Men 
man kan altid lære noget.  

Den 22/2 var der Ulkemøde hos Eskild 
og Bente med 11 Ulke til kaffebord, 
hyggesnak, biksemad samt div. alvorlige 
input vedr. diverse tunnelprojekter i Sva-
nemøllehavn og -bugt. Arne proklamere-
de, at der indkaldes til Søulketræf på 
Als, traditionen tro, 3. weekend i august.
Eskild foreslog Søulketur til Sus og 
Ove i Lillesand, Norge, første week-
end i september (29/8-1/9).

Ohøj         Søulke.
Teltet over Chresten K. har overlevet 2/3 
af sæsonen, og i teltet går det med slib 
og skrab-aktivitet hver torsdag. Vi 
glæder os til snart at begynde på bejds-
ning og lakering af alt mahognitræ og 
montering af nye stød- og skvætlister.

Det var så alt det dejlige. Det mindre 
rare er, som det for de fleste er bekendt, 
at der skal nedlægges en havnetun-
nel (biltrafik) i Svanemøllehavnen, som 
vil berøre alle klubber, og ikke mindst 
GRY! Årstal endnu uvist.

Og sidste kedelige nyt er så et projekt 
med en skybrudstunnel, der skal 
aflede overfladevand fra hhv. Gentof-
te og Gladsaxe kommune og Kbh. NV 
til udledning nord for Svaneknoppen, 
måske med udledningsskakt på GRY’s 
areal!! 

Indtil videre siger vi alt vel herfra. Myn-
digheder og beslutninger kan ikke ta’ 
humøret fra os.

Vi ses, 
Søulk Jeppe HUSK!

Søulkenes nytårskomsammen – bordet er dækket. Man må 
sige, der kan være stil over den på Stationen.

8/3 Bankospil i GRY, 
kom og støt.

9/3, kl. 10.00:  
Kjøbenhavnske  
Træsejlere, udflugt 
til Hal 16, Helsingør. 
Restaurering af træbåde. 
Evt. besøg på Fyrskib, 
Gedser Rev. Nærmere 
følger!
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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. 


