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83. årgangAugust og september 2020                                

Fra sommerturen: 
Spejderne var på besøg 
i to dage hos optierne 
i Holbæk – opti Liva på 
skuldrene af spejder Laust 
og spejder Nanna med 
ryggen til. 
Spejderne var meget fine 
– de havde hygget sig 
med at se film og flette 
perler i håret på en af 
deres overliggerdage

Stationsvagt i august og september: 
Først Spejdere og så Jungmænd.
Husk at sørge for toiletpapir, køkkenruller, 
sæbe, opvaskemiddel, rene viskestykker og 
håndklæder, vask af de snavsede og dørkvask! Alle kan gi’ et nap med søndag, den 27. september

EFTERÅRSSTANDERFEST

ARBEJDSDAG
Lørdag den 29. august kl. 13.00 – det bliver en 
festlig dag, og alle er inviteret.
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OHØJ SPEJDERE
!

Fra spejdernes besøg hos optierne i sommer, optierne var på rundvisning i 
spejdernes både og her også i lederbåden, Pollux. Optierne har redningsveste på 
– resten er spejdere, og så er der optileder, H. C. med hovedet nedad. Fra venstre: 
Julius, Mads, Sigurd, Rumle, Bertil, Asger, Laust, Max og Valdemar.

Først og fremmest, så tak for en su-
per sommertur! Vi nåede nord om 
Sjælland, et smut ind forbi Omø og 

videre til Aarhus. Derfra tog vi tilbage 
nord om Sjælland og ned til Holbæk og 
hilse på optierne og så hjem igen. 

Turen har været præget af en solid 
vestenvind og meget bedre vejr, end vi 
kunne have håbet på. 

Vi startede med en let medvind op til 
Rungsted og dagen efter Gilleleje. 
Men så gik vinden i vest og tog til. Vi 
havde en sej tur fra Gilleleje til Hun-
dested med krydssejlads i store bølger 
fra Kattegat. Efter sådan en tur, lå vi 
en dag over i Hundested for at den 
værste vind kunne lægge sig. Vi tog her 
færgen til Rørvig og fik en is på kajen. 
Herefter tog vi en hyggetur til Omø 
og tidligt op næste morgen for at tage et 
langt stræk til Sjællands Odde. 

Efter en overliggerdag  – igen på 
grund af den stærke vind, stak vi afsted 
til Ebeltoft. Turen gik dog bedre end 

forventet, så vi tog et ekstra stræk til 
Aarhus i stedet. Vi havde en hyggelig 
dag i Aarhus by med byvandring og 
film i Stifindernes hytte (Stifinderne 
er søspejderne i Aarhus Havn). Efter det, 
tog vi endnu en sej tur til Odden igen og 
dagen efter en endnu sejere tur til Hol-
bæk hvor vi mødte Optierne. Her blæ-
ste vi inde, men til gengæld havde vi to 
meget hyggelige dage med Optierne. 
Herefter tog vi hjemad, og vi havde en 
hyggelig sidste aften.

Vi har lært hinanden meget bedre 
at kende på denne tur, og vi ledere har 
hygget os bravt. Vi glæder os til at 
starte igen og sørge for sjove og lærerige 
sejltimer. Vi skal i hvert fald se på noget 
spilersejlads i den nærmeste fremtid. Så 
kan I, der læser Standeren, glæde jer til 
de billeder :-D.

Mvh Frederik

Alle indbydes til:

Så er tiden kommet til den årlige prak-
tiske dag i Gry. Vi har forskellige prak-
tiske opgaver, vi gerne vil have hjælp 
til. Der skal som altid luges og males, 
vaskes og hamres. Forskellige opgaver 
vil som altid blive lagt frem på dagen og 
derefter fordelt blandt dem, der er tilste-
de. Vi finder opgaver til store og små, og 
håber, at der som altid kommer rigtig 
mange og giver en hånd med denne 
dag.

Medbring arbejdstøj og frokost, så 
sørger vi for drikkelse i løbet af da-
gen og hyggeligt samvær med alle. Må-
ske efterlyser vi specialværktøj, når 
vi nærmer os selve dagen. Det kommer 
an på hvilket opgaver, vi vælger at prio-
ritere. Dagen skal bruges til at få lavet 
nogle af alle de opgaver, vi som ledere 
ikke kan nå i hverdagen samtidig med 
vores arbejde med Ooptier, Spejdere og 
Jungmænd.

Dagen er åben for alle, og vi regner med 
at se en masse aktive deltagere fra bl.a. 
Jungmændene, der har ry for at 
kunne tage godt fat. Men forældrene 
er nok traditionsvis dem, der leverer det 
største stykke arbejde disse dage.

Vi glæder os til at se alle, der kommer 
og giver et nap med på dagen – ALLE er 
velkomne. Tilmeld jer hos lederne senest 
onsdag d. 23. sept. Så ved vi hvor 
mange, vi skal købe ind til. Er man ikke 
lige blevet tilmeldt, 
skal man selvfølgelig 
bare møde op 
alligevel. 

Vi ses til en hyggelig, 
arbejdsom dag i Gry.

Vi glæder os.

Lederne og Styrelsen

Arbejdsdag SØNDAG, 
27. SEPTEMBER 
KL. 10.00
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kunne gennemføre sejlads med optimistjollerne. I stedet var vi heldig at 
spejderne kom forbi på deres sommertur for at besøge os i Holbæk. De blæste 
så også inde og vi fik derfor 2 fantastiske dage sammen, med masser af 
hyggeligt samvær og fællesspisning.  

Undervejs besøgte vi sammen skonnerten "Bonavista", 
som er en museumsskib ejet af nationalmuseet.  
Inden spejderne landede i Holbæk, nåede Ooptierne igen 
i år også at besøge skibet 
"Anna Møller", som er under 
restaurering af nationalmuseet. 

Her var der levende undervisning i søfartshistorie 
med bla. "trekantshandel", og alle mand fik også 
"beskøjtere" at tygge på.  
En enkelt badetur blev det også til, men i år måtte vi helt til "stranden" inde i 
havnen for at kunne bade, så der var langt i år. Vejret var faktisk heller ikke 
specielt til badning, så det gjorde ikke så meget. Vil I ellers høre mere om 
turen, så tage fat i en af dem der var med og hør mere. En ting er i hvert fald 
sikkert, - det bliver nok ikke sidste gang, at vi besøger hinanden på en 
sommertur. Tak til alle der deltog i og omkring turen og fik det hele til at 
kunne lade sig gøre.  
 
Til vores almindelige årlige forældredag har vi tradition for at lave årets 
kæntringsøvelser, så alle ooptier kan få prøvet hvordan det er at vende en 

optimistjolle der ligger med bunden i vejret i vandet. 
Det bliver jo så ikke i år, at vi gør det denne dag, men 
vi finder nok en anden dag at kunne gøre det i stedet. 
Måske bliver det en almindelig onsdag eller vi finder 
på noget helt andet. Vi skal nok huske jer på at der 
skal badetøj og håndklæde med til dagen. 
 

 
Som det sidste husker vi jer lige på,  at denne Stander dækker både august og 
september, så ikke noget med at sidde klar ved postkassen d. 1. september - der 
er først nyt i okktober. 
      Glade slutsommerhilsner 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), Stationen (39 20 62 81) 

OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 
 
Så rammer vi igen august og kan se frem mod en efterårssæson, som 
forhåbenligt byder på en del mere sejlads end foråret gjorde. 
Uniformen er blevet sommervasket og tørklædet er nystrøget. Vi er 

helt klar til aktivitet, og vi starter friskt op med 
sejlads onsdag d. 12. august og kører på hver 
onsdag som altid.  Vi glæder os til at se jer alle 
sammen og til at få en masse vand under jollerne 
og smil på læberne.  
 
Efteråret byder normalt på forskellige traditionelle 

arrangementer, så som forældredagen mm. I år kommer vi dog til at lave lidt 
om på de traditioner og krydre efteråret med lidt af de aktiviteter vi ikke fik 
gennemført i foråret. 
Derfor er der lidt nye datoer til kalenderen. 
Første gang vi trommer sammen til lidt fest og farver bliver til en 
"Efterårsstanderfest" lørdag d. 29. august kl. 13.00. Det bliver en festlig dag 
med masser af aktiviteter og en forsinket festligholdelse af vores sejlsæson, der 
er godt i gang. Dette bliver samtidig årets afløser for "Forældredagen". 
Traditionerne  holder dog i forhold til at vi skal mødes til en effektiv 
arbejdsdag i og omkring Gry søndag d. 27. september. Her skal vi klare nogle 
af de praktiske opgaver der er med vedlighold og opdatering af vores huse, 
skure og pladsen mm. En dag med højt humør og 
praktisk arbejde.  
Se mere om begge arrangementer i indbydelserne 
her i Standeren.  
En sidste dato til kalenderen ligger lidt længere 
fremme. Men sæt allerede nu et hak ved datoen 
fredag d. 23. oktober, hvor vi afholder 
"Efterårsbankospil".  
 
Ellers er vi just kommet hjem fra en sommertur der heller ikke var helt som 
vanligt. Vejret var bestemt ikke med os, så vi fik kun sejlet en enkelt dag på 
turen. Det var mandag og resten af ugen var vinden alt for voldsom til, at vi 
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Oopti-PROGRAM 
AUGUST :  
Ons d. 12 kl 18.00 - 20.00 Første onsdag efter ferien, - så skal vi heldigvis  

sejle igen. Af sted på vandet med sus i håret. 
    
Ons d. 19 kl 18.00 - 20.00 Sejlads med tillægninger og fortøjninger på  
   programmet. Har I styr på vindretning og knob? 
 
Ons d. 26 kl 18.00 - 20.00 Så tager vi tid på tilrigning. Hvad   
   bliver årsrekorden?  
 
Lør d. 29 kl 12.30 -   ? Efterårsstanderfest for alle. Tjek indbydelsen for  
   detaljerne. 
SEPTEMBER : 
Ons d.  2  kl 18.00 - 20.00 Ringsejladsaften. Mon vejret tillader det 
   i år og hvor meget sønderjyde er der 
   egentligt i Ooptierne? 
 
Ons d.  9 kl 18.00 - 20.00 Så skal vi prøve ”Prop-point-sejlads”. 
   Hvor mange point kan I mon få fat i? 
 
Ons d. 16 kl 18.00 - 20.00 Sejlads med vendinger og bomninger.  
   Husk tilmelding til arbejdsdagen! 
 
Ons d. 23 kl 18.00 - 20.00 Fri sejlads uden faste programpunkter, men ønsk 

gerne noget, så ser vi på det. 
 
Søn d. 27 kl 10.00 - 14/15 Arbejdsdag på Stationen. Praktisk  
   arbejde på Station og plads. Små og 
   store opgaver lidt for enhver smag. 
 
Ons d. 30 kl. 18.30 - 20.00 Sejlads efter vejret. Husk at vi nærmer os tiden med 
   tykke trøjer når vi sejler. 
OKTOBER : 
Ons d. 16   Efterårsferiefri. Det er familiehygge på  
   programmet, - god fornøjelse. 

Så fik vi da brugt det meste af som-
meren 2020. Måske ikke den varme-
ste, men alligevel med nogle fornuf-

tige sommerdage i ny og næ. Det blev 
da til en lille Ulkesommertur i Hans 
Henriks Adesso med Lars og underteg-
nede som gaster. Tre gode sejladser med 
sol og god vind. Dragør, Bøgeskoven 
og retur til Svanesøen. Dejlig tur.

Inden vi kommer ind i det rigtige efter-
år, er der Søulketræf på Als hos Kir-
sten og Arne.

Og så håber vi bare på en ’Indian Sum-
mer’ eller en god sensommer.

Alt vel herfra, vi ses.  
Søulkehilsen Jeppe

Ohøj         Søulke. Weekenden 14-16/8 
Ulketræf hos Kirsten og Arne på Als.
Lørdag 29/8 
Efterårsstanderfest – se invitation 
udsendt med denne Stander.
Lørdag 5/9 kl. 10.00 
Admiralforsamling på Stationen.  
Der vil være kaffe og brød kl. 10.
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.
6. Dejlig frokost med hjemmelavet/

medbragt højt belagt smørrebrød. 
Hertil frisk kaffe.

Kl. 18.00 torsdage i aug/sep
Torsdagssejladser fortsætter i aug. og 
sept. til og med 24/9.
Formodentlig 1/10!?
Kts. Årsafslutning.
Torsdag 8/10 kl. 12.00 
Afrigning af Chresten K. (forslag fra 
Jeppe).
Torsdag 22/10 kl. 12.00 
Forberedelse af telt/stænger m.m. i 
Søborg.
Torsdag 5/11 kl. 12.00
Stationen, teltfundament klargøres.
Lørdag 7/11 kl. 7.30 
Bådoptagning (Chresten K på land).
Uge 46 
Opstilling af telt (muligvis både ons-
dag og torsdag!?).
Lørdag 14/11 kl. 7.30 
Bådoptagning.
Vinter
Første vintermøde – hvor?

DATOER, 
  der er værd  

at huske:

Nye kontonumre
Gry har fået nye kontonumre, 
fordi vores andelskasse Oikos er 
blevet lagt sammen med andels-
kassen Faster, og i den forbindelse 
var man nødt til at skifte til en ny 
datacentral. Derfor står der frem-
over navnet Faster på kvitteringen.

Du kan altid finde Grys konto-
numre på bagsiden af Standeren.
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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: 
5958 0001 103021
Pladskonto: 
5958 0002 009201

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”


