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

83. årgangApril 2019                                

FORÅR PÅ VEJ

Bifald til optierne
– efter deres optræden til den 
festlige bankospilaften

Tiden i alle afdelinger af Gry bliver fra nu af 
brugt på at gøre bådene klar til at blive søsat, 
mens der hygges undervejs. Snart er det på 
tide at stå til søs.
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PROGRAM for spejderne
Mandag-søndag, 1.-7. april  Kollektivuge på Stationen

Tirsdag, 9. april Sidste forberedelser før søsætning

Søndag, 14. april Søsætning

Tirsdag, 16. april Master på fra kl. 12.00 

Tirsdag, 23. april Resterende tilrigning

Tirsdag, 30. april Første tirsdagssejlads 2019

QuizMÅNEDENS

Selv om der ikke var nogen 
rigtige svar på konkurrencen 
i februarstanderen (der var in-

gen svar overhovedet), er her denne 
måneds spørgsmål (til billedet ved 
siden af), som faktisk består af fire 
spørgsmål:  

hvem, hvor, hvornår, hvorfor?

Svaret sendes som sidst på mail til: 
nilsolekoefoed@gmail.com eller 
postes i puttekassen i vindfanget 
på stationen.

P.S. Svaret på februarstanderens 
spørgsmål: en solformørkelse 
malet på en gavl på Refshaleøen.
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OHØJ SPEJDERE
!

Nu begynder sejlsæsonen rigtig at 
nærme sig, og vi glæder os super 
meget!

I april måned får vi rigeligt at se til. Der 
er fire svendborgjoller, der skal males, 
poleres, fikses og rigges til. 

Mandag, den 1. april flytter I hjemmefra og ind på Stationen for at bo der hele 
ugen. I står selv for at komme op og afsted i skole om morgenen, madpakker, 

madlavning, rengøring og oprydning. Det er jeres opgave at få hverdagen til at fun-
gere i fællesskab. Vi ledere vil også være der og hjælpe til med bådene og kigge 
lidt til jer i løbet af dagene.

Ugens hovedpunkt er, at I skal klargøre bådene til den kommende sæson. Der skal 
males, vaskes, pudses og slibes – og ikke mindst HYGGES! 

Ugen sluttes af med en lidt mere intensiv arbejdsweekend, hvor vi ledere er med. 

Vi håber, at der er opbakning til arrangementet fra hjemmefronten :-).

KOLLEKTIVuge
Traditionen tro:

for alle tropsspejdere i uge 14 (1.-7. april)

Vi når sikkert en masse i kollektiv- 
ugen, men resten må vi tage i løbet af 
nogle tirsdagsmøder.

Det skal nok blive både hyggeligt og 
sjovt som sædvanligt! 

Forårshilsner fra
Bjarke, Bæk, Bertram, Anna og Aske
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 
 
Så ramte vi april og det hele lugter nu endeligt lidt af saltvand. Den lange del 
af vintersæsonen er bag os, - kun kort tid er tilbage, og snart skal vi på vandet 

igen. Vi øjner det hele i horisonten, og kan så let som 
ingenting klare de opgaver der ligger foran os for at vi kan 
komme på vandet igen. Vi skal have klaret vores årlige 
forårsklargøring. Vi tager fat om onsdagen som vi plejer og 
her skal vi starte med at slibe ror og sværd. De skal have en 
opfriskning i lakken og det kræver en god slibning som det 

første. Senere skal vi have lakeret det hele, så det bliver klar til sejlads en hel 
sæson. Husk derfor tøj der kan klare lidt støv og skidt når vi mødes på 
Stationen om onsdagen. 
Så kommer den store omgang med vask, polering og voks til alle vores joller. 
Det er en stor opgave, men heldigvis har vi god tradition for at klare det meste 
når vi mødes til vores forårsklargøringsdag sammen med forældrene. Det 
bliver i år søndag d. 5. maj, hvor vi mødes med masser af energi, højt humør 
og helt sikkert godt vejr til alle opgaverne. Men datoen kendte I jo i forvejen 
fra halvårsprogrammet. 
 
Ser vi længere frem mod sejlsæsonen er det også nu tiden til, at I alle tjekker 
op på jeres ”sejlergrej”. Det er mest Sejlerdresset (Busseronnen og tørklædet) 
og redningsvesten. Alle i Gry skal have og bruge deres egen redningsvest når 
de har sejlet i Gry i et år. Tænk tilbage hvor længe I har været med, og så ved I 
hurtigt om I skal have jeres egen. Har I en i forvejen skal den tjekkes for fejl 
og om den passer i størrelsen. Den skal både passe i forhold til vægt, men også 

til størrelsen. Man kan ikke have en redningsvest der passer 
i vægt, men som er meget lille på kroppen. Er I i tvivl så 
spørg endelig. Husk at hvis I skal købe en ny SKAL det 
være en godkendt model og en af dem MED krave. Har I 
en der er for lille kunne I jo sælge den videre til en der 

mangler. Skriv evt i Standeren for at finde en køber, eller spørg jer frem hos en 
mindre Oopti. Alternativt kan I altid give en brugt vest til Gry, - så skal vi nok 
finde god brug af den i fremtiden. 
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OOPTI - SIDE 
April byder også på de sidste ture i svømmehallen for denne gang. Vi afslutter 
som altid med at prøve en redningsvest i vandet, så I ved hvordan det føles 
hvis I en dag skulle ryge i ”baljen” ved et uheld. De 
sidste ture i rutsjebanen skal også klares inden vi 
lukker ned for denne gang. Alt sammen 
selvfølgelig hvis I har lyst til det.  
 
Siden sidst har I lavet en super underholdning til 
vores bankospil. I kastede jer ind i opgaven med stor iver og 
klarede den med stor succes. Der var masser af skuespilstalent på scenen og 
god lyd og ”skilteservice” på scenen. Der blev grint og klappet til den store 
guldmedalje fra hele publikummet. Rigtigt godt gået alle sammen. 
I forbindelse med vores bankospil havde vi også vores ”overnatningsweekend” 

med masser af hygge og øvning af underholdningen. Heldigvis 
var der også tid til at vi kunne kåre årets mester i ”Bob” og 
”Tordenskjold”. Efter 12 kampe blev årets mester i ”Bob” kåret. 
Chilli blev årets mester og blev fulgt til toppen af præmieskamlen 
af Selma, som blev årets mester i ”Tordenskjold”. Er der nogen 
der er i tvivl om hvad det er de vandt i, så må I have fat i en 
Oopti og få forklaringen af dem. 
 

Til bankospillet havde I også solgt rigtigt godt af vores lotteri. Det er rigtigt 
godt, da I på den måde hjælper til med at få nogle penge i kassen til alle de 
aktiviteter vi laver i Gry løbet af et år. Måske var der oven i købet også nogen 
af jer der fik nogle gode gevinster med hjem fra den aften. 
 
Til sidst skal vi lige huske på, at vi i april rammer påsken, så vi holder påskefri 
onsdag d. 17. Der er sikkert en del af jer der skal lave noget hyggeligt sammen 
med familien den dag på vej mod de fridage der kommer lige efter. 
 
              Fantastiske Forårsklargøringshilsner 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-PROGRAM 
 

APRIL : 
 
Ons d. 3 kl. 18.30 - 20.00  Havnemøde, hvor vi arbejder videre 

med alt det praktiske arbejde med 
jollerne, husk arbejdstøj. Der er 
kagedag til Lui & Bertil S. 

 
Ons d.10 kl. 18.30 - 20.00 Svømmedag på Frederiksberg. 

Husk det hele. Vi mødes i 
forhallen. Samarbejde er dagens 
tema……….. 

 
Ons d.17 kl. 18.30 - 20.00 Påskefri – holdes med familien i hyggelige  

omgivelser. Det er tilladt både med pandekager og 
vafler, eller andet man har lyst til at hygge med, - 
God påske til alle. 

 
Ons d.24 kl. 18.30 - 20.00 Der skal arbejdes på forårsklargøringen  
   af vores joller mm. Arbejdstøj   
   påkrævet. Der er kagedag til Selma & Max. 
 
MAJ :  
 
Ons d.   1 kl. 18.00 - 20.00 Svømning på Frederiksberg. SIDSTE  

gang i denne sæson. Vi prøver redningsvest og 
fyrer den af i rutsjebanen, - hvis I har lyst! 

 
Søn d.   5 kl. 10.00 - 15.00 Arb.dag med forældre, - mere følger.  
 
Lør d.   25  Standerhejsning for alle,  

- den store festdag. 
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Så er første forårsmåned lagt bag os. 
I teltet arbejdes der ihærdigt. Det 
er ”et stort brød, der er slået op”; i 

øjeblikket “hæver det”, og vi skal nok “få 
det bagt”. 1½ måneds tid endnu, så hjæl-
per det. Nu skal lister monteres, og så 
skal der lakkes.

Ohøj         Søulke.
Siden sidst har ni ulke været på tur med 
Kts. til Helsingør: Rundvisning på Fyr-
skib Gedser Rev samt kulfyret 
slæbebåd Bjørn af Randers + visit i 
Kulturværftets Hal 14 for at betragte 
diverse restaureringsprojekter på gamle 
træbåde. Hyggelig tur der sluttede med 
dejlig frokost i værftets cafe.

Alt vel herfra, vi ses, 
Søulk Jeppe.

DATOER, der er værd at huske:
Torsdag 4/4, kl. 19-21/22 Kapsejladsregler i K.A.S. “Jomsborg”.  

Kts. sørger for kaffe.

Lørdag 14/4, kl. 7.30-15.00 ca.  Alle både søsættes (minus Chresten K.).

Lørdag 25/5, kl. 13.00 STANDERHEJSNING.

Juni, juli, august Forhåbentlig torsdagssejladser i Chresten K.

16-18/8 Ulketræf på Als hos Kirsten og Arne.

Søndag 8/9 og nogle dage frem?  Tur til Sus og Ove i Lillesand, Norge. Meld til 
Eskild (28 44 40 22) vedr. hyttereservation.

Lørdag 14/9, kl. 10.00 Admiralsforsamling på Stationen.  
Husk madpakke.

Skvætlister skæres i 
profil; Nils Ole er savfører. 
Tak for det.
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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: 350 kr. pr. kvartal
alle øvrige: 400 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 
Arthur Diness
29 48 74 27
Jonathan I Dali
Absalon Paaske
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

Gry’s mailadresse
info@gryspejderne.dk

Gry’s hjemmeside
www.gryspejderne.dk 

Facebook 
Søspejdertroppen ”Gry”


