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

83. årgangJanuar 2020                               

HVER DAG BLIVER LIDT 
LÆNGERE NU
Så kan man godt begynde at drømme om at 
stå til søs. Her på forsiden er stemningsklip fra 
vores Facebookside af vores friske optier og 
spejdere fra i sommer.
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Den 16. december 2019, kl. 19.25-20.30
på Stationen.

Indkaldelsen er vedlagt Standeren.
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V i er glade for at høre, at I er kom-
met helskindet frem til det nye 
årti. Vi håber, I har nydt jeres  

juleferie, og hvad der ellers hører til.  
 
Vi kan i hvert fald fra ledernes side 
sige, at sådan en masse julemad har 
sat sig i vores personlige ballast. 

OHØJ SPEJDERE
!

Søulkenytårsfrokost

Januar står som altid på skøjteløb, 
hygge på stationen, samt en smule 
teori kan vi ikke helt komme udenom.

Tak til alle der deltog i årets nytårs- 
tur, det var fedt at se så mange møde 
op til en så hyggelig en eftermiddag.

God Vind!
Tropslederne

Godt nytår! 2020 er det så nu; og 
det er tilmed skudår, så vi får en 
hel dag ekstra i februar. Herligt. 

Men i januar lægges der ud med  
Søulkenytårsfrokost på Stationen. 
 
For at lede vores tanker lidt væk fra 
en måske grå og vinteragtig januar, 
så er her lidt om en smuk gammel 
kutter. Runa er et år ældre end 
Chresten K. En smuk gaffelrigget 7 m 
R-båd bygget i 1910 på Neptun værft i 
Skovshoved. Runa blev restaureret
i 2004 og fremtræder virkelig flot. 
Den tilhører Danmarks Museum for 
Lystsejlads, men ligger i Skovshoved 
og deltager i Træsejlernes torsdags-
sejladser, ovenikøbet i samme løb som 
Chresten K. Så vi får nok at se til.

Hav det godt til vi ses, alt vel herfra, 
Ulkehilsen Jeppe

Runa, den smukke 
gaffelriggede 7 m 
R-båd, som 
Chresten K. dyster 
imod i Træsejlernes 
torsdagssejladser.

Tirsdag, den 14/1
Kl. 18.00. Besøg hos Orlogs- 
museets Modelbyggerlaug. Kts,  
4 pladser (er besat).

Lørdag, den 25/1 
Kl. 13.00. Søulkenytårsfrokost på 
Stationen.

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

Torsdag, den 27/2 
Kl. 19.00. Grupperådsmøde i Gry.

Fredag, den 13/3 
Bankospil i GRY.

Søndag, den 19/4 
Søsætning af alle både.

Lørdag, den 16/5  
Kl. 13.00. Standerhejsning.

Ohøj         Søulke.

Fra den 21. december gik vi lysere tider i møde, og  
dette skal naturligvis fejres, så vi indbyder til  
nytårsfrokost lørdag, den 25. januar kl. 13.00  

på Stationen.

Alle medtager en eller anden ret. Koordinering  
om nødvendigt udføres af nisseulkene, men  
ellers efter først til mølle princippet.

Tilmelding sker på ulkemailliste, som sendes  
primo januar, eller til Phao på jrparby@gmail.com  
eller mobil 21 93 94 15/fastnet 38 60 17 69  
inden 20/1. Oplys venligst antal personer og  
hvilken ret, du vil tage med. Vand/øl/vin kan købes.

Med søulkehilsen, Phao

VIGTIGE DATOER I FREMTIDEN:
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OOPTI - SIDE 
 
Alt dette har gjort, at vi nu skal til at sige goddag og 
velkommen til nye ansigter og deres familier. Det er Ellen, 
Elliott, Liva og Sigfus, som vi har fået med om onsdagen. 
Men flere kommer til. Vi har gang i ventelisten og inden 
længe har vi endnu 3 nye glade ansigter at byde velkommen.  
Så er vi tilbage i "fuldt hus" og er klar om onsdagen med 20 på holdet. 
 
Ellers byder vinterens program på nogle af de ting som I har lyst til at lave. Vi 
"skramler sammen" på gode ideer sammen med jer og laver programmet ud fra 
jeres gode ideer.  
Nogle ting ligger dog allerede fast i vinteren gøremål. Vi skal holde Fastelavn 
med hele Gry, vi skal have vores faste "overnatningsweekend" på Stationen, 
joller og grej skal gøres klar til den kommende sæson med praktisk arbejde. 
Men der er også en del ting der skal trænes op til at vi skal ud at sejle igen til 
maj. Opgaverne er faktisk mange, men vi får altid løst de fleste og bliver klar 
til sejlsæsonen når den melder sig. 
 
Forskellige praktiske ting skal vi også have med. For forældrene melder det sig 
første gang i februar hvor vi kalder sammen til vores årlige "Grupperåds-
møde". Det er populært sagt vores generalforsamling med alt hvad der dertil 
hører. MEN det er også en aften på året hvor man har kan høre lidt fra hele Gry 
og muligheden for at giver ris og ros til os alle. En praktisk, men også hyggelig 
aften. 

Til sidst slår vi igen i år et lille slag for, at I alle sammen kan 
bliver tilmeldt ”Standeren på mail”. Ooptier og spejdere 
modtager alle en ”Stander” med posten, men alle kan også 
modtage samme ”Stander” via mail. Send blot en mail til 
”standeren@gryspejderne.dk” så kommer I på listen. 
 

Rigtig mange knaldhamrende festlige nytårshilsner 
til alle i og omkring ”Gry” 

Nils Ole og H.C. 
P.S. Husk at ringe afbud til N.O.(38 79 40 44), H.C.(36 49 08 49) 

OOPTI - SIDE 
 
Hej Ooptier 

 
BOOOMMMM og så hedder det "2020". Nytåret 
er overstået, og vi er forhåbenligt alle kommet godt 
ind i det nye år. Her venter masser af gode 
oplevelser og hyggelige timer sammen. Det er bare 
med at tage fat på det nye år og få det bedste ud af 
det. 

Første gang vi mødes bliver til årets Nytårstur for hele Gry. Vi kender stadig 
ikke programmet, men det bliver helt sikkert en god dag. Det er lidt spændende  
at møde op til en dag hvor man ikke ved hvad der skal ske. Måske også lidt 
usikkert, men sjovt det er det. En hyggelig tradition i Gry, som giver mange 
sjove oplevelser. Vi glæder os til at se tilbage på en god dag i Gry og 
forhåbenligt er der mange af jer Ooptier der er med på dagen. 
 
Ellers byder januar på ture i svømmehallen og møder i Gry. I starten af året 
skal vi i gang med at tænke på underholdning til vores kommende bankospil i 
marts. Der er måske om lidt lang tid, men inden vi får set os om er vi der og 
skal være klar. Hvad skal der så ske i år? Ja, det er jo jer Ooptier der skal 
tænke over det og komme med de gode ideer. Tjek programmet og vær klar 
med de gode ideer når vi skal i gang. 
Frem mod Bankospillet skal vi igen i år også have gang i vores lotteri. Har 
forsøger vi at skrabe lidt penge sammen til at lave gode aktiviteter i løbet af 
året og til at holde vores både flydende og i gang. Alt det praktiske omkring 
hvordan og hvad skal I nok høre mere om når v for alvor går i gang med 
"sælgeriet" 

 
"Goddag, og farvel og på gensyn". Ja, det siger man jo ganske 
ofte. Hos Ooptierne gør vi det samme og specielt lige her 
omkring nytåret. Vi har nemlig lige sagt farvel til 6 store Ooptier 
der skal til at tage fat på en god tid som "spejdere" i Gry. God 
vind til dem, - vi ses. Men vi har også lige sagt farvel til Ida, 

som har fundet andre interesser og ikke mere er med hos os Ooptier. God vind 
til Ida med hvad end du finder på at bruge din tid på. 
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Oopti-PROGRAM 
 
JANUAR :  
 
 
 
Søn d.  5 kl. 10.00 - 14/15 Nytårstur med hemmeligt program. Mere får I ikke 

 på forhånd. Sid klar til info – vi ses. 
 
Ons d.  8 kl. 18.30 - 20.00 Så er der svømning igen. Første tur i 2020 og alle 

mand bliver helt sikkert våde. Husk nu uniformen! 
 
Ons d. 15 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde på Stationen.Vi skal i dag forhåbentligt 

 byde velkommen til flere nye Ooptier og kigge på  
 ideer til underholdning til bankospillet 2020.  

  Der er kagedag til Carla, Max & Selma. 
 
Ons d. 22 kl. 18.30 - 20.00 Boble, boble,  - så vi svømmer på 

 Frederikberg.  
 
 
Ons d. 29 kl. 18.30 - 20.00 Det er tid til underholdning i dag. Tiden   

flyver og vi skal godt i gang i dag. 
  Der er kagedag til Sigurd & Thandeka. 

FEBRUAR:  
Ons d.  5  kl.18.30 - 20.00 Svømning på Frederiksberg, mon I har luft til det 

 hele?  
 
Ons d. 12                  VinterferieFRIfor 
  Ooptiaftenarrangementsdag.  

 
Lør d. 22  kl.10.00 - 14.00 Fastelavn i Gry. Så er der slag til tønden. 
 
Tor d. 27  "Grupperådsmøde" for forældrene.  

Lørdag, den 22. februar

kl. 10.00 til ca. 14.00

Du kan godt begynde at kigge i 
udklædningskassen efter noget at 
tage på, til når vi skal slå katten af 
tønden i Gry om ikke ret lang tid.

På den ekstraordinære generalfor-
samling den 16/12 i Søspejdertroppen 
Gry’s Bådfond blev vedtægterne æn-
dret, så navnet fremover er ”Søspej-
dertroppen Gry’s Støtteforening”, og 
foreningen er nu en selvstændig for-
ening med sin egen bestyrelse på 

fem medlemmer. Formålet er fortsat 
det samme nemlig at støtte sø-
spejderarbejdet i Gry. Årsagen har 
været nye regler fra Københavns 
Kommune vedr. regnskab samt skær-
pelse af reglerne for nærtstående støt-
teforeninger, men også muligheden for 
at have en større medlemskreds af 
gamle medlemmer tilknyttet Gry, 
har været medvirkende.

Claus Laage-Thomsen

Den ekstraordinære 
generalforsamling i Gry’s Bådfond – 
nu Støtteforening – den 16/12/19
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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 to Flipperjoller mm.

Spejderne (12-16 år) 
holder møde hver tirsdag og 
sejler i fire 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 

Støtteforeningens kasserer 
Jens Kærsgaard
40 41 30 98
jens@kaejendomme.dk

Gruppens banknumre
Vi er ved at skifte bank, og der 
kommer nye numre snarest.

Skattefri støtte til Gry
www.betternow.dk/gry

Standerens redaktion 
Pia Santesson
61 16 53 66
pia@santesson.dk
   
Kartotek Standeren 
Hans Christian Koefoed 
36 49 08 49 
hc@koefoeds.dk  
  
Medlemsansvarlig 
Benjamin Hansen 
60 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”


