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August og september 2019                                

Stationsvagt i august og september: 
Først Spejdere og så Jungmænd.
Husk at sørge for toiletpapir, køkkenruller, 
sæbe, opvaskemiddel, rene viskestykker og 
håndklæder, vask af de snavsede og dørkvask!

83. årgang

Spejderne 
på sommertur 
i Ran

Giv et nap med den 22. september

Hyg og sejl den 18. august med optierne
FORÆLDREDAG
ARBEJDSDAG
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Vi har i løbet af de sidste tre måne-
der søgt med lys og lygte for at finde 
nogle, der kunne overtage ledertjan-

sen efter os.

Foreløbigt har vi fundet en. Endda inden 
for egne mure. Frederik, som er tidligere 
jungmandsleder og tidligere tropsspejder 
i GRY har valgt at hoppe på vognen som 
tropsassistent.

Det betyder, at Bertram har valgt at 
overtage tjansen efter Rasmus, som 
tropsleder. Han har valgt i første om-
gang at tage et halvt år mere, mens vi 
fortsat vil søge efter nogle nye til at tage 
over.

Frederik skriver om sig selv: 

”Jeg er søn af HC nede fra Ooptierne, så 
der er ikke meget at sige til, at jeg har 
sejlet i 17 år af mit 20-årige liv :-). Jeg el-
sker at sejle og brænder også for at lære 
fra mig og for at give andre mindst lige 
så gode oplevelser med sejlads, som jeg 
har haft indtil nu. Derudover, starter jeg 
på universitetet efter sommer og flytter 
i den forbindelse på kollegie i Bagsværd. 
Jeg glæder mig til at hilse og gen-hil-

OHØJ SPEJDERE
!

se på de af jer, der kommer på lørdag.” 
(Skrevet før sommerturen)

Frederik var med som del af ledergrup-
pen på årets sommertur. 

Hvis I har nogen spørgsmål er I velkom-
ne til at sende en mail til Bertram på 
silverbertram@gmail.com

Venlig hilsen 
Anna, Bjarke, Bæk, Aske, Bertram og 
Frederik

Ekstremsvømmeren Lars Simonsen 
svømmer Danmark rundt – en tur 
på 1.300 km fra Vadehavet gennem 

Vesterhavet og Kattegat, syd om Fyn og 
med slutmål i Flensborg Fjord. 

Lars’ mor gik ned med depression, og det 
er for hende og andre syge, at han har 
kastet sig ud i Danmarks måske største 
udfordring. På flere af etaperne bliver 
han ledsaget af sin mor i kajak. Han 
startede i juni sidste år og svømmer ca. 
10 km om dagen med pause i vinterhalv-
året. Den 23. juni var han nået til Kø-
benhavn, hvor han fik hjælp fra Gry. 

Her er et uddrag fra Lars’ facebookside 
på dagen:

”Sikken en dag, over halvvejs forbi Kø-
benhavn havn.

Søspejdertroppen ”Gry” stillede mand-
skab (Frederik og Bertram) og det dejli-
ge sejlskib Pollux til rådighed. Vi følte os 
i rigtige gode hænder......

....... På et tidspunkt fortæller Bertram, 
at vi er forbi indsejlingen, fantastisk! 
Herfra kunne jeg nyde turen lidt mere, 
oplevelsen af at ligge der og vide, at det 
værste var overstået, var helt speciel”.

Lars når i mål på slutningen af som-
meren. Du kan læse mere på www.face-
book.com/lars.simonsen.98

Bertram t.v. og Frederik 
t.h. hjalp Lars i midten på 
hans svømmeetape gen-
nem Københavns havn.

Is og sommer hører sammen som som en fod 
i en sko og en hånd i en handske. Baltazar og 
CC har fået hænderne fulde på spejdernes 
sommertur et sted mellem Danmark, Polen og 
Tyskland.

Vandvittigt
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Ooptibesøg ved mølle.Ooptisejlads.

Hermed indbydes til

Søndag, den 22. september kl. 10.00

Hej Alle. Så kalder vi, traditionen tro, nok en gang 
sammen til en praktisk dag i Gry. Vi har praktiske 
opgaver af forskellig art, vi gerne vil have hjælp til. Der skal bl.a. sikkert luges og 
males, vaskes og hamres. Forskellige opgaver vil blive lagt frem på dagen, og 
derefter fordelt blandt dem, der er tilstede. Vi finder opgaver til store og små og 
håber, at der kommer rigtig mange og giver en hånd med denne dag.

Medbring arbejdstøj og frokost, så sørger vi for drikkelse 
i løbet af dagen og hyggeligt 
samvær med alle. Måske 
efterlyser vi specialværktøj, 
når vi nærmer os selve dagen. 
Det kommer an på hvilke 
opgaver, vi vælger at prioritere. 
Check hjemmesiden for evt. 
opdateringer.

Dagen skal bruges på at få lavet nogle af alle de 
opgaver, vi som ledere ikke kan nå eller overkomme i hverdagen samtidig med 
vores arbejde med Ooptier, Spejdere og Jungmænd.

Dagen er åben for alle, og vi regner med at se en masse aktive deltager fra bl.a. 
Jungmændene, der har ry for at kunne tage godt fat. Men forældrene er nok 

traditionsvis dem, der leverer det største arbejde disse dage.

Vi glæder os til at se alle der kommer og giver et nap med på 
dagen, – ALLE er velkomne. Tilmeld jer hos lederne senest 
onsdag d. 19. sept. Så ved vi, hvor mange, vi skal købe ind 
til. Er man ikke lige blevet tilmeldt, skal man selvfølgelig bare 
møde op alligevel. 

Vi ses til en hyggelig arbejdsom dag i Gry.

Vi glæder os – Lederne og Bestyrelsen

Arbejdsdag

Spejdere ombord 
i Pollux i 
Falsterbokanalen 
– og så i solned-
gang. Smukt.

Gry på 

sommertur
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OOPTI - SIDE 
Opgaverne er mange og meget forskellige. Der er noget for enhver at tage fat 
på. Store og små opgaver. Male, skrue, lave strøm og lamper, luge ukrudt, - ja 
vi kender ikke alle opgaverne endnu, men der er nok til alle. Ooptierne kan 
også godt komme med og lave lidt forskelligt. 

Sommeren blev "afsluttet" med årets sommertur 
som igen i år gik til de dejlige omgivelser hos 
"RLS" - søspejderene i Holbæk. Et rigtig godt 
sted til vores aktiviteter med sejlads, hygge, 
børn i telte, badning på strand og i havn mm.  
Igen i år havde vi god hjælp af forældre der var 
med på turen og andre der hjalp med transport til 

og fra lejren. Undervejs havde vi 11 glade Ooptier med i lejren. De fik sejlet 
hver dag på trods af at der var en del "Skybrudsvarsler" der skulle tages højde 
for. Alle fik sejlet en del og undervejs oplevede nogle at der var "pirater" på 
fjorden, og så mistede en jolle et ror, en anden et sværd. Sidste båd mistede 
spryddet og havde kun halvt sejl. Alle klarede dog udfordringerne i fin stil og 
kom flot i havn. 
Badeturene var også meget forskellige. Kort tur 
til "udspringsplatformen" var det nemmeste, 
men blev ødelagt af bakterier i vandet. En lang 
tur til badeanstalten på den anden side af 
Holbæk med høj rutsjebane og udspringsvippe. 
Og til sidst også en aftentur til den lokale strand. 
Mens der ikke blev sejlet pga vejret gik turen til besøg på havnen. Her 
oplevede vi restaureringen af den gamle Galease "Anna Møller" af Svendborg. 
Det er Nationalmuseet der laver arbejdet og der var masser af historier i de 
hyggelige håndværkere der var i gang. Skibet skal sejle igen til næste år og 
inden vi gik havde vi fået en invitation til sejlads næste år med hjem. 
 Efterårssæsonen står for døren.  Vi glæder os til at se jer alle sammen 
til alt hvad vi skal have gang i her i efterårssæsonen. Vi ses til sejlads, hygge, 
og arbejdsdag.     Glade slutsommerhilsner 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), Stationen (39 20 62 81) 

OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 
Så ramte vi august igen og sommerferien er godt brugt. I har forhåbentligt alle 
været ramt af ferieafslapning og gode oplevelser. Vejret har været en god 

dansk gennemsnitssommer og det giver jo altid mulighed 
for mange forskellige oplevelser. Sol og strand har der været 
mulighed for, og måske har nogen af jer også været på 
museum og spist en enkelt is. En god sommer er nu forbi og 
vi ser frem mod en god efteråssæson med masser af sejlads 
om onsdagen. Sejl alt det I kan. Vi bliver ofte overrasket 
over hvor hurtigt det bliver efterårsferie og sejladsen slutter 
for i år. Brug alle onsdagene fuldt ud og få masser af ”vand 
under sværdet” inden optimistjollerne bliver bundet fast til 
stativet for vinteren. 

 
Her lige efter ferien skal vi alle mødes til vores årlige ”Forældredag”. Det er 
dagen hvor alle I forældre og familie har mulighed for at komme i Gry og få 
nogle af de samme oplevelser som vores Ooptier, Spejdere og Jungmænd har 
til daglig. Vi indbyder til sejlads i alle vores både og også en tur i havnen for 
dem der har lyst. Vi skal nemlig have vores årlige ”kæntringsøvelser” med 
optimistjollerne. Lær og oplev hvordan det er at vælte med en optimistjolle og 
få den tilbage på ”ret køl” og klar til videre sejlads. Husk blot badetøjet og et 
håndklæde, - så er I klar til at deltage i denne aktivitet også. 
Billeder fra årets sommerture kommer der måske også hvis vi får tid til det 
undervejs. Vi glæder os til tilmeldingerne onsdag d. 14. august når vi mødes 
første gang efter ferien. 
 
Kigger vi lidt længere frem i kalenderen skal vi igen ifølge traditionen mødes 
til en praktisk dag i Gry. Vi indkalder til ”arbejdsdag” og håber at mange af jer 
forældre har tid, lyst og mulighed 
for at kigge forbi denne dag. Det er 
jo dagen hvor vi får lavet en god del 
af de praktiske opgaver omkring 
vores hus og plads som vi ikke lige 
når i vores hverdag samtidig med 
vores arbejde med Ooptierne.  
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Oopti-PROGRAM 
AUGUST :  
Ons d. 14 kl 18.00 - 20.00 Første onsdag efter ferien, - så skal der sejles igen. 

Kan vi mon finde ud af vores egne joller?  
   Husk tilmelding ti lforældredagen. 
 
Søn d. 18 kl 10.00 - 15.00 Forældredag med masser af hygge og  
   gode aktiviteter. Husk madpakke og håndklæde. 
 
Ons d. 21 kl 18.00 - 20.00 Så tager vi tid på tilrigning. Hvad  
   bliver årsrekorden? Husk tilmelding til 
   Forældredagen. 
 
Ons d. 28 kl 18.00 - 20.00 Sejlads med tillægninger og fortøjninger på  
   programmet, - eller måske noget helt andet?? 
 
SEPTEMBER : 
Ons d.  4  kl 18.00 - 20.00 Ringsejladsaften. Hvor meget   
   sønderjyde er der  egentligt i Ooptierne i år? 
 
Ons d. 11 kl 18.00 - 20.00 Så skal vi prøve ”Prop-point-sejlads”. 
   Hvor mange point kan I mon få fat i? 
 
Ons d. 18 kl 18.00 - 20.00 Sejlads med vendinger og bomninger.  
   Husk tilmelding til arbejdsdagen! 
 
Søn d. 22 kl 10.00 - 14/15 Arbejdsdag på Stationen. Praktisk   
   arbejde på Station og plads. Små og store  
   opgaver  lidt for enhver smag. 
 
Ons d. 26 kl 18.00 - 20.00 Fri sejlads uden faste programpunkter, 

men ønsk gerne noget, så ser vi på det. 
OKTOBER : 
Ons d. 16   Efterårsferiefri. Det er familiehygge på  
   programmet, - god fornøjelse. 

Søndag, den 18. august 2019 
kl. 10.00 på Stationen

Dette er dagen, hvor vi gerne vil se alle Ooptier, Spejdere & 
Jungmænd med forældre til en hyggelig dag i Gry. 

Vi mødes kl. 10.00 og dagen byder traditionsvis på sejlads i 
Gry’s forskellige både – store og små. Omkring kl. 13.00 
regner vi med frokost, hvor alle nyder deres medbragte mad. 

Derefter er der sejlads igen, og gerne også andre aktiviteter, 
hvis der stemning for det. Dagen byder måske også på 
billeder fra årets sommerture.  Har man lyst, kan man prøve 
at kæntre med en optimistjolle – husk badetøjet og et 
håndklæde. 

Dagen slutter ca. ved 15-tiden med en kop kaffe og måske 
en friskbagt bolle, hvis nogen har lavet dem undervejs.

Det er altså en hyggedag, hvor I forældre kan opleve noget 
af det, vi går og laver til daglig. Det er ikke en dag, hvor vi 
forsøger at skrabe sammen til den daglige drift.

Tilmelding til denne dag er nødvendig i forhold til indkøb 
til dagen. Tilmeld jer derfor hos jeres ledere allerede onsdag, 
den 14. august 2019.

Vi glæder os til at se jer alle sammen  
til en god dag i Gry. 

Lederne i Gry

FORÆLDREDAG ’19
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Har nogen haft sommerferie, så vel-
kommen tilbage fra den.

Chresten K. har efter præcis 8 mdr. i 
telt fået vand under kølen d. 12/7.
En større renovering har pågået: stød-
lister og skvætlister er udskiftet. Li-
ster ved ruftagskant monteret. Diverse 
reparationer på dæksbelægning samt 
stævn udført. Rufsider, cockpitkarme 
ibundslebet, pigmenteret og lakeret seks 
gange. Alt er i mahogni og fremtræder 
mørkebrunt (i kraft af pigmentering med 
“brændt sienna“) og kan forhåbentlig 
modstå solens UV-stråler. Chresten K. 
er så tæt som aldrig før og glæder sig til 
at blive sejlet på Øresund.

Vi ses til en god eftersæson.
Alt vel herfra, Søulk Jeppe.

Ohøj         Søulke.

På modsatte side: Søsætningsholdet klar; 
Tom var udliciteret til sejlads med Mette.

Datoer, der er værd at notere:

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

8/9 og nogle dage frem  
Besøg hos Sus og Ove i Lillesand.  
Turleder Eskild: 28 44 40 22.

14/9  
Admiralforsamling på Stationen kl. 
10.00. Medbring selv madpakke.
Tilmeld til Jeppe: 30 27 56 65.

Søndag, den 22/9
Arbejdsdag i GRY, optier, spejdere, JM-
er, ledere, styrelse, forældre og ulke.
Kl. 10.00.

Oktober  
Evaluering, klargøring til afrigning; 
skal vi have Chr. K. i telt kommende 
vinter?

Lørdag, den 2/11 og 9/11  
Både på land. Kaffe kl. 07.00. Kranbil 
kl. 07.30. Vel mødt.

Kære Rigmor.
Gry ønsker stort TILLYKKE med de mange 
år, du nu har rundet.

Du har været den faste støtte bag Erik og  
senere Nils Ole og Hans Christian, som  
ufortrødent og fortsat har sikret gruppens 
aktiviteter på vand og land. Den nye kabys 
er eksemplet par excellence. Vi er sikre på, at 
drivkraften kommer fra dig.

– Og så skal jeg huske at sige tak for de  
mange ”Standere”, som du har beriget os med  
i næsten lige så mange år. 

Med mange hjertelige hilsener, tillykke fra os 
alle på Gry’s vegne

Claus

Rigmor og sønner til grupperådsmøde.

Rigmor og Erik til banko.

Dødsfald

Atter en gæv Søulk har forladt os.
Kasper Klavs Holmqvist startede i GRY 
som spejder i 1961. Derefter som JM, og
tropassistent og sidst i 70erne tropleder. 
Kasper var altid ihærdig GRY kamme-
rat, når han var hjemme fra langfart 
med verdens største containerskibe, 
som chief.

29. juni 2019

Kasper havde fortjent at få flere gode år 
i sin nye bolig, men helbredet skrante-
de, og Kaspers hjerte sagde stop den 
7. maj.

Den rørende bisættelse fandt sted den 
16. maj, og GRY’s fane var til stede, 
samt 20 Ulke.

Æret være Kaspers minde.
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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”


