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Oktober 2019                                

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

83. årgang

Oktober er den sidste måned i sejlsæsonen – til
november skal bådene på land

SIDSTE BØLGER 
UNDER BOVEN
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Vi begynder at bevæge os ind i den 
mørke og kolde tid, og derfor skal 
I huske at have varmt tøj med og 

ikke mindst regntøj. Almindeligt cy-
kelregntøj er ikke godt nok, så hvis ikke 
I har det, skal I skaffe jer noget olietøj 
eller sejlertøj.

Man kan evt. tage en pandelampe 
med, når vi sejler i mørke. Den skal bare 
kunne lyse rødt (man må nemlig ikke 
have hvidt lys, da det ødelægger nattesy-
net).

Vi er så småt begyndt at planlægge vin-
teraktiviteterne, så hvis I har ønsker 
eller input må I sige til!

Til sidst skal vi huske at byde velkom-
men til Lasse og Troels, som er hoppet 
med som ledere for troppen. De har 
begge to været tropsspejdere i Gry, men 
har holdt pause de sidste 15 år. De er nu 
vendt stærkt tilbage, og vi glæder os til 
mange fede timer sammen med dem.

God oktober til alle
VH tropslederne

OHØJ SPEJDERE
!

Vi sejler hver tirsdag 
(med undtagelse af uge 42) 

Vi har bådoptagning første weekend 
i november.

Spejdere i Benjamins båd fra dengang, 
det var sommer.

APROPOS TRÆSEJLERE

Hver torsdag sejler vores gamle lederfartøj Chresten K. ud på Sundet, Chresten K. er over 
100 år gammel, det er en Måge, har nr. 5, konstruktionen er tegnet af Alfred Benzon i 1910. 
Chresten sejler sammen med mange af de andre sejlere fra “de fæle” – Dansk Forening for 
Ældre Lystfartøjer – DFÆL, torsdag er der kapsejlads, og de gamle søulke fra GRY klarer 
sig rigtig godt og har lavet en del gode placeringer. På billedet er det Strit, Jeppe og Lars Borg, 
som er besætningen. Chresten K. fik den store omgang her i 2019 og gemte sig i lang tid under 
den hvide teltdug i hjørnet af pladsen, resultatet er superflot, se selv, når du næste gang er nede 
ved GRY. Billedet er fra 29. aug/Michael Jensen, sakset fra DFÆLs facebookside.  

KALENDEREN

Her er én, der også trænger 
til den store omgang.

Foto: Hans-Henrik Borg.
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OOPTI - SIDE 
For nylig var vi samlet igen og denne gang til den store 
fælles arbejdsdag i Gry. Her havde vi også en 
forrygende dag. Der var masser af fremmødte og 
aktivitetsniveauet var højt. Opgaverne var mange og 
der blev gået til den overalt. 
Vi fik som altid luget godt omkring på vores plads. 
Skure og huse blev malet der hvor det trængte mest 
og andre steder blev der skiftet mørt træ som var 
gået til i vind og vejr. Vi fik lavet udendørs lys til de 
mørke vinteraftner, vores værksted fik startet op på ny 
indretning med de skabe der var til overs fra Kabys-
projektet, Diverse affald blev kørt væk, varmepumpen 
blev gjort endeligt færdig, og der var sikkert også flere opgaver der blev løst 
hist og her. Alt i alt var det er super dag med mange deltagere og fuld aktivitet.  
Vi ledere takker jer alle for at bruge en søndag i Gry og hjælpe til med at holde 
det hele kørende og få lavet nogle af de ting i ikke selv kan nå i hverdagen. 
 
Ooptiernes indesæson står for døren og vi ser frem til en masse gode aktiviteter 
hen over vinteren. Hvad der præcist skal ske er ikke planlagt endnu, men mon 
ikke vi ender med en del hygge, nogle knob der skal trænes, lidt kage der skal 
spises og andre ting i den retning. Vi skal i hvert fald sammen på et tidspunkt 
efter efterårsferien finde på gode ideer til hvad det skal være når vi mødes over 
vinteren. Læg hovederne i blød, - tag dem op igen!, og tag de gode ideer med i 
Gry når vi skal lave planer for vinteren. 
 

Vores ture i svømmehallen skal vi helt sikkert have gang i 
igen i år. Vi har tjekket op på Frederiksberg svømmehal. 
Den skal renoveres og vil derfor lukke ned og kan ikke 
bruges. MEN heldigvis er planen, at de først lukker ned til 
maj 2020, så vi kan igen i år komme her i hele vores 
svømmesæson. Første gang bliver her sidst i oktober. 

                         Ellers ikke mere for denne gang, - vi ses snart i Gry. 
                              Efterårshilsner 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) 

OOPTI - SIDE 
 
Hej Ooptier 
 

Oktober står der på kalenderen og vi er gået ind i efteråret. 
Vejret er ikke mere til T-shirt og tørklæde, men i stedet er 

trøjer og regntøj fundet frem og taget på når vi skal ud at 
sejle om onsdagen. Regntøjet er en god ide, - også når 
det ikke regner. Det holder vind og vand ude og hjælper 
til med at vi kan holde varmen de sidste gang vi sejler 
for i år. Og det er desværre de sidste gange vi har tilbage 
her i starten af oktober. Vejret skubber os indendørs og 
en masse andre gode aktiviteter står for døren. To gange 

i oktober er der tilbage at sejle i, hvis ellers vejret tillader det. 
Samtidig er det også blevet mørkt om aftenen, så nu er det med at huske 
cykellygter til turen hjemad, hvis man rider på jernhesten frem og tilbage til 
vores onsdagsmøder. 
 
Tilbage i august havde vi vores traditionsrige ”Forældredag” med besøg af 
forældre og familier fra både spejdere og Ooptier. Det blev som altid en dejlig 
dag og fremmødet var fint. I år havde vi heldigvis en del flere spejdere med 
denne dag end vi har haft i mange år. Dejligt at vi får lov til at møde hinanden 
til sådan en dag med fælles aktiviteter. Der blev sejlet en del og sjovt nok blev 
der i år slet ikke sejlet i Optimistjoller. I stedet var der masser af sejlads i 
spejdernes Svendborgjoller og vores Wayfare-joller. Glade mennesker på 
vandet hele dagen og fuldt aktivitet. Én ting faldt dog desværre ud i år. Vores 
årlige kæntringsøvelser måtte udgå pga alt for mange brandmænd i havnen. 
Der var ikke en eller to, - næææ de var nærmest overalt. De er jo 
ikke rare at komme i kontakt med, så den aktivitet måtte udgå. Det 
bliver så nok ikke til noget i år med de øvelser, da vejret og 
temperaturen ikke rigtigt er til den slags mere for i år. Vi 
kommer tilbage igen til næste år. Men det har ikke været 
den eneste fællesaktivitet vi har haft her i anden halvdel af 
sæsonen.  
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Oopti-PROGRAM 
OKTOBER :  
Ons d.  2 kl 18.00 - 20.00  Vi sejler også denne onsdag 

– satser vi på! Vejret 

bestemmer som altid.  
Husk varmt tøj.  

 
Ons d.  9 kl 18.00 - 20.00 Så er det nu, - desværre! - i 

dag bliver det helt sikkert 
sidste tur på vandet for i år. Brug den og nyd den.  

 
Ons d. 16  Efterårsferiefri, - programmet siger derfor  

”Vi hyggerhjemmeaften”. Hvad skal der ske?  
Mulighederne er mange – der er ”frit slaw” 
 

Bemærk nymøde tid - bemærk ny mødetid - bemærk ny mødetid 
Ons d. 23 kl 18.30 - 20.00 Første møde på land. Jollerne skal pakkes væk for 

vinteren og optirummet skal have en omgang. Husk 
skiftetøjet skal med hjem. Og så skal vi måske 

  også have kage…. 
 
Ons d. 30 kl 18.30 - 20.00 Første tur i svømmehallen i denne omgang. Alle  

skal huske svømmetøj, håndklæde, 20 kr og fuld 
uniform. Vi mødes som 
altid i forhallen og køber 
fælles billet. Skulle der 
være en forælder der 
skal med koster det 40 kr.  

NOVEMBER : 
 
Ons d.  2 kl. 18.30 - 20.00  Første rigtige ”inde-møde” for denne sæson. 

Programmet er ikke sikkert, men det bliver en god 
aften. 

 

 
 
 
 
 
 
august – 17 ulke og en hund. Der var 
arrangeret besøg på Mjels Bryghus 
om fredagen. Lørdag var der tur til 
Flensborg Museumshavn for at se 
på gamle træskibe og det nye Ad-
miral Cup museum. Der blev fortalt 
de gode gamle historier og hygget til 
ud på de små timer. Næste morgen 
dejligt morgenbord. Efter dette be-
gyndte alle at finde hjemad. Stor tak 
til Kirsten og Arne for et meget fint 
arrangement.

5. Valg af formand, sekretær  
og supleant 

 Alle blev genvalgt med stående  
applaus. Formand Eskild, sekretær 
Jeppe, suppleant Lars.

6. Vintermøder 
 Første landmøde afholdes hos Phao, 

den 29. november kl. 13.00.
 Nytårsfrokost afholdes på Stationen, 

den 25. januar, kl. 13.00.
 Næste møde afholdes hos Jan, den 

21. februar, kl. 13.00.

7. Eventuelt 
 En tur til Drogden blev drøftet; er 

svær at organisere ift. vind og vejr.
 Andre aktiviteter i vinter; vi venter 

og ser hvad, Kts. kommer med (Kjø-
benhavnske Træsejlere).

 Med Søulkehilsen
 Phao

Der blev afholdt Søulke Admiral- 
forsamling den 14. september på 
Stationen.

Deltagere: Jeppe, Eskild, Phao, Lars B, 
Jan. På deltid: Tina og Henrik. 
Afbud: Hans Henrik.

Dagsorden:

1. Velkomst med lækkert morgenbord. 
Vejret var godt, men det blæste  
køligt.

2. Phao blev valgt som dirigent og 
referent.

3. Referatet fra sidste Admiralforsam-
ling blev godkendt.

4. Formandens beretning 
 Der er i vinter blevet afholdt møder 

hos Hans Henrik, Eskild og på  
Stationen. 

 Forårsarbejdet på Chresten K. forløb 
fint; det blev dog lidt hen på somme-
ren, inden båden kom godt i vandet. 

 Chresten K. har deltaget i Træsejler-
nes torsdagssejladser i efteråret, og 
det er gået rigtig fint.  

 Chresten K. skal på land sammen 
med Gry’s andre både den 2. novem-
ber. Afrigning uge 42. Fundament til 
telt uge 43/44. Telt op uge 45. 
 
Det kan nævnes, at vi var hos Kir-
sten og Arne på Als, tredje weekend i  

Ohøj         Søulke.
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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”


