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Maj 2019                                

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

83. årgang

Lørdag den 25. maj, en fest 
for sejlsæsonstarten med forældresejlads, 
flødebollekast, fællesskafning og flere 
fornøjeligheder. Se den vedlagte invitation.

STANDERHEJSNING

De sidste strøg 
lægges – Anton, 
Kasper, Rumle 
og Laust var mødt 
op for at gøre 
forårsarbejdet 
færdigt

Forårsklar
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OHØJ 
JUNGMÆND!

Ohøj Jungmænd og andre.

Det er forår, og vi har fået bådene i vandet. Nu står de øvrige dele af bå-
dene klar til endnu en omgang arbejde, denne gang til søs! Da der ikke er 
meget andet at sige, vil vi i dette nummer af Standeren introducere Jung-
mandshjørnet™.

I dette nummer har vi en word search (ordene kan gå op, ned, diagonalt, 
frem eller tilbage). Send en e-mail til arthurdiness@gmail.com med ordene 
og dit navn, hvis du finder mere end seks ord. Så har du chancen for at 
blive nævnt i næste måneds Jungmandshjørne™.
Held og lykke! 

Jungmandsledelsen

Ohøj Jungmænd og andre 
 

Det er forår og vi har fået bådene i vandet. 
Nu står de øvrige dele af bådene klar til 
endnu en omgang arbejde, denne gang til 
søs! Da der ikke er meget andet at sige vil vi 
i dette nummer af standeren starte på 
Jungmandshjørnet™ 
 

I dette nummer har vi en word search. Send 
en e-mail til arthurdiness@gmail.com med 
ordene og dit navn hvis du finder over 6 ord 
for en chance for at blive nævnt i næste 
måneds Jungmandshjørne™ 
(ordene kan gå op, ned, diagonalt, frem og 
tilbage)  
Held og lykke! -Jungmandsledelsen  

  hj
ør

ne
t™

Jungmands



3

Nu er (de fleste af) bådene kommet i, 
og masterne er også lige ved at være 
på plads, så nu mangler vi kun de 

allersidste ting, før vi for alvor skyder 
sejlsæsonen i gang. 

Det betyder to ting:

1. at vi nu har spejder fra kl. 18-21! 

2. at vi nu er ude til efter solen er gået 
ned og dermed også kommer til at 
være ude i kulden. Så husk at tage 
noget varmt tøj med som kan bo på 
stationen sammen med jeres regntøj 
og redningsvest.

Der kommer ikke til at være noget deci-
deret program for de kommende måne-
der, da der så vidt muligt står SEJLADS 
(!) på programmet.

De bedste forårshilsner
A, A, B, B & B

OHØJ SPEJDERE
!

Rumle, Kasper og Laust bærer masten i stilling 
til at få monteret vindmåler osv. i toppen, inden 

den skal på båden, mens Anton klarer den 
sidste bundmaling på gummibåden. – Et ikke 

særligt mageligt stykke arbejde.
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OPTI - SIDE 
 
Hej Ooptier. 
 
Så blev det endelig maj og vi skal på vandet igen. Vi har kæmpet os gennem 
vinteren og kan nu se frem til dejlige timer på vandet. Optimistjollerne skal ud 
af stativet og af sted over vandet med glade Ooptier i højt humør. Det er stort 

set det vi arbejder på hele året. Vi er næsten klar med jollerne 
og inden længe er på bølgen blå hver onsdag. 

 
Inden vi for alvor kan ramme bølgerne skal vi dog lige 

have klaret den sidste klargøring af jollerne. Vi mødes 
søndag d. 5. maj til den helt store familiedag med højt 
humør og masser af aktivitet. Vi mødes kl. 10.00 og 
skal i løbet af dagen have vasket, poleret og vokset 
vores joller. Det er en stor opgave, men vi har gode 

traditioner for at nå det hele denne dag. Det kæver bare at alle møder op og 
giver den gas på dagen. Husk arbejdstøj, madpakke og højt humør. Så går 
dagen som en leg og inden vi får se os om er opgaverne klaret og så er vi tæt 
på at være klar. 
 
Der er dog en enkelt ting mere vi skal have klaret og det er vores lakarbejde, - 
som vi heldigvis allerede er godt i gang med. I har taget godt fat 
om onsdagen og det har ”givet pote”. Næsten alt er slebet 
færdigt og klar til lakken. Så skal I have lakeret ror og sværd 
igen, så de er klar til at blive brugt i vandet i den kommende 
sæson. 3-4 af jer kommer til at lakere et ror eller sværd og 
resten kommer til at lave andre ting så vi bliver helt klar til 
sejladsen. Vi skal jo blandt andet have de nyeste af ooptierne helt klar med de 
ting vi skal kunne for at kunne sejle. Knobene skal sidde helt fast, man skal 
vide hvad tingene på jollerne hedder og hvor de sidder. Vi skal hjælp 
hinanden, - stor og små, nye og erfarne, - så kommer det hele på plads til tiden 
så vi bliver helt klar. 
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OPTI - SIDE 
Lørdag d. 25. maj skal hele Gry mødes til den store 
”Standerhejsning”. Det er jo årets festdag, hvor vi officielt 
går i gang med årets sejlsæson. Vi starter med mønstring kl. 

13.00 og derefter bliver dagen fyldt med hygge og 
forskellige aktiviteter. Der bliver sejlads i Gry’s både og joller 

og forskellige aktiviteter på land. Alt i alt en 
hyggelig dag for hele familien. Vi sætter 

sæsonen i gang og kommer i løbet af dagen også til at 
tjene lidt penge til vores daglige aktiviteter. 
Det er dagen hvor I bare skal tage hele familien med til en 
dejlig dag i Gry.  
 
Når vi kommer på den anden side af Standerhejsningen skal vi sejle for alvor. 
Det betyder, at I alle sammen skal have styr på jeres ”Sejlerdress”. Det vil sige 
jeres uniformer, - busseronner med tørklæde. Det skal vi i øvrigt alligevel også 
til vores standerhejsning så vi ser rigtigt fine ud til mønstringen. Sammen med 
uniformen skal I også gerne have et sæt skiftetøj klar til hvis uheldet er ude og 
I bliver våde undervejs på en onsdag aften. Der er som altid plads til 
opbevaring i Optirummet så I ikke behøver at tage det med frem og tilbage 
hver gang. 
Ser vi frem i tiden har vi sejlads hver uge frem til skolernes sommerferie og så 
bliver det tid til vores sommertur til Holbæk. Vi skal på besøg hos søspejderne 
i Holbæk som vi har været de sidste par år. Vi ser frem til at få jer alle sammen 

med på turen og det bliver bare super, med masser af 
sejlads og nok også et par andre hyggelige oplevelser 
undervejs. Vi glæder os allerede til turen. 
 
Mens vi har gjort klar til sejlsæsonen har vi haft glæde 

af hjælp fra flere forældre til vores nye kabys der snart er klar. STORT TAK til 
jer alle sammen. 

De bedste sejlsæsonsstarts-søspejderhilsner 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 
MAJ  :  
Ons d.  1 kl.18.30 - 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 Arbejdsdag med forældre. Husk 
madpakken, højt humør, energi og 
arbejdstøjet.  

 
** OBS - NY  TID **               ** OBS - NY  TID ** 

 
Ons d.  8 kl.18.00 - 20.00 Vi mødes på Stationen og knokler videre med det vi 

mangler med at gøre klar til sejlads. Arbejde med 
ror og sværd, samt træning af diverse til sejlads. 

 
Ons d. 15 kl.18.00 - 20.00 De sidste ting skal gøres færdig, og mon ikke det 

bliver i dag at vi bliver færdige. 
 
Ons d. 22 kl.18.00 - 20.00 Sidste onsdag før Standerhejsningen. Som altid gør 

vi klar til den, inde og ude, oppe og nede - 
og sejler hvis der ellers er tid til det! 

 
Lør  d. 25 kl. 12.30 -    ? Årets STANDERHEJSNING i Gry.  

Husk flot uniform, blå bukser og masser af 
energi. Se i øvrigt speciel indbydelse. 

 
Ons d. 29 kl.18.00 - 20.00 SEJLADS !! SÅDAN!! HELT SIKKERT!! NU ER 

DET NU!! Alle husker uniform og redningsvest. 
Ingen sejlads uden uniform.  

 Tag fat, rig til og så - bare sejle, sejle, sejle og …… 
sejle!! 

Juni :  
 
Ons d.  5 kl.18.00 - 20.00 Vi sejler, jo hurtigere I rigger til jo mere får I sejlet.  
 Skal vi tage tid i dag?? 
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De fleste både har fået vand under  
kølen. For Chresten K.’s vedkom-
mende er det p.t. følfod. Smukt.  

 
Vi er i gang med sidste forårsmåned, 
og på dækket “ lister vi afsted”, og der 

er fra naturens side varme i teltet. Sejl-
klubben Sundet skal bruge de store 
bjælker, vi har lånt, til Skt. Hans. Ikke 
til bål, men til deres eget telt. Derfor 
nedlægger vi vores telt senest 13/6. Det 
bliver nok en “heldagsforestilling”! 

Så har vi lige: 2., 9., 16., 23., 30. = ny 
syvtabel? nej = 5 torsdage i maj.

Alt vel herfra, vi ses.
Søulk Jeppe

Ohøj         Søulke.

Vigtige datoer udover ‘syvtabellen’:
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  Ulketræf hos Sus og Ove i Lillesand, Norge. 
Meld til Eskild (28 44 40 22) for reservation af 
hytter.

Følfod under kølen.

Der arbejdes i 
det solopvarmede telt.
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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
bortset fra passive medlemmer: 
125 kr. pr. kvartal

VHF-kaldesignaler 
Antares: XPA 9423
Banana Joe: XPC 8435
Chresten K: XPE 3148
Chronic: XPA 9423 
Kaos: XPC 7313
Kiwi: XPC 7341
Pollux: 
Ragnarok: XPC 8436

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”


