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

83. årgangApril 2020                                

FORÅR PÅ AFSTAND

En hyggelig aften
– grupperådsmødet er vel overstået, og vi blev 
enige om det hele. Rigmor (H. C. og Nils Oles 
mor og Erik Sø’s kone) er månedens forsidepige.

Foråret er her, men nyd det på behørig 
afstand af andre under Corona-krisen, 
for husk ’vi står sammen ved at holde 
afstand’.
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OHØJ SPEJDERE
!

God stemning til grupperådsmødet den 27. februar. I midten 
ser du Peter Sande uden skæg og briller gøre rede for Gry’s regn-
skab – det stemte. Gruppeleder Claus med reglementeret tørklæde 
nederst t. h. sørgede for, at vi som sædvanlig startede med sang – 
dejligt. Sluttelig en selfie med Sidsel, Mollies mor t. h. og redaktøsen t. v.

Det er i grunden smukke farver og 
former, der kommer til syne, når en 

båd kommer på land. Her det gode 
skib Babka, knipset på en solskins-

dag i januar foran Stationen.

Halløj! Sejlsæsonen lurer lige om hjør-
net, og vi glæder os som vanvittige 
til at komme ud på vandet sam-

men med jer.  
 
Lige p. t. ved vi desværre hverken hvor-
når eller hvordan, vi skal komme i gang 
med det årlige vedligehold og derefter 
søsætning.  
 
Vi lover at give besked på alle kanaler, 
så snart vi ved noget.

Desværre er vi lige nu nødt til at sige,  
at stationen er lukket, og at I kun må 
komme dernede, hvis det er meget nød-
vendigt. Det vil sige, at alt bådarbejde 
må vente til, vi giver grønt lys til det.

Indtil da er der bare at huske at passe 
på hinanden, blive hjemme og spritte af.

Vh. 
Tropslederne
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OOPTI - SIDE 
 
Bankospillet blev jo desværre ikke til noget i år, - i hvert fald ikke som vi 
havde planlag det. Sådan kan man sige om rigtigt mange ting i år. Vi ved ikke 
lige helt endnu om vi får lavet et andet bankospil og slet ikke hvornår. Men vi 
havde jo en helt fantastisk hyggelig weekend lige op til, hvor vi fik øvet vores 
underholdning. I var super gode og helt klar til at underholde alle til 
bankospillet. Nu gemmer vi vores underholdning og så skal vi nok finde et 
andet tidspunkt hvor vi kan få lov til at opføre det. Så smid ikke rollerne væk, 
men sæt dem kun på pause. Vi finder det frem igen. 
Undervejs i vores weekend fik vi også holdt traditionen omkring "Flip-flap" og 
"Bob" i hævd, - som det hedder. Det betyder, at vi igen i år har fundet 
mesteren i de to discipliner. I år blev det PETER der endte med at blive mester 
i "Bob" og SIGURD der flippede bedst. Stort tillykke til jer begge to, - godt 
gået. 
 
Kigger vi i kalenderen i april, så finder vi også 
vores afslutning på svømmesæsonen i 
Frederiksberg svømmehal. Det er traditionen tro 
med afprøvning af redningsvest. Så kan alle lige 
få lov at prøve hvordan det er at ligge i vandet 
med sådan en på. Det er rart at vide at den virker hvis man en dag skulle være 
uheldig at falde i vandet om onsdagen. Det er så måske en af de ting vi i 
uheldige omstændigheder kommer til at springe over i år. Vi ved jo ikke 
hvornår vi kan starte op med at mødes igen og derfor også at svømme om 
onsdagen. Men vi ved at svømmehallen kommer til at lukke ned, fordi den skal 
renoveres. Om vi når redningsvestafprøvningen inden da kan kun tiden vise. 
 
Man alt i alt, - hold humøret højt hjemme i familierne. Vi glæder os til at vi 
kan ses igen når vi får lov til det. Alt det bedste til alle herfra 
 
                   Fantastiske Forårshilsner 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 sidder vi her og alting omkring os er helt 
anderledes end nogen af os har prøvet det før. Vi 
skulle lige nu have gået omkring i Gry og gjort 
vores Optimistjoller klar til den kommende sæson. 

Vi skulle have støv på tøjet og sandpapir i hænderne. 
Men sådan skulle det så ikke lige blive i år, - i hvert fald 

ikke lige på det tidspunkt hvor vi plejer. 
Vi passer alle sammen på os selv og hinanden, og derfor må vi skyde planerne 
til et tidspunkt, som ingen af os kender lige nu. Men en ting er sikkert: Vi skal 
nok komme ud at sejle igen, - vi ved bare ikke lige hvornår. 
Vi kommer til at mødes om onsdagen og tage arbejdstøjet på og give den "en 
ordentlig skalle" for at få jollerne klar til sejlads. Vi skal slibe og lakere, vaske 
og polere, og pludselig så er vi på vandet igen. Så bliver det til en masse god 
tid på vandet med saltvand i håret og smil på læberne. Rundt om bøjer, vende 
og bomme, slæbe både frem og tilbage, rigge til og af, alt som vi plejer. 
 
Vi har lagt et program, som I kan læse her i Standeren, men vi ved ikke lige 
om det kommer til at blive sådan. Men vi holder os til programmet, når vi går i 
gang igen. Hvis der til den tid skal laves noget om i programmet, så skal vi nok 
sørge for, at I får klar besked. 
 
Vores traditionelle arbejdsdag med forældre holder vi 
også fast i. Den er jo planlagt til søndag d. 3. maj. Her 
skal vi gøre jollerne klar som traditionen byder. Der skal 
vaskes af og efterfølgende poleres og vokses. Der er nok 
at tage fat på, så vi håber, at der kommer rigtigt mange 
denne dag. Dagen er altid både hyggelig og arbejdsom. 
Vejret er i følge taditionen også godt, så det er bare en dag vi ser frem til.  
 
 
 



6 7

3 
 

 

Oopti-PROGRAM 
 

APRIL : 
Ons d. 1 kl. 18.30 - 20.00  Svømmedag på Frederiksberg. 

Husk det hele. Vi mødes i 
forhallen. Samarbejde er 
dagens tema……….. 

 
Ons d. 8 kl. 18.30 - 20.00 Påskefri – holdes med familien i   
   hyggelige omgivelser. Der kan "trilles æg" eller 
   måske fanges en hare. 

 
Ons d.15 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde, hvor vi arbejder med alt 

det praktiske arbejde med jollerne, 
husk arbejdstøj. Der er kagedag til 
Mads  & Thandeka. 

 
Ons d.22 kl. 18.30 - 20.00 Svømning på Frederiksberg.  
   SIDSTE gang i denne sæson. Vi  
   prøver redningsvest og fyrer den af i 
   rutsjebanen, - hvis I har lyst! 
 
Ons d. 29 kl. 18.30 - 20.00 Der skal arbejdes på forårsklargøringen  
   af vores joller mm. Arbejdstøj   
   påkrævet. Der er kagedag til Adrian & Max. 
 
MAJ :  
 
Ons d.   1 kl. 18.00 - 20.00 Havnemøde med forårsklagøring.  
 
Søn d.   3 kl. 10.00 - 15.00 Arb.dag med forældre, - mere følger.  
 
Lør d.   16  Standerhejsning for alle,  

- den store festdag. 

Iskrivende stund (20/3-20) er vi nået til 
forårsjævndøgn: 12 timer dag og 12 
timer nat. 

Hele verden er i en rigtig kedelig situation 
og ikke mindst GRY. Bankospil måtte 
aflyses, gruppeaktiviteter er lukket ned, 
Ulketur til Mastekran måtte aflyses, ØV.

Her falder tankerne på ’gode gamle’ (men 
afdøde) Hans Holger Hansen! Hans 
Holger var tropsfører sidst i 40’erne til 
først i 50’erne (efter ham Finn Dyhr, og 
efter Finn, Erik Sø). Hans Holger var 
søkyndigt medlem sidst i 60’erne og først 
i 70’erne, da vi andre var ledere. Hans 
Holger havde sit eget lille ordsprog. Ci-
tat: ”Vi har ikke nogen problemer; vi har 
opgaver, og de kan løses.” Citat slut. 
Sådan!

Chresten K: ingen ny maling på fribord, 
vi polerer – det giver vel 1/4 knob!  
Lakarbejdet skrider frem, så mon ikke vi 
kan “tage teltet” en dag i påsken. Tæn-
ker at Chresten K skal ud som en af de 
første både, så der er plads til stativer 
m.m.

Alt vel herfra, vi ses, Søulk Jeppe.

Ohøj         Søulke.

Søndag 19/4, kl. 7.30
Bådudsætning
Torsdag 23/4, kl. 12.00 
Tilrigning Chresten K.
Torsdag 30/4, kl. 19.00 
Kts. Tune up sejlads.
Lørdag 16/5, kl. 13.00 
STANDERHEJSNING.
Weekenden 16-18/8 
Ulketræf på Als hos Kirsten og Arne.
Hyggetur til OH Marine, Ole  
Henriksen i Jyllinge skubbes til hen 
på sommeren.
Kts. sejladser 7., 14., 19. (19. i stedet 
for 21.) og 28. maj kl. 19.00. 

DATOER, 
  der 

er værd 
at huske:

Der bliver poleret, så det hele ryster. Selv 
fotografen.
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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
53 12 36 86
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”


