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83. årgangMaj 2020                                

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

– skulle vi have haft den 16. maj. Det må vise sig 
efter den 10. maj, når vi hører nyt fra statsministeren, 
om det kan lade sig gøre, eller om det skal udsættes og 
under hvilken form, det kan afholdes. 

STANDERHEJSNING

Ikke i naturen – men i Gry, hvor 
forårsklargøring eller bådudsætning 
plejer at danne motivet på forsiden. 

Foråret er sat 
på pause



2 3

OHØJ SPEJDERE
!

•  M I N D E O R D  •

Anna Thomsen er død, 24 år gammel.
Anna startede som optier i Gry og rykkede op som  
både spejder og jungmand. Hun var leder for spejderne, 
da hun sluttede sin tid i Gry sidste sommer i 2019.

Et tab for familie, venner og alle os andre. 

Een sagde om Anna i forbindelse med den triste nyhed 
om hendes død: “Sådan et fint ungt menneske, som  
kunne og gav så meget. Hun har virkelig lært  
spejderne meget og var så fuld af omtanke og omsorg. 
Det er uendelig trist, at hun ikke er her mere.”

Ære være Annas minde…

Halløj derude! Intet nyt – vi fortsæt-
ter med at holde lukket og giver 
besked på mail, så snart der sker 

noget nyt. Indtil da – hold afstand, vask 
hænder og pas på hinanden.
 
Vh. Tropslederne

(Gode kræfter i Gry har informeret i afdelingerne, og det er aftalen, at vi er 
opmærksomme på og passer ekstra godt på hinanden for tiden. Vi markerer 
tabet af Anna ved en passende lejlighed).

Indlæg til Standeren modtages 
med kyshånd
Især fotos af, hvad I går og laver, er jeg altid i 
bekneb for. Det gør bladet meget sjovere, når der 
er billeder i. Derfor er jeg næsten altid selv ude 
på skud til hvert nummer eller bruger billeder fra 
vores egne sejlture. Send mig endelig, hvad du har 
sammen med en kort beskrivelse.

Har du noget gammelt sejlerudstyr, du vil sælge, 
så kan du også gøre det her. 

Du skal bare skrive din tekst, beretning, mening, 
fundering, erindring, vits i en mail. Jeg sørger for 
opsætningen. Deadline er altid den 20. i 
hver måned og min adresse er pia@santesson.dk.

Kh/redaktøren
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OPTI - SIDE 
Hvad kan vi så gøre indtil da? Er der noget vi kan gøre 
der hjemme? Ja da! Vi skal alle sammen være klar når vi 
får lov til at sejle. Derfor skal vores knob og stik sidde 
fast og kunne bruges uden at skulle tænke for meget over 
det. Derfor kan de godt trænes hjemme. Find et tykt 
stykke snor frem og træn dem. Kan I ikke huske dem 
kan I helt sikkert finde dem på Youtube.  
Kan I gøre mere, - ja! I kan tjekke op på jeres udstyr. Er 
jeres uniform og tørklæde i orden. Måske skal det bare 
vaskes, - måske skal der lappes et hul? og måske skal I 
til at tænke på at få en ny hvis den er ved at blive for lille. Og til sidst er der 
redningsvesten. Er den i orden? Passer den i størrelsen? eller har I bare sejlet i 
Gry i et år og skal til at have jeres egen i år. Så er der tiden nu til at klare det 
hele.  
Og hvad hedder tingene på en optimistjolle? Ror, sværd, hanefod 
og skøde. Der er masser af "benævnelser", - altså navne på 
tingene, som I gerne må træne også. Så bliver det nemmere når 
startskudet til sæsonen går af. 
Sæt i gang med det hele og vær klar i startblokkene når vi går i 
gang igen.  
 
Ser vi yderligere frem i tiden, så kommer der jo en sommerferie og i den har vi 
tradition for at tage på tur en uges tid. Lige nu ved vi ikke hvad vi gør i år. 
Hvad må vi? Hvor kan vi være? Hvor mange må vi være? Igen her er der 
masser af spørgsmål, men ikke rigtigt nogle svar endnu. Vi følger med i hvad 
man kan få lov til og melder ud så hurtigt vi kan. 
Som det sidste kan vi fortælle, at der står 3 glade nye ooptier klar til at starte 
op når vi får lov. Så er vi endelig igen 20 Ooptier der skal mødes om 
onsdagen. Vi glæder os til at se jer alle sammen igen. 
Programmet for denne måned holder nok ikke, men vi har lavet det alligevel. 
Så må vi se hvad vi gør når vi er i gang igen. 

De bedste sejlsæsonsstarts-søspejderhilsner 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. 

OPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 
Det er godt nok længe siden, at vi har set noget til hinanden, - 
det er meget mærkeligt og vi savner jer. Mon vi snart får 
lov til at gå igang igen? Hvordan kan vi lave vores møder 
når vi skal i gang igen? Hvordan kan vi gøre vores jollerklar 
til sejlads? Hvad med sommerturen? Det er rigtigt mange 
spørgsmål der trænger sig på lige nu. Vi kender desværre ikke svarene. 
Under alle omstændigheder håber vi, at I alle sammen har det godt derhjemme. 
Vi håber, at I alle er raske og at I kan holde humøret nogenlunde oppe. Det er 
det vigtigste. 
 
Denne måned bliver også lidt mærkelig. Som tingene er lige nu kan vi kun 
mødes udendørs og max 10 personer på en gang. Vi må ikke være inde i 
Stationen og holde møde. Det er lidt besværligt at lave almindeligt 
Ooptiarbejde. Også forårsklargøringen af jollerne er ramt. Her må vi jo også 
kun være max 10. Vi har jo gode traditioner mht klargøring af jollerne. En 
kæmpe dejlig dag med alle mand i gang med vask og polering. Hyggelig 
frokost sammen, - altså masser af tæt arbejde i én stor flok. Det går bare ikke 
endnu. Vi arbejde på at finde ud af hvordan vi kan komme i gang under de 
regler vi har lige nu, og når vi har fundet ud af hvordan så hører I fra os. Indtil 
da må vi fortsat blive hjemme om onsdagen, - desværre.  
 

10. maj kan vi - måske - starte op igen på 
den ene eller anden måde, - hvis vi får lov! 
Og allerede d. 16. maj skulle vi have haft 

vores årlige festlige Standerhejsning - starten på vores sejlsæson. Det 
bliver nok heller ikke til noget i den form vi kender det fra tidligere år. 

Så må vi se hvad vi så gør og også hvornår. 
 
Havde det været en almindelig maj måned havde vi skrevet til jer om, at nu 
skulle vi for alvor i gang med at sejle og få saltvand i håret. Vi har set frem til 
at skulle have dejlig aftner på vandet med store smil og gode oplevelser. Det 
skal vi stadigvæk, - det er kun et spørgsmål om hvornår. Vi glæder os som vi 
plejer, men det bliver nok lidt længere tid vi skal glæde os end vi havde ønsket. 
Men på vandet det skal vi nok komme. 
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Oopti-PROGRAM 
MAJ  :  
 
Søn d.  3 kl.10.00 - 15.00 Arbejdsdag med forældre. Tjaaa, 

mon det bliver i dag og hvordan 
mon det bliver??? 

 
** OBS - NY  TID **               ** OBS - NY  TID ** 

 
Ons d.  6 kl.18.00 - 20.00 Vi mødes - måske - på Stationen og knokler med 

det vi mangler med at gøre klar til sejlads. Arbejde 
med ror og sværd, samt træning af diverse til 
sejlads. 

 
Ons d. 13 kl.18.00 - 20.00 De sidste ting, eller måske opstart med, at 

gøre klar til sæsonen. Mon det bliver i dag at 
vi bliver færdige, - måske........ 

 
Lør  d. 16 kl. 12.30 -    ? Årets STANDERHEJSNING i Gry.  

Husk flot uniform, blå bukser og masser af 
energi.  

 
Ons d. 20 kl.18.00 - 20.00 SEJLADS !! SÅDAN!! HELT SIKKERT - 

MÅSKE!! Alle husker uniform og redningsvest. 
Ingen sejlads uden uniform.  

 Tag fat, rig til og så - bare sejle, sejle, sejle og …… 
sejle!! 

 
Ons d. 27 kl.18.00 - 20.00 Sejlad for alle, - ja vi håber det! 
 
 
Juni :  
 
Ons d.  3 kl.18.00 - 20.00 Vi sejler, jo hurtigere I rigger til jo mere får I sejlet.  
 Skal vi tage tid i dag?? 
 

Hermed referat fra vintersøulke- 
møde i februar (blev glemt i sidste 
Stander): 

 
Mødet blev afholdt hos Jan i Havnsø. 
Deltagere: Phao, Rigmor, Erik Sø, Jon-
na, William, Conna, Susanne, Tom, Jane, 
Hans Henrik + en hund og Jeppe.  
Afbud: Lis&Lars, Bente&Eskild.  
 

Ohøj         Søulke.
To dejlige sange og almindelig Ulkesnak. 
En uovertruffen frokost løb også af stabe-
len. Tak for en god dag til Jan.  
 
Der er ikke mange datoer, der holder i 
disse Coronatider. Men notér trods alt, 
dato for Søulketræf på Als. DATOEN 
VAR SMUTTET I SIDSTE STANDER.
Vi holder os til 14-15-16/8 2020 hos  
Kirsten og Arne.

Alt vel herfra, vi ses, Søulk Jeppe.

Teltet bliver taget ned...

...og Øresunds smukkeste 
Maage er på vej i det rette 

element.
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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”


