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På nytårsturen skulle holdene 
kæmpe om verdensovertaget 
og fremstille søde bomber.  
Læs mere på side 3.

Pomfritsovsene på 
en flot anden plads

83. årgangFebruar 2020                               

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

HUSK FASTELAVNSFEST DEN 22.

Et meget vigtigt, hyggeligt og informativt møde, hvor man kan stille 
forslag, diskutere, komme med kritik. Sæt stort X ved den 27. februar 
kl. 19! For alle forældre, medlemmer >15 år, ledere og bestyrelse.

For alle medlemmer. Kom udklædt. Vi starter kl. 10 og slutter ca. 14.

GRUPPERÅDSMØDE
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Da gik januar med skøjteløb, nyt-
årstur og ikke mindst hygge. 
Apropos nytårstur, så et kæmpe 

tillykke til Lagkagebomberne, hol-
det der hjalp med at holde overtaget 
om verden. Løbet var meget tæt, men 
Lagkagebombernes design af ’bombe’ 
var lige en (sød) tand flottere end den 
ellers mindst lige så lækre bombe fra 
modstanderholdet Pomfritsovsene. 

OHØJ SPEJDERE
!

Dagene bliver længere, nu hvor januar 
går på hæld, og vi ser, at sejlsæsonen 
sniger sig ind på os, og vi glæder os. 
Vi skal dog være parate til den, så  
februar står på teori, teori og (ja, I 
har nok gættet det) hygge! Det er dog 
ikke alt sammen hygge, da Ørholms-
turneringen er lige over os, hvor vi 
selvfølgelig skal vise de andre søspej-
dere, at vi kan vores kram! Ørholms-
turneringen ligger i år i weekenden 
fra fredag d. 6. til søndag d. 8. 
marts, så sæt kryds i kalenderen.

Vi skal selvfølgelig have styr på vores 
teori, men det kræver også fysik både 
at sejle og at svømme. Derfor går turen 
også til svømmehallen, hvor vi tester 
vores spejdere i deres svømning, og 
derefter tager vi en tur i rutsjebanen 
...eller måske to!

God vind
Tropslederne

Søde bomber, udformet af  
deltagerne i nytårsturens kamp 
om verdensovertaget. Herover  
er det Pomfritsovsenes 
bidrag, og Lagkagebomberne 
har kreeret de to til højre.

ØRHOLM
TURNE-
RINGEN

Alle spejdere sæt x ved weekenden den 6.-8. marts, hvor 
vi skal dyste mod de andre gruppers søspejdere. Vi skal 
bl.a. på natløb, hvor patruljerne skal dyste i klassisk 
sø- og spejderteori, det indbefatter knob, fyr, bøjer, 
lanterner, vigeregler, navigation, vejrmelding, GPS & 
VHF, førstehjælp, nødsignaler, varm chokolade og andre 
opgaver, som tester både patruljernes færdigheder og 
evner til at samarbejde. Mere information følger.

Historien bag 
metersystemet
I gamle dage brugte man 
følgende mål, som du også kan 
se omregnet til metersystemet:

1 mil = 4.000 favne =  
12.000 alen = 7.532,48 m.

1 favn = 3 alen = 6 fod =  
1,8831 m.

1 alen = 2 fod = 24 tommer = 
62,771 cm.

1 fod = 12 tommer = 144 linjer = 
31,385 cm.

1 tomme = 12 linjer = 2,615 cm.

1 linje = 2,18 mm.

Kom og giv dit besyv med 
til GRUPPERÅDSMØDET 
torsdag, den 27/2 kl. 19.

Det er for alle forældre, 
medlemmer, der er fyldt 15 
år, ledere og bestyrelsen.

Vel mødt.
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OOPTI - SIDE 
 

Kigger vi lidt længere frem i kalenderen, er vi 
allerede nu i gang med at forberede årets 
bankospil i marts. Vi skal som altid lave lidt 
underholdning til pausen og ideerne er allerede 
sprunget ud af jeres hjerne. Vi er godt i gang 
med processen og skal nok nå at blive klar til 
dagen. Det er jo fredag d. 13. marts og i 

weekenden før skal vi mødes til vores "Ooptiovernatningsweekend" i Gry.  
Her skal vi øve det sidste og hygge en hel masse. Der er faste årlige 
programpunkter og sikkert også et par overraskelser undervejs. Vi glæder os til 
en hyggelig weekend sammen med jer og I har den helt sikker allerede nu i 
kalenderen. 
Sammen med bankospillet følger også det årlige lotteri-salg. Her skulle vi 
gerne i fællesskab få solgt en masse lodder, så vi kan "tjene lidt mønt" til alle 
vores aktiviteter og både. Jo flere vi sælger, jo bedre. Vi er i gang og man kan 
altid få flere, hvis man kan sælge flere. Giv den gas med salget! 
 
Til sidst en lille hilsen mest til jer forældre: Torsdag d. 27. februar holder vi 
vores årlige "Grupperådsmøde". Det er vores "generalforsamling", hvor vi ser 
på året der gik og året der kommer. Et hyggeligt møde med praktiske ting, og 
muligheden for at komme med ris og ros til hele Gry. Også en aften hvor man 
kan lære lidt mere om hele Gry. Det er aftenen hvor vi vælger vores bestyrelse, 
og i år er der som altid mulighed for at komme 
med hvis man har lyst. Det er ikke noget krav 
og ingen bliver tvunget ud i noget man ikke har 
lyst til, - så kom glad under alle 
omstændigheder. Vi glæder os til at se jer. 
 
    Glade februarvinterhilsner 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), hvis I ikke kan komme. 
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 
 

Så er vi godt i gang med 2020, - kalenderen siger 
februar og i år er der en hel dag mere at bruge af. Vi 
er nået halvvejs gennem vintersæsonen og nu går det 
for alvor fremad mod at vi skal til at sejle igen. Som 
altid er der heldigvis tid endnu til alle de mange ting 
vi også gerne vil lave inden vi skal på vandet igen. 
Vi har allerede haft en af vores faste programpunkter 

i året der går. 5. januar var vi på årets Nytårstur med resten af Gry. Det blev til 
kampen om "verdensherredømmet". To hold løste dagen igennem opgaver og 
"kæmpede" mod hinanden. Der skulle fremstilles en "bombe" til kontrol af 
verden. Det var en hyggelig dag og sluttede af med flere "bomber", - som mest 
af alt var kalorie-bomber. Tak til alle for en dejlig dag med masser af grin og 
oplevelser. Vil I vide mere om dagen, - så fang en deltager og spørg jer frem. 
 
Snart skal vi mødes igen i Gry og "slå til søren". Eller måske rettere: "Slå til 
katten". Det er nemlig årets fastelavn der står for døren. Det bliver i år lørdag 
d. 22. februar at vi skal mødes med alle i Gry. Allerede nu er jeres hjerner 
sikkert i gang med at udtænke årets mest fantastiske udklædning. Bare kom i 
gang og få den lavet, så I er klar til dagen. Der er stort program og masser af 
grin på vej. Måske kommer 
julemanden, eller en ko, 
eller en robot, eller....... 
Mød op på dagen og se 
hvad der sker. Bedste 
udklædning går hjem med 
en præmie og maven fuld.  
 
Så er det også tid til at sige velkommen til endnu flere nye Ooptier. Vi har sagt 
velkommen i januar, men siger nu igen velkommen. Vi ved bare ikke i 
skrivende stund hvem det er vi sige velkommen til. Der er breve ud til nye 
glade ansigter og så må vi se hvem det er der ender med at dukke op. Under 
alle omstændigheder stort velkommen til jer alle. 
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Fremover ses vi i teltet på Stationen. 
Husk rengjorte dåser til lak og ma-
lerarbejde, samt bomuldsklude.
Vintermøde i februar er som bekendt 
hos Jan, Toldvej 6, Havnsø, 4591  
Føllenslev, mobil 41 98 70 18.  
Tilmelding senest den 14/2.

Alt vel herfra, vi ses, 
Søulkehilsen Jeppe
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Oopti-PROGRAM 
FEBRUAR : 
Ons d.  5 kl. 18.30 -20.00 Så er vi for alvor i gang med underholdningen til  

Bankospillet. Vi skal videre med øvningen. Der er 
kagedag til Frederik  & Peter.  

 
Ons d. 12 kl. 18.30 - 20.00 ”Ooptivinterferiefritil-   
    hjemmehyggeaften” 
 
Ons d. 19 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med 

underholdning på 
programmet. 

 Der er kagedag til Svea & Bertil.  
 
Lør d. 22 kl. 10.00 - 14.00 Fastelavn i Gry. Mød udklædte 
   op på Stationen. Medbring godt 
   humør og udklædning. 
 
Ons d. 26 kl. 18.30 - 20.00 Fuld drøn på underholdningen, - 

mon vi har helt styr på det hele? 
 Der er kagedag til Julius & Lui.  
 
Tors d. 27 kl.19.00 Grupperådsmøde. Forældre: Mød glade op, deltag i 

årets forældremøde og hør om livets gang i Gry 
 
MARTS :  
Ons d.   4 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med underholdningsøveaften.  
  Der er kagedag til Ellen  & Liva. 
 
Lør/Søn d. 7. - 8.   Ooptiweekend på Stationen. 
 
Fre  d.   13 kl.    Bankospil i Gry i  
   Randersgade Skole.  

Så skriver vi allerede 1. februar og 
dagen er tiltaget med 1 time og 
34 minutter. Skønt.

Vi er på, med Chresten K. (halløj, det 
blev vist et lille rim) torsdage indtil 
søsætningen den 19/4. 

Siden sidst har fire Søulke været i ar-
resten på Nyholm – ikke på grund af 
dårlig opførsel, men for sammen med 
Kts (Kjøbenhavnske Træsejlere) at 
besøge Orlogsmuseets modelbyg-
gerlaug. De har til huse i arresten, 
hvor samtlige celler er indrettet til 
små værksteder med drejebænke, 
dekupørsave og alverdens småværk- 
tøjer. Entusiastiske perfektionister er
i gang med at bygge HMS Sct. George, 
en fuldrigger med tre kanondæk. 
Alt fra klædning til små blokke ud- 
føres i lindetræ. Kanoner, ankre og 
den slags, støber man i metal. Og re-
berbane på loftet. Spændende at se.

I Orlogsmuseets 
modelbyggerlaug 
er de ved at bygge en 
model af HMS Sct. 
George i lindetræ og 
med kanoner og ankre 
støbt i metal.

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

Fredag, den 13/3 
Bankospil i GRY.

Torsdag, den 19/3
Måske besøg på Peder Skram og 
Mastekranen.

Søndag, den 19/4 
Bådudsætning.

Lørdag, den 16/5  
Standerhejsning.

VIGTIGE DATOER I FREMTIDEN:
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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 
Mads Marquart
Selma Lauritsen
Robin Hartmann
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
Gry drift: 
Oikos 8418 8929756348
Pladskonto: 
Oikos 8418 8929756356

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”


