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November 2019                                

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

83. årgang

Til-/afmeld til din leder senest den 4. december. Læs 
mere i invitationen vedlagt Standeren.

– et foredrag, hvor alle er velkomne. Læs mere på s. 2.
EVENTYRER PÅ FULD TID

JULETUREN 7.-8. DEC

Sejladsen lagt på 
hylden for i år



2 3

Så er sejlsæsonen ved at gå på held, 
og vi skal have sat bådene op på 
land. Tak for en god sæson, det er 

fedt at se, at der er blevet sejlet en 
masse også ud over tirsdagene.

OHØJ SPEJDERE
!

Lørdag, den 2. november: 
bådoptagning – vi mødes kl. 7.00 
(sharp!!!)

Tirsdage mødes vi på stationen og 
afholder hyggelige vinteraktiviteter. 

En god ting ved at være spejder er, at 
man kan arrangere sine egne ture. 
Her er det fra nederste venstre hjørne 

og med uret rundt: Karel, Atlanta, 
Anders, Gurli og Anton i Banana Joe på 

tur til Lomma i Sverige i efterårsferien.

KALENDEREN

Troppen inviterer til foredrag tirs-
dag, den 12. november kl. 18.15.
Foredrag med Lars Simonsen 

fra “Life is GOOD follow us”. 

Lars og hans kone og to børn har i 
over fem år levet som en fuldtids- 
eventyrerfamilie. Lars har holdt 
foredrag, skrevet bøger og været på 
ekspedition. Har sejlet 7300 km i  
kajak fra København til Istanbul, 
cyklet gennem Australien, padlet 
tværs over Alaska i kano og der-
udover har Lars netop svømmet 
rundt om Danmark med sin mor i 
kajak ved siden af.

Kom og hør et foredrag om at tage 
på eventyr med store og små!

Arrangementet er gratis og alle er 
velkomne. Vi byder på en kop kaffe 
undervejs, og hvis nogen har lyst til 
at bage en kage til at tage med, så 
send en mail til troppen@gryspejder-
ne.dk, så vi ved det.

VH Bertram
Tropsleder

Tirsdag, 
den 

12. november 
kl. 18.15
for ALLE

    Kom til 
foredrag 
   med en 
fuldtidseventyrer

Vi glæder os nu til en hyggelig vinter-
sæson med masser af fede aktiviteter og 
hygge.

Til jer der endnu ikke har fået hilst på 
vores ”nye” ledere, kan I høre lidt om 
dem. De præsenterer sig lige her: 

Hej, vi hedder Troels og Lasse. Vi 
er 79 år tilsammen og har været 
medlem i Gry siden 89. Det er en 
fornøjelse at være tilbage, og vi 
glæder os til mange gode stunder.

Husk, at vi begynder at gå hjem kl. 
20.30, så snart bådene er kommet op.

Venlig hilsen 
Bertram, Frederik, Troels og Lasse
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OOPTI - SIDE 
 
Det vil sige: Busseronnen og tørklædet. Det skal man have på til ALLE møder 
med Gry på nær til Fastelavn og til arbejdsdage. Uniformen er nemlig ikke 
noget vi arbejder i. Så bliver den måske ramt af maling eller går i stykker ved 
et uheld. Det kan vi ikke have. 
 
Nogle af vinterens traditionelle arrangementer og 
ture står allerede nu og banker på døren. Inden vi 
får set os om er det december og vi skal holde 
julemøde med familien og på juletur med hele 
Gry. Første onsdag i december byder vi ind til et 
hyggeligt ”Familiejulehyggemøde”. Her kan I 
tage jeres familier med til en hyggelig aften hos 
Ooptierne. Vi klipper og klistre, hygger og 
snakker, og fylder lidt sødt i maverne. Måske skal vi også høre en historie. I 
alle fald regner vi med stort fremmøde denne aften. Det er jo også den sidste 
aften for de største af Ooptierne. 
Vi rammer nemlig i weekenden efter vores årlige juletur i Gry. Her skal vi i 
skoven med resten af Gry, - spejderne og Jungmændene. Der er mange 
hyggelige fællesaktiviteter, vandretur i skoven og ikke mindst den årlige 
oprykning til spejderne for de ældste Ooptier. 
 
Det giver så samtidig plads til at tage nye glade Ooptier ind fra vores 
venteliste. Det bliver efter juleturen at der kommer nye ansigter til om 
onsdagen. 
 
      Mange glade såervipåland-hilsner til alle 

            Nils Ole og H.C. 
P.S. Husk at melde afbud til N.O., H.C. eller Stationen, hvis I ikke kan komme. 

 
 

OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

Så er vi for alvor trukket inden døre og faldet til ro for den 
kommende vintersæson. Jollerne er klaret af for vinteren 
og optirummet er lukket ned. Måske er der lige det 
sidste skiftetøj der skal med hjem fra hylderne, men det 
skal vi nok huske jer på. Vejret er jo heller ikke til at 
sejle i mere, - det er både mørkt og koldt udenfor når 

vi mødes om onsdagen. Det betyder dog ikke, at vi går 
en kedelig tid i møde. Aktiviteterne bliver bare nogle andre, - så hold 

humøret højt, vi går en hyggelig tid i møde. Aktiviteterne er I som altid med 
til at finde på, så har I gode ideer så sig bare til. Nogle af dem skal vi nok få 
brugt undervejs og andre bliver gemt til en anden god gang. 
Sikkert er det at vi igen i år fortsætter vores fælles ”hyggekageordning”. Vi 
skiftes til at have lidt kage med til afslutningen af vores møder. Ikke den store 
tre-lags flødekagedrøm til alle, men bare lige lidt hyggeligt til at slutte aftenen 
af med. Husk at der også altid er to der har kage med til alle møderne. Altså: 
Småt men godt, og gerne hjemmebag, - hvis man har lyst og overskud.  
 
Pladsen foran vores hus er som altid ved at blive fyldt 
op med både der skal på land for vinteren. Det betyder 
at vi skal igen skal finde ”den gode sti” fra vejen og ind 
til Stationen. Den vej I skal gå når I kommer til Gry og når 
I skal hjem igen. Når pladsen er fyldt op kigger vi på det og 
bliver enige om hvilken vej der er den rigtige. Bådene er tunge og man 
bliver rimelig flad hvis en skulle vælte og man kommer i klemme under den. 
Derfor er det heller ikke på pladsen man kan lege mellem bådene henover 
vinteren. Det er FORBUDT! Der er dog aldrig sket nogle uheld, så der gør der 
heller ikke i år. Vores svømmehalssæson er allerede startet op og I var 
forhåbentligt mødt op i fuld uniform alle sammen. Når vi skal svømme er det 
jo et Søspejdermøde som alle andre, og så skal man jo have uniformen på.  
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Oopti-PROGRAM 
NOVEMBER 
Ons d.   6 kl 18.30 - 20.00 Første rigtige havnemøde i denne 

sæsonen – medbring gerne gode 
ideer til vinterens aktiviteter.  

 Alle skal helst have mindst en ny 
ide med, som de godt kunne 
tænke sig at lave i løbet af vinteren. 
Kagedagen går til Asger & Lucas.  

 
Ons d.  13 kl 18.30 - 20.00 Svømmedag på Frederiksberg. Husk det hele. Vi 

mødes i forhallen og køber billetten samlet. De nye 
skal hjælpes gennem omklædning og bad, og skal 
rutsjebanen prøves? 

 
Ons d.  20 kl 18.30 - 20.00 Vi mødes på Stationen. 

Programmet er ikke fastlagt, men 
mon ikke det bliver sjovt ☺  
Kagedagen går i dag til  
Chilli & Ofelia.  

 
Ons d.  27 kl 18.30 - 20.00 Svømning på Frederiksberg.  

Er der mon nogen der skal køre sammen i dag?? 
 Alle klar på et sted?  

DECEMBER 
Ons d.   4 kl 18.00 - 20.00 Julemøde med hele familien. Husk lidt hjemmebag 

+ div. Bemærk mødetiden!! 
 
Lør d.   7  kl  10.00 - Juletur med Gry -            
Søn d.   8  kl 14.00 en god tur i skoven.  

der ligger kedelige projekter foran, som 
havnetunnel, skybrudssikringsskakt, og 
andre By og Havn-tiltag, så er det i 2021 
at GRY fylder 100 år! Mon ikke det 
kræver en fest? 

Alt vel herfra, og nyd 
efterårets flotte farver
Søulk JeppeSå blev det alm. tid igen. Dvs. have-

møbler ind, både op på land. Årets 
længste dag er som oftest d. 21/6 og 

er på ca. 17 t 30 m.  Pt. (1/11) er dagen 
aftaget med 8 t 17 m., dvs. at vi har 9 
t 13 m. til at betragte solen i, hvis der 
ikke er skyer (forbehold for undertegne-
des regneevner).

Siden sidst, Chresten K. er rigget af 
og sejl og rig er lagt i depot. Den 10. 
oktober havnerundfart med solskin 
i Hans Henriks Adesso, fin tur hvor vi 
bl.a. mødte vandflyveren i Lynette-løbet.

Og så lidt tilbage i tiden. Det gamle 
foto er fra 5/4-1996. Da stod broerne 
færdige minus rampe og ilandbroer. 
Brædderne lagde vi selv i kraft af mange 
entusiaster. Tre år efter var Station og 
værksted på plads. Bådene var på land 
for første gang på den nye plads i 1999.
Det skal vel også bemærkes, at selv om 

Vandflyveren og et 
billede fra 1996 da 

GRYs broer stod 
færdige i Svanemøllen 
Havn, til når Stationen 

skulle flytte dertil fra 
den gamle skudehavn i 

1999.

Ohøj         Søulke.

Lørdag, den 2/11 
Kl. 07.30. Alle GRY’s både mm. på land.

Lørdag, den 9/11   
Kl. 07.30. Alle øvrige både på land.

Onsdag og torsdag, den 6-7/11 
kl. 12.00- ? Telt op over Chresten K.

Torsdag, den 14/11 og 21/11 
Planlægning af vedligehold på Chresten 
K. og andet.

Torsdag,den 28/11 
Kl. 19-21. Kts. Sang i Sundby Sejlfor-
ening med Eva og Stig. Der kan spises i 
restauranten fra ca. kl. 18.00.

Vigtige datoer
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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
Bertram Silver
24 62 10 16
Frederik S Koefoed 
61 10 23 68 
troppen@gryspejderne.dk

Jungmandsafdeling 
Absalon Paaske
41 26 81 49
Jonathan I Dali
Arthur Diness
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 
Benjamin R Hansen 
61 63 45 63
benjamin.hansendk@gmail.com

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”


