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I pladsværkstedet  
høvler Lars på ny 
spilerstage. Den gamle 
var for kort.

Søulkene er på 
forårsarbejde

83. årgangMarts 2020                               

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

RYST POSEN!
Husk, den store bankoaften fredag, den 
13. marts. Tag kæresten/naboen/vennen/
familien under armen og gå efter den store 
gevinst.
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Jungmændene har brugt den sidste tid på at plan-
lægge sommertogtet til sølandslejren Sø20. 

Her har nogle af jungmændene påtaget sig ansvaret for 
planlægning af aktiviteterne for senioraldersgrup-

pen. I den sammenhæng har vi haft hyggeligt 
besøg af Kristoffer Hertz fra lejrledelsen, som 
hjalp os med at komme i gang og finde på 
idéer. 

Et par jungmænd har derudover gjort en 
brav indsats for at renovere vores jungmands-

lokale, som straks blev indviet med et traditio-
nelt spil Settlers.

I den kommende måned ser vi frem til at deltage som 
hjælpere til årets Ørholmturnering :)).

Alt vel, Robin.

B NKO!
Vi glæder os til at se alle med tilknytning til GRY fredag, 
den 13. marts til en spændende, indbringende, smag-
fuld, underholdende aften. Det er en aften, vi gør meget 
ud af, fordi overskuddet er et vigtigt bidrag til GRYs 
virke. Læs mere i den særskilte invitation.
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Så er Ørholmsturneringen lige 
om hjørnet, hvor vi skal dyste 
mod en masse andre søspejdere. 

En masse andre søspejdere, siger må-
ske ikke så meget, men der er faktisk 
kommet så mange flere til dette års 
turnering, at vi ikke kan være i den 
normale hytte, Colleruphus! I ste-
det går turen til Hotel Wiggatorp i 
Ganløse. 

Her skal vi dyste i både teoretisk 
sejlads og brugbare evner samt selv-

OHØJ SPEJDERE
!

følgelig Turn Out, hvor der er præmi-
er at hente i begge kategorier. 

Teoretisk sejlads og evner omfatter 
bøjer, lanterner, fyrkarakterer, 
turplanlægning, førstehjælp, sø-
kort og det der ligner. Turn Out er en 
separat konkurrence, der handler om 
holdånd og samarbejde.

Derfor terper vi på livet løs, fordi vi 
selvfølgelig går efter guldet! 

Efter Ørholm står den på klargørel-
se til bankospillet, hvor vi stiller 
op med opvisning og godt humør. Vi 
glæder os til forhåbentligt at vinde 
et par præmier og helt klart spise en 
masse kage!

Alt herfra!
Lederne

Her ses, hvordan Bertram underviser i bøjer. 
Og det er vigtigt, at vi kan vores teori, når vi 
skal hente guldet hjem fra Ørholmturneringen!
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 
Kalenderen siger marts, og så er vi i gang med foråret. Ikke at vi har mærket så 
meget til vinteren... i hvert fald ikke på temperaturen. Blomsterne har kigget 
frem et stykke tid og græsplænen ligner noget der snart skal slåes første gang. 
Men under alle omstændigheder er vi i gang med vores traditionelle 
forårsgøremål. Vi øver og træner vores underholdning til bankospillet og mon 
ikke I alle sammen er godt i gang med at sælge en hel masse lodder i vores 
lotteri. Det nærmer sig enden af salget, så det er bare med at få de sidste ud til 
folk så de kan være med i lodtrækningen om de fine præmier. 
Eller endnu bedre: møde op til vores Bankospil d. 13. marts i Randersgade 
Skole. Her er der masser af muligheder for at hygge med og igen vinde 
præmier i de spil vi spiller på selve aftenen.  
 
Vi har allerede overstået vores "Ooptiovernatningsweekend" med alt hvad der 
dertil hører. Vi beklager, at vi måtte flytte 
weekenden, men det kunne desværre ikke lade sig 
gøre uden. Det var helt sikkert en god weekend 
med masser af aktivitet og hygge. Hvordan det 
gik kan vi ikke helt skrive om her, da vi er midt i feruar mens vi skriver dette. 
Vi har dog helt sikkert fundet årets mester i "Bob" og "Flip-flap". Det er en af 
de traditioner vi i hvert fald ikke glemmer. Mon ikke også at vi er kommet et 
godt skridt videre mod at blive klar med vores underholdning til bankospillet, - 
det tror vi. 

 
Bankospillet står jo for døren. Det er, - som I alle ved, 
fredag d.13 marts, hvor vi skal samle familie og venner, 
naboer og underboer, - kort sagt alle dem I kan slæbe med 
til vores festlige bankospil med masse af høj spænding og 
gode præmier. Det er en aften hvor vi tjener nogle penge 
til vores daglige drift af huse, både, aktiviteter og alt det 
andet vi render og laver. Vi håber at der kommer rigtigt 
mange denne aften og vi glæder os til at se jer alle 

sammen. Og ikke at forglemme så er det jo også den aften hvor vi skal opføre 
vores underholdning som vi har øvet på i lang tid. 
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OOPTI - SIDE 
Når vi kommer på den anden side af Bankospillet skal vi 
endelig igen i svømmehallen. Rutsjebanen kalder og boblerne 
i det varme kan næsten ikke vente på at vi kommer tilbage. 
Der skal leges på vanddyrene og mon ikke også der kan blive 
mulighed for at springe lidt fra vipperne. I får i hvert fald 
mulighederne igen onsdag efter bankospillet, - vi ses i 
forhallen. 
 
Efter bankospillet venter forårsklargøringen så småt på at vi kommer i gang. 
Vi når til at ror og sværd skal gøres klar og jollerne skal vaskes og poleres.  
Ror og sværd tager vi fat på om onsdagen og giver dem en ordentligt skalle. 
Der skal slibes og lakeres, så det er lidt vigtigt, at I kigger i programmet og 
tager noget tøj på der kan tåle at blive beskidt. Det skal være når programmet 
siger, at vi skal lave forårsklargøring. HUSK at vi må IKKE arbejde i vores 
uniformer. De skal være til almindeligt spejderbrug, og skal derfor ikke være 
fulde at pletter og huller. 
 
Her til sidst skal vi lige sige stort velkommen til Adrian og familie. Adrian er 
den nyeste tilkomne Oopti i flokken og vi håber, at Adrian falder godt til hos 

os om onsdagen. Vi er klar til at hjælpe godt på vej. Og ikke nok 
med det, så kommer der inden længe endnu et par nye ansigter til, 
- vi glæder os! 

 
At være så mange nye blandt Ooptierne kommer til at kræve en del mere af "de 
gamle" Ooptier. Nu er det jer der kan lidt af hvert, og nogen af jer kan det 
meste. I skal være skarpe og hjælpe de nye og lære dem hvordan det er vi gør 
for at få det hele til at hænge sammen og fungere. Vi ved I kan, - så bare tag fat 
på opgaverne med godt humør. 
 
     Det lugterlidtafforår-hilsner til alle, - vi ses til banko. 

          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-PROGRAM 
MARTS : 
 
Ons d.  4 kl. 18.30 - 20.00 Vi øver fortsat på vores underholdning.  
  Der er kagedag til 

 Ellen  & Liva.  
 
Ons d. 11 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med 

generalprøveunderhold-
ningsøveaften, - nu skal 
den sidde "lige i skabet". 

  Der er kagedag til Mads  & Thandeka. 
 
Fre  d. 13 kl. 18.30  Bankospil på Randersgade Skole. Husk det I skal 
   bruge til underholningen og masser af højt humør. 
   Uniformen skal selvfølgelig også 
   på denne aften. Den giver i øvrigt 
   også gratis adgang.  
 
Ons d. 18 kl. 18.30 - 20.00 Vi plasker igen på Frederiksberg. 
   Det bliver super at få lidt vand i håret og en tur i 
   rutsjebanen igen. 
   
Ons d. 25 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde. Vi skal starte på vores 

forårsklargøring. Husk tøj der må blive lidt 
støvet. Der er kagedag til Adrian & Max. 

 
APRIL :  
 
Ons d.  1 kl. 18.30 - 20.00 Frederiksberg kalder. Vi svømmer og skal også lige  
   se om I har luft nok i lungerne til den helt store 
   finish.  
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Så er kun een ting tilbage – at huske 
de vigtige dage (ups, rim igen).

Alt vel herfra, 
vi ses – Søulk Jeppe.

Traditionelt siger vi, at det er forår 
den 1. marts, og det er vel også 
den første forårsmåned, men 

astronomisk set er det først forår 
21/3, nemlig ved jævndøgn, hvor nat 
og dag er lige lange. 

Ok, den 1/3 har vi fået 3 timer og 43 
minutter mere dag; herligt. Det vil 
sige, at forårsarbejdet på Chresten 
K. er i gang (siden februar) og pågår 
indtil bådudsætning 19/4. Der slibes 
mahogni i cockpit og høvles spilersta-
ge i værkstedet.

Siden sidst skal nævnes at Søulke- 
nytårsfrokost blev afholdt den 25/1, 
en dejlig vinterdag – i festligt Ulkelag
(det blev vist et rim). 

Der var dækket smukt 
op til søulkenes nytårs-
frokost i januar.

Ohøj         Søulke.
Fredag, den 13/3 
kl. 18. Banko i GRY, kom og støt.

Torsdag, den 19/3
kl. 10-14. Tur til Nyholm, Peder 
Skram og Mastekran. 

Søndag, den 19/4 
Kl. 7.30. Bådudsætning.

Lørdag, den 16/5  
Kl. 13. Standerhejsning.

Weekenden, den 14-16/8  
Og, og, og, slå allerede kryds i 
kalenderen nu: Søulketræf på Als 
hos Kirsten og Arne.

VIGTIGE DAGE:
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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 mandag 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”


