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83. årgangJuni 2020                                

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

I næste måned holder Standeren 
sommerferie, og de forskellige 
afdelinger stævner ud på deres 
sommertogter. God færd.

SOMMER PÅ VEJ

Chresten K. er klar med 
hele “takkelagen”, skal blot 
have rigget storsejl på, så er 
søulkene klar til sejlads
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OHØJ SPEJDERE
!

Vi håber, vi får masser af badevejr på sommertogtet, som her i 2018.

Intet nyt er godt nyt :-) Dog ser juni en 
del lysere ud i forhold til spejderar-
bejdet! Der er nemlig tale om, at for-

samlingsforbuddet vil blive ændret til at 
gælde for forsamlinger over et sted mel-
lem 30 til 50 personer fra den 8. juni. 
Dejlige nyheder – synes vi i hvert fald. 
Vi sørger selvfølgelig for, at den står på 

udendørs aktiviteter med bådklargø-
relse og ikke mindst sejlads!

I forhold til sommerturen så holder vi 
os stadig til de samme datoer, som 
vi oprindeligt har meldt ud, dog er pla-
nen ændret til, at turen ikke går til 
SØ20-lejren, men at vi i stedet må sejle 
vores egne veje. Spørgsmål kan I smi-
de på mail til troppen@gryspejderne.dk, 
så står ledergruppen klar til svar :-D

Tak til dem af jer, der så med til stan-
derhejsningen, dejligt at I kiggede 
med. Hvis I missede standerhejsningen, 
kan I se videoen fra dagen på gryspej-
derne.dk under Nyheder.

Glæder os til at starte arbejdet op igen!
God Vind!

Tropslederne

Spejdere, glæd jer 
til sommertogtet
lørdag, den 18. juli til 
søndag, den 2. august
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OOPTI - SIDE 
 
 
Foråret har budt på flere arrangementer, som vi 
tvunget af omstændighederne har flyttet i kalenderen. 
Det betyder, at vi i næste halvår vil har flere 
arrangementer i kalenderen end vi har tradition for. 
Første dato i den sammenhæng bliver en 
"Efterårsstanderfest". Det er vores traditionelle 
Standerhejsning som forhåbenligt kommer til at blive festligholdt denne dag. 
Det bliver lørdag d. 29. august, hvor vi indbyder til festligt stemning, hygge, 
taler og masser af aktiviteter på land og vand. Vi håber, at I alle sammen vil 
sætte datoen i kalenderen og lægge vejen forbi Gry denne dag. Det bliver så i 
år afløseren for vores ellers traditionelle Forældredag i samme weekend. 
Vejret er bestilt og vi stiller op til en herlig dag. 
 
Noget senere i efteråret byder vi så ind til et efterårsbankospil i Gry. Året 
skulle ikke gerne ende med at for meget er helt aflyst, så bankospillet fra marts 
lander i år i oktober og vi ses forhåbentligt fredag d. 23. oktober til en fest af 
en aften. Her kommer Ooptierne så også på "de skrå brædder" og underholder 
det bedste de har lært. Mød op og vær med! 
 
Resten af efterårets arrangementer kan I få i kalenderen ved at kigge i 
halvårskalenderen der kommer med denne Stander.  
Til sidst kan vi fortælle at vi arbejder på at arrangere en 
sommertur i uge 30/31, - torsdag d. 23. juli til onsdag d. 29. 
juli. Når de endelige planer er helt på plads hører I 
nærmere direkte via mailen. Men sæt datoerne af og vær 
klar til hurtigt tilmelding og yderligere informationer. 
 
         Vi ønsker alle i og omkring Gry en super sommer 
                 Super friske sejler-hilsner. 

          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 
 
Halløj Ooptier. 
 
Sikke et forår vi har haft, - eller måske ikke har haft. En 
meget underlig tid for os alle sammen. Vi håber I stadigvæk 
har det godt rundt omkring i de små stuer. MEN nu lysner 
det lidt! Vi er kommet lidt i gang med Ooptierne og mødes 
nu med halvt hold hver anden gang. Vi er startet op med 
klargøring af ror og sværd som vanligt. Der bliver taget fat 
med sandpapir og højt humør. Vi kommer langsomt fremad 
og satser på, at vi kan få sejlet bare en lille smule inden 
sommerferien rammer os i slutningen af måneden. 
Derfor skal vi også mødes søndag d. 7. juni til klargøring af selve 
optimistjollerne. Vi deler os i to hold så vi ikke bliver for mange, og så må vi 
se hvor langt dagen bringer os i forhold til jollerne. Vi håber langt, men nu må 
vi se. Når vi ikke det hele denne dag, må vi finde på en ny plan for at få det 
hele klar i en fart. 
Alt i alt betyder det jo, at vi desværre får en noget kortere sejlsæson i år end vi 
alle havde håbet på. Det bliver jo under alle omstændigheder ikke til meget 
sejlads her før ferien, men så må vi jo give den gas efter sommerferien. 
 
På trods af al dette rod, er vi alligevel så heldige, at vi nu har fået fyldt op - 
næsten - hos Ooptierne. Vi har nemlig siden sidst, og samtidig med den bløde 
opstart, sagt goddag og velkommen til Hannibal, Noah og Maya-Sol. Tre nye 
glade ansigter der har mod på at gå i gang med sejlerlivet hos os i Gry. Vi 

byder stort velkommen til jer alle tre med familier og 
håber, at I alle får en masse dejlige timer og oplevelser i 

Gry. 
Og fyldt helt op har vi så alligevel ikke. Adrian har 
nemlig meddelt, at han med famlien løsner fortøjningerne 
og flytter til solskinsøen Bornholm. Så bliver det jo lidt 
svært at nå til Oopti i Gry hver onsdag, så han har 

naturligt nok valgt at stoppe hos Ooptierne i Gry. Vi ønsker god vind og held 
og lykke fremover. 
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Oopti-PROGRAM 
 

JUNI : 
Ons d. 3 kl. 18.00-20.00 Onsdagssejleraften for alle Ooptier bliver det ikke. 

Men vi møddes med halvt hold og knokler videre 
med vores klargøring, - husk arbejdstøjet. 

 
Søn d.  7  Ooptiklargøringsdag? Mødetid efter aftale. 
 
Ons d. 10 kl. 18.00-20.00 På med uniformen og af sted 

det går. Mon vi kan sejle? 
Mon vi er helt eller halvt 
hold? Mon vejret er godt? Det 
er mange spøgsmål, - men vi 
ses.  

 
Ons d. 17 kl. 18.00-20.00 Bliver det til sejlads i dag? Det håber vi, og er det  
   sejlads skal der bare sejles i stor stil.  
 
Søn d. 21. kl. 10.00-15/16 Mulig sejlerdag for Ooptierne. Vi vender tilbage 

 med mere info.   
 
Ons d. 24 kl. 18.00-20.00 Sidste sejladsaften før ferien. Programmet er som 

altid frit og vi ser hvad I har lyst til denne aften. 
Alle ønskes en god sommerferie til vi ses igen til 
sommerturen i uge 30/31! 

JULI :  
SOMMERTUR : 
Torsdag d. 23. juli til Sommertur for Ooptierne til 
Onsdag d.  29. juli  "Holbæk ved Holbæk fjord"  
   med "fint besøg" undervejs. 
AUGUST : 
Ons d. 12  kl. 18.00-20.00 Første sejlads efter ferien, - Det bliver super! 
   Er der mon nogen der kan vinde en Sismofyt….. 
   En "Sismofyt",  hvad er det? 

Standerhejsning 2020, blev noget 
anderledes end normale festlige 
standerhejsninger. Den kan ses på 

www.gryspejderne.dk. Lederne og 
styrelsen var til stede, og flag og “Stan-
der” blev sat i frisk vind. Der tales om 
“Efterårsstanderfest” den 29. august!
 
Chresten K. er klar med hele “takke- 
lagen”, skal blot have rigget storsejl på, 
så er vi klar til sejlads.

Kts (Kjøbenhavnske Træsejlere) har 
meldt ud, at første torsdagssejlads er 
11/6. Derefter 18/6, 25/6, 2/7, 30/7 
+ 4 sejladser i august og 4 sejladser i 
september.

Da dette er sidste Stander inden august, 
så tager vi lige et par huskværdige  
datoer mere:

Ohøj         Søulke.
14-15-16/8, Ulketræf hos Kirsten og 
Arne på Als.
29/8 Efterårstanderfest ! Sæt dagen af, 
der kommer sikkert nærmere til august.
5/9, Admiralforsamling på stationen kl. 
10.00. Der vil være kaffe og brød.
Kl. ca. 10.30. Valg af dirigent. 
1. Beretning fra formand. 
2. Økonomi ? 
3. Vedtagelse af vintermøder. 
4. Valg til bestyrelsen. Sekretæren er på 
valg, og modtager ikke genvalg.
5. Eventuelt; herefter frokost med hjem-
melavet højtbelagt smørrebrød og frisk-
brygget kaffe.

Søulkene ønsker alle afdelinger god  
sommertur/lejr trods afblæst Sø2020.

Alt vel herfra, vi ses – Søulk Jeppe.

Takkelage, udtales 
’takkelasje’, er en 
betegnelse for skibets 
stående og løbende 
gods: master, bomme, 
vanter, stag, fald og 
skøder. Vanter og stag 
støtter masten, fald og 
skøder betjener pik og 
sejl. Foto: Arne Nord-
mann.

Weekenden 14-16/8 
Ulketræf hos Kirsten og Arne på Als.
Lørdag 29/8 
EFTERÅRSSTANDERFEST.
Sæt dagen af, der kommer sikkert 
nærmere til august.
Lørdag 5/9 kl. 10 
Admiralforsamling på Stationen.  
Der vil være kaffe og brød.
Kl. ca. 10.30. Valg af dirigent. 
1.  Beretning fra formand. 
2.  Økonomi? 
3.  Vedtagelse af vintermøder. 
4.  Valg til bestyrelsen. Sekretæren 

er på valg, og modtager ikke gen-
valg.

5.  Eventuelt; herefter frokost med 
hjemmelavet højtbelagt smørre-
brød og friskbrygget kaffe.
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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”


