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I luften over Spejdernes Ø 
hænger Bjarke, leder og 
Kaja, 

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

82. årgangDecember 2019                               

PÅ JULE-JULE-JULE-
JULETUR...
Grys juletur er lige om hjørnet – weekenden hvor 
optier bliver til spejdere og spejdere til jungmænd. Og 
så er der nytårsturen at glæde sig til. Mere om den på 
side 2.
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INDBYDELSE TIL ALLE!
NYTÅRSTUR 2020
Som altid: Årets første arrangement i Gry

Alle aktive er velkomne, Ooptier, Spejdere, 
JM, Ledere, Ulke m.m. Det bliver søndag, den 
5. januar 2020.

Programmet er som altid hemmeligt, og det 
eneste vi røber nu er, at vi starter dagen kl. 
10.00 og slutter igen ca. kl. 14-15.00, og prisen 
bliver 50 kr. Hvor vi skal mødes, skal I nok få 
besked om på et senere tidspunkt. 
Påklædning til turen er praktisk efter vejret 
og alle skal medbringe madpakke.

Tilmelding skal ske senest  
onsdag, den 18. december.

Vi glæder os til at se jer alle.

Lederne
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Vi er nu gået rigtigt ind i vinteren 
og skal i gang med en masse fede 
aktiviteter. Vi har juletur i 

starten af december og nytårstur i 
starten af januar. Nytårsturen kom-
mer der nærmere info om på mail, 
når vi kommer lidt tættere på.

OHØJ SPEJDERE
!

Ekstraordinær 
generalforsamling i 
Bådfonden

Tirsdage mødes vi på stationen og 
laver aktiviteter. Sidste møde i år 
bliver tirsdag, den 17. december.

God jul ♥
Tropslederne

Den 16. december 2019, kl. 19.25-20.30
på Stationen.

Indkaldelsen er vedlagt Standeren.
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier.  
 
Duften af pebernødder, julelys i gaderne, kataloger i postkassen, - jo der er 
vist ingen tvivl – vi er i december og julen lurer lige foran os. Med december 
kommer der masser af traditioner og hyggelige stunder. Også Ooptierne har 

deres traditioner som skal holdes i hævd. Vi starter med 
vores store ”Familiejulehyggemøde” onsdag d. 4. december. 
Her inviteres I med jeres familier til en hyggelig aften med 
lidt af hvert til ganen og masser af hyggelige aktiviteter 
ved bordene. Tag familien med og få en dejlig aften i 
Gry med masser af stemning og højt humør.  
 

Allerede weekenden efter skal vi af sted på årets juletur. Her går turen 
traditionen tro til Allerød, hvor hele Gry sammen tager af sted til en weekend 
tæt på skoven og med masser af fælles aktiviteter. En tur i skoven er helt 
sikker, og mon ikke også at vi får god mad og besøg af en helt bestemt ”ældre 
herre”, som alle vist godt kender. Oveni dette er det også er det jo også turen 
hvor vi skal tage den tårevædede afsked med de største Ooptier. Det er Asger, 
Bertil, Chili, Harald, Lucas og Ofelia som nu skal i gang med den gode tid 
som spejdere. Turen markerer nemlig afslutningen på 
deres tid som Ooptier og begyndelsen på et nyt 
kapitel som ”Spejdere”. Vi ønsker jer alle god vind i 
tiden som spejdere og håber at I får ligeså mange 
gode oplevelser som spejdere som I forhåbentligt har 
haft som Ooptier, - og gerne flere.  
 
Når vi nu tager afsked med de store Ooptier må vi straks i gang med at fylde 
op fra vores venteliste. Derfor vil I til sidste møde i december forhåbentlig 
møde en masse glade nye ansigter, som skal til at være med hos os Ooptier. 
Der er rigtigt mange der skal starte, så det bliver en opgave for os alle sammen  
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OOPT I - SIDE 
at tage ligeså godt imod dem som vi har tradition for. På med julesmilet og så 
må vi se hvor hurtigt vi kan lære de nye navne. 

Skal vi så slet ikke se de nyoprykkede store Ooptier mere? Jo, jo, bare rolig. 
Allerede i starten af det nye år skal vi af sted på årets første fælles tur. Søndag 
d. 5. januar skal vi sammen af sted på årets nytårstur. Som altid er 
programmet en overraskelse, så vi kan ikke rigtig fortælle mere om denne dag. 
Mød op, deltag og få en dejlig dag og en god oplevelse 
sammen med alle de andre. 
 
Med denne Stander kommer ½-årsprogrammet for 
første halvdel af 2020. Så er det bare med at kigge 
det igenne og få alle de vigtige datoer i kalenderen 
med det samme. Så er det på plads og man går 
ikke glip af nogle af de gode aktiviteter der er på banen.  
 
Eller er det jo som sagt julen der står for døren. Det betyder masser af hygge 
med familien og måske, - hvis man er heldig, også en julegave eller to på 
selve dagen. Husk lige at ønskesedlen måske kan have plads til noget I 
mangler til søspejderiet. En ny redningsvest, en sovepose  eller måske et friskt 
tørklæde. Mulighederne er mange. Har man været med i Gry i et år skal man 
jo have sin egen redningsvest og så er julen jo en god mulighed for at få det på 
plads. 

Ikke mere for denne gang andet end ønsket om en god jul til alle, samt et 
festligt og knaldhamrende godt nytår. 

                    Mange glade jule- og nytårshilsner
       Nils Ole og H.C. 

P.S. Husk at ringe afbud til N.O., H.C. eller Stationen, hvis I ikke kan komme. 
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Oopti-PROGRAM 
 

 

                 DECEEMBER 
Ons d.   4 kl 18.00 - 20.00 Julefamiliehyggemøde for 

hele familien. Tag saks og 
lim, og gerne en lille smule 
hjemmebag med + 20 kr. 
Måske har I også en skabelon til julepynt? 
Mødetiden i dag er kl. 18.00, ellers når vi det ikke. 

Lør d.    7  kl 10.00 -  Juletur med hele Gry. Vi skal i skoven med  
Søn d.   8   kl 14.00 nissehuer på. Husk nu det hele og godt vejr. 
  

Ons d. 11 kl 18.30 - 20.00 Ooptierne plasker julen 
ind på Frederiksberg.              
Er det mon stort elle lille 
i år?  

Ons d. 18 kl 18.30 - 20.00 Sidste møde for i år. Det er nemlig første møde for 
vores nye Ooptier. Stort velkommen til jer alle 7. 
Kagedagen går i dag til Carla & Mads.  

JANUAR 
Søn d.   5 kl 10.00 - 14/15 Nytårstur for hele Gry. Tjek indbydelsen. 

Programmet er jo hemmeligt, så det bliver heller 
ikke afsløret her.  

Ons d.  8 kl 18.30 - 20.00 Nytårssvømning for alle! Årets første plask! Vi 
mødes friske i uniform og badetøj. 
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Årets mørkeste – men måske  
hyggeligste – måned med gran og 
lys m.m. er over os.

Bådoptagning i november forløb  
perfekt. Chresten K. er i vinterhi og 
skal om præcis (i skrivende stund) 
fem måneder søsættes sammen med 
alle andre både på pladsen, nemlig 
søndag, den 19. april 2020. Men fat 
mod, den 22. december er korteste 
 dag, vintersolhverv, så der er lys 
forude.

Forårsarbejdet kan vel begynde  
omkring den 1. februar. Almindeligt 

Chresten K. i sit vinterhi.

Tirsdag, den 24/12 
Kl. ?-? Juleaften.

Tirsdag, den 31/12 
Vi slipper år 2019, Nytårsaften.

Lørdag, den 25/1 
Kl. 13.00. Søulkenytårsfrokost  
på Stationen. Tilmeldingsmail 
kommer i januar-Standeren.

Fredag, den 21/2 
Kl. 13.00. Søulkemøde i Havnsø  
hos Jan.

Datoer, der vigtige at krydse af:

vedligehold af det flotte lakarbejde; 
cockpitkarme indenbords skal slibes 
i bund, patineres og lakeres; enkelte 
spanter skal have lidt ’førstehjælp’; 
bunden indenbords renses og behand-
les med grundingslinolie/trætjære. 
Fra den 1. februar er vi på hver 
torsdag.

Herfra meldes alt vel med ønsket om 
God Jul og Godt Nytår til alle i og 
omkring GRY,

Vi ses, julesøulkehilsen 
Jeppe.

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
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”


