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Juni 2019                                

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

83. årgang

Blå himmel og 
blå spejdere til 
Standerhejsning 2019

Standeren 
er hejst

I næste måned holder Standeren 
sommerferie, og de forskellige 
afdelinger stævner ud på deres 
sommertogter. God færd.

SOMMER I SIGTE
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Nu er vi endelig kommet rigtig i gang 
med sejladserne. Det betyder også, 
at I nu har mulighed for at bruge 

bådene alt det I vil (sammen med PL 
eller PA).

I juni måned skal vi sådan set bare sejle 
alt det, vi kan komme til, da vi jo ikke 
skal have svendborgjollerne med på som-
mertogt.

OHØJ SPEJDERE
!

OHØJ 
JUNGMÆND!

Ohøj smukke jungmænd!

Som dagene så småt tæller ned mod 
juni måned, har vi formået nogenlun-
de at indhente det tidligere forsømte 
arbejde, og vi mangler nu blot en 
sejladsgodkendelse, før vi er klar HJØRNET™

JUNGM
ANDS-

Hvert år i uge 42 er det muligt at kom-
me på PLan-kursus, som er en uge, 
hvor man får en masse fede oplevelser 
og en masse fed læring, der kan give dig 
redskaber til at blive en god PL/PA. 
Det er helt klart noget I skal overveje at 
gøre. I kan læse meget mere om det inde 
på dds.dk under temasiden ”plan”.

De bedste sommerhilsner,
Anna, Aske, Bjarke, Bæk og Bertram

Vi har ikke modtaget nogle svar på sidste nummers Jungmandshjørne. Svarene sen-
des stadig til arthurdiness@gmail.com med det navn du/I gerne vil have optræder i 

næste nummer. I denne uge prøver vi med en anden leg: Hvis man kan svare på bare 
ét af de tre spørgsmål, så kommer man med i næste nummer.

1.  Fugl, blomst og træ må falde,
 gnaver jern og bider ben,
 maler mel af hårde sten,
 vælter bjerg og knuser slot,
 dræber hver en mægtig drot. 
 Hvem er jeg?

til endnu en gang at mærke bølgerne 
mod bådene, stærkt gået. I den kom-
mende tid er der, som resultat af de 
sidste ugers arbejde, ikke meget andet 
på programmet end blot at se frem til 
vind, bølger, dejlig solskin og måske 
en kort dypper. 

Kagesæsonen nærmer sig enden, så 
vi ledere opfordrer jer, skønne og en-
gagerede jungmænd til en udfordring; 
de sidste to personer, der melder 
ind, at de har set, læst og anerkendt 
eksistensen af denne omgangs stan-
der, skal medbringe kage til et af 
de kommende møder!  

Hilsen Lederne

PROGRAM FOR JUNI
Tirsdag d. 4. juni Vi sejler. 
Tirsdag d. 11. juni Vi sejler. 
Tirsdag d. 18. juni Vi sejler.
Lørdag d. 22. juni  Tilmeldingsfrist til   
 sommertogt
Tirsdag d. 25. juni Vi sejler. 
Alle tirsdage er kl. 18-21

2. Hvad er svaret på Livet, Universet og 
Alting?

3. Hvad er navnet på de tre nuværende 
jungmandsledere?

Kære alle gode Gryere, men dog nok 
mest til de mindste medlemmer og 

særligt dem, der har været heldige at 
låne en busseronne hos Ooptierne.

Vi er rigtigt glade for at 
kunne låne busseron-
ner ud til vore Ooptier, 
når det er muligt. Det 
kan vi, fordi ”gamle” 
Ooptier har valgt at do-
nere deres brugte bus-
seronner, når de vokser 
ud af dem. Fantastisk 
at vi har den mulighed.

Men for at denne mu-
lighed skal fortsætte 
skal vi have busseron-
nerne tilbage, når der vokses ud af dem 
i størrelse. Altså: Har man lånt en bus-
seronne skal den selvfølgelig tilbage, 
når den bliver for lille.

Vi har skrevt et ”L” i nakken på de fleste 
busseronner når de bliver lånt ud. Men I 
husker vel selv, om I har lånt eller ej.
Som en ny regel indfører vi nu, at man 

kan låne busseronnen, så længe man er 
Oopti. Når man rykker op til spejderne, 
er det altså tid til at få sin egen bus-
seronne og lade andre få muligheden 

for at låne.

Alt dette skyldes, at 
vi ikke kan købe nye 
busseronner i små stør-
relser. De er udgået af 
produktion, – desværre.

Er der andre, der lig-
ger inde med gamle 
busseronner i små 
størrelser, modtager vi 
dem selvfølgelig også 
gerne som donationer 
til fremtidigt udlån.

Så tjek ”nakken i busseronnen” og hu-
kommelsen og kom glad tilbage med 
jeres lånebusseronner, – der er flere små 
Ooptier, der står klar til at låne som den 
næste.

På forhånd tak, – vi ses i Gry
Ooptierne

EFTERLYSNING · EFTERLYSNING · EFTERLYSNING
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OOPTI - SIDE 
 
Inden længe rammer vi årets sommerferie og 
så lukker vi desværre ned for vores ugentlige 
møder om onsdagen. Men frygt ikke: I stedet 
lader vi op til vores sommertur, som vi igen i 
år skal have i Holbæk. Det bliver en uge med 
masser af sejlads og hygge. Teltene finder vej til Holbæk og mon ikke de fleste 
glæder sig til at få sol på næsen og saltvand i håret i landlige omgivelser. 
Holbæk fjord er en flot kulisse til sejlads og der er flere muligheder for at vi 
kan komme på en langturssejlads. Hvis I ikke allerede er tilmeldt så er det NU 
I skal få det gjort. 
 
Efter sommerferien kommer der forskellige arrangementer der allerede nu kan 
komme i kalenderen. Vi indbyder som altid til vores "Forældredag" søndag d. 
25. august. En dag hvor hele Gry mødes for at I forældre kan få en god 
oplevelse med det vi andre går og laver til daglig. Det bliver sejlet denne dag i 

alle vores både. I får muligheden for at prøve det som de 
aktive i Gry laver hele sejlsæsonen - sejle! Alt efter hvem det 
møde op bliver programmet lavet. Vi håber at vi bliver 
mange denne dag. Husk madpakken og tøk efter vejret. 

 
En lille måned efter kalder vi ind til den årlige arbejdsdag i 

Gry. Det er her vi få klaret en masse af de praktiske opgaver onkring hus og 
plads som vi ikke kan nå i dagligdagen, hvor vi bruger tiden på Ooptierne. Tag 
arbejdstøjet på, madpakke med, så giver vi den i fællesskab en ordentlig skalle. 
 
Med den Stander komme i øvrigt programmet for kommende halvår, så kan I 
få alle datoerne i kalenderen allerede nu. 
 
         Alle i og omkring Gry ønskes en super sommer 
                 Super friske sejler-hilsner. 

          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 - SIDE 
Halløj Ooptier. 
 

Sommeren er næsten over os og dagene er fulde af solskinstimer 
og lyse aftner. Det har vi stor glæde af hver onsdag aften, hvor vi 
mødes til sejlads på bølgen blå med masser af glade Ooptier i 
optimistjoller. Dagene med sejlads er det vi har ventet på og nu er 

de der. Sørg for at komme af sted hver onsdag, så vi kan få en 
masse sejltid på vandet. I har knoklet på med klargøring af joller og grej, og 
det er nu I får glæden ud af det med tid på vandet. 
Igen i år er det også nu, at de ældste og mest erfarne Ooptier, skal lære de nye 
Ooptier hvordan man sejler en optimistjolle og alle de små tricks som er gode 
at kende når vi skal sejle. Hver onsdag skal vi have en lille aktivitet ud over det 
at vi sejler. Måske kan vi i år måske slå alle tiders rekorder i tilrigning eller 
fange en masse propper så der kommer mange point i ”kassen”. Hvem ved? - 
vi må se hvordan det går. 
 
Men maj måned kom vi officielt på vandet med starten på vores sejlsæson. Det 
skete ved vores årlige festdag: ”Standerhejsningen”. Igen i år var vejret fint og 
alle vores forskellige aktiviteter i løbet af dagen blev godt besøgt undervejs. 
Der blev sejlet godt undervejs i flere forskellige både, og skydeteltet og 
boderne blev flittigt besøgt. Flødebollekastet mod lederne blev stor succes og i 
løbet af ikke så lang tid blev der udsolgt. Undervejs fik Gry’s nye ”Rib”(En 
stor gummibad) et navn og vi i fremtiden blive set på 
vandet under navnet: ”Karlsvognen”. Sidst med ikke 
mindst fik vi sat flag og Stander under ”kommando” 
af ”Kabys-drengene” der har ydet en stor indsats for 
at vi er så langt med den nye kabys som vi er nu. 
Alt i alt en rigtig godt dag med masser af aktivitet, 
og også et godt økonomisk tilskud til vores daglige 
drift. Det skyldes i stor stil jeres flotte deltagelse i vores hemmelige 
pakkeauktion. Vi takker mange gange for jeres deltagelse i dagen og de 
muligheder der giver os. 
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Sol frem kl. 04.37, sol væk kl. 21.39. 
Så er det vel sommer.

I november 2018 satte vi telt over Chre-
sten K, og siden har der med kærlighed 
og omhu, været aktivitet omkring reno-
vering af den smukke gamle Maage. Om 
ikke så lang tid har vi Chr. K. flydende 
i Svanesøen og tage sig ud som på bille-
det. Datoen kendes ikke, man man har 
da lov at gætte.

God sommer til alle i og omkring GRY.
Ellers nogenlunde alt vel herfra;

Vi ses, Søulkehilsen, Jeppe.
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Oopti-PROGRAM 
 

JUNI : 
 
Ons d. 5 kl. 18.00-20.00 Onsdagssejleraften for alle Ooptier. På med 

uniformen og ud på vandet. Vi tjekker tillægninger 
til broen i dag og om I kan fortøje jollerne 
ordentligt. 

 
Ons d. 12 kl. 18.00-20.00 På med uniformen og af sted det går. Dagens 

opgaver bliver ”banesejlads”. Kan I finde vej rundt 
op bøjerne?  

 
Søn d. 16. kl. 10.00-15/16 Mulig sejlerdag for Ooptierne 
 
Ons d. 19 kl. 18.00-20.00 Dagens sejladsaften bliver med 

”Propkonkurrence” på programmet. 
Hvem finder flest og hvor mange 
point kan I mon samle??  

   
Ons d. 26 kl. 18.00-20.00 Sidste sejladsaften før ferien. Programmet er som 

altid frit og vi ser hvad I har lyst til denne aften. 
Alle ønskes en god sommerferie til vi ses igen til 
sommerturen i uge 31! 

JULI :  
 
SOMMERTUR : 
 
Søndag d. 28. juli til Sommertur for Ooptierne til 
Lørdag d.  3. august  "Holbæk ved Holbæk fjord". 
 
AUGUST : 
 
Ons d. 14  kl. 18.00-20.00 Første sejlads efter ferien, - Det bliver super! 
   Er der mon nogen der kan vinde en sismofyt….. 

Ohøj         Søulke.

Inden længe ser Chresten K. 
sådan ud.

Propperne er sat i blød, 
klar til at slå i.

Dette er sidste Stander 
inden august/sept.
– så husk datoerne:

16-17-18/8  
Ulketræf på Als.  
Kirsten mobil: 23 30 00 20.

8/9 og nogle dage frem  
Tur til Sus og Ove, Lillesand. 
Kontakt Eskild: 28 44 40 22.

14/9  
Admiralforsamling på Stationen kl. 
10.00. Husk madkurv. Meld til Jeppe.
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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”


