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83. årgangOktober 2020                                

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

Oktober er den sidste måned i sejlsæsonen.
SIDSTE SEJLADSER
BANKO AFLYST
Pga corona blev banko i foråret udsat til efter-
årsbanko. Nu er også det aflyst af samme årsag.
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Hop med ombord
SØULKENE SØGER NYE BESÆTNINGSMEDLEMMER

Vi søulke, der har sejlet i Chresten K. siden vi var 12-årige knægte, 
er ved at være nogle ældre knarke og vil gerne have nye kræfter med 
ombord for at holde Chresten K. sejlende mange år endnu.

Hvis du har nået jungmændsalderen eller mere, eller du er forælder med 
tilknytning til GRY, så er det dig, vi gerne vil have med. 

Vi sejler kapsejlads med Københavns Træsejlere hver torsdag i 
sejlsæsonen, og vi ligger til en 1. plads med kun to sejladser tilbage!

Vi kan højst være fem ombord, og i læretiden er vi to søulke og tre 
aspiranter afsted sammen. Der kræves en hvis overbærenhed fra 
aspiranterne ;-). Efter endt læretid må aspiranter tage på egne ture.

Vi søulke står for Chresten K.’s vedligehold om vinteren, men på sigt vil 
vi også gerne have nye folk lært op på det område. Men altså først og 
fremmest vil vi gerne have nogle at sejle med!

Ring til Phao (John Parby): 21 93 94 15, hvis du er en af de friske.

Vel mødt ombord – Søulkene

I uge 31 var Maria og jeg med optierne i 
Holbæk. Igen, og sikke en tur. Vi hyg-
gede – alt var fred og ro. Ungerne var 

gode i gruppen og hver for sig i mindre 
grupper. Sejlads, madlavning, oprydning 
og arbejdet i lejren gik perfekt. En min-
deværdig tur med dejlige unger. Som vi 
kan lide det og styret af H. C.

Lige indtil formanden blev udsat for en 
ulykke. Det gav 17 dage i koma, en ope-
ration og genoptræning. De fleste af jer 
ved sikkert godt, hvad der skete? 

Det vigtigste er, at jeg fik hjælp med 
det samme af Maria og H. C. Samtidig 
fik jeg opmærksomhed fra alle medlem-
mer og forældre under min indlæggelse.

For begge dele ønsker jeg at udtrykke 
min dybeste taknemmelighed – 1.000 
tak til jer alle sammen.

Nu har jeg det godt igen omend mere 
træt end tidligere. Alle professionelle har 
udtrykt beundring over, så hurtigt jeg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
er kommet på benene. Jeg er hjemme og 
startet på jobbet igen. Jeg går til ro tid-
ligere end, jeg plejer, men virker egent-
lig rigtig godt. På alle måder. Familien 
trives. De har nok haft det vanskeligere 
end jeg har? Flere af jer har mødt dem 
og taget godt imod dem. Af hjertet tak. 
Det har vi allesammen brug for. I GRY 
står vi sammen. Sådan.

Når uheldet er ude, har jeg været 
ualmindelig heldig. Som en behandler 
udtrykte det: “At have hjelm på er for-
skellen mellem liv og død!”

Jeg er meget taknemmelig over det, 
der blev gjort i forbindelse med ulykken. 
Tak skal I have. Begge to. Jeg er me-
get taknemmelig over det, der blev gjort 
efter ulykken. Tak skal I have. Alle-
sammen.

De bedste tanker og håbet om et snarligt 
gensyn – Henrik

Chresten K. er en Maage, en smuk 
bådtype, der blev konstrueret af  

Alfred Benzon i 1910. Chresten K. 
har nr. 5 ud af de over 30, der blev bygget, 
og det er en gaffelrig som originalt – nogle 

Maager blev ombygget til bermudarig. 
Chresten K. har også haft en tid som 

lederbåd i GRY. 

Længde: 8,70 m
Bredde: 2,00 m

Dybgang: 1,35 m
Vægt: 2,4 tons

Sejlareal: 38,5 m2
Sejl: storsejl, fok og genua

Skrog: fyr på eg

En hilsen fra formanden

Vi nyder de kolde efterårsaftener som 
bliver kortere og kortere. Aftenerne 
bruger vi selvfølgelig på sejle, men 

derudover øver vi også sejlfærdigheder 

som for eksempel start af kapsejlads og 
mand over bord manøvre.  
 
Selvom sejlsæsonen snart er ovre, så 
det er vigtigt, at vi får alle ting på plads 
– især fordi dette forår har været så 
kort, så vi ikke har kunne øve så meget.

Vi er glade for at kunne sige velkommen 
til en masse nye ansigter i troppen!  
Vi har haft lidt ekstra plads og har  
taget friske landkrabber fra ventelisten 
ind. Velkommen til jer, vi er glade for 
at have jer! Vi glæder os til at ryste jer 
sammen med vores patruljer og få sejlet!

God vind
Tropslederne

OHØJ SPEJDERE
!
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OOPTI - SIDE 
 
Hej Ooptier 
 
Så ramte vi oktober og efteråret er for alvor over os. Det betyder mørkere 
aftner til sejlads, tid til tykkere trøjer og gerne vind- og vandtæt overtøj. Men 
også til cykellygter når man skal hjem og god mulighed for masser af vind på 
vandet. 
Vind på vandet fik vi en ordentligt omgang af en onsdag sidst i september. Det 
endte med kun 3 optimistjoller og en wayfarer på vandet. Og så gik det stærkt:  
Kort efter afgang måtte 2 optimistjoller give efter for vinden, og så måtte der 

vises færdigheder, som vi ikke særligt ofte bruger for 
alvor. Mads og Max måtte vise, at de kunne vende en 
væltet optimistjolle. Ingen problemer, - begge joller 
kom på "ret køl" og blev bugseret ind til Gry. Det var 
lidt koldt, men alt gik efter planen når uheldet er ude. 
Godt at vi hvert år træner færdighederne i at rejse en 
kæntret optimistjolle. Den sidste jolle "rebede ned" 
(gjorde sejle mindre ved at tage spryddet af) og sejlede 
videre resten af aftenen med højt humør. 

Wayfarerjollen holdt også ud og fik 2 besætninger på vandet. 
 
Ellers rammer vi desværre slutningen af sejlsæsonen i oktober. Kun en enkelt 
sejleraften tillader kalenderen i oktober i år. Så rammer vi efterårsferien og så 
er det altså bare slut for i år. Vejret bliver for koldt og frem for alt bliver det 
for mørkt om aftenen til at vi kan suse rundt i vores optimistjoller og blive set i 
mørket. Men fortvivl ej, - nu kommer der en hyggelig indesæson med masser 
af forskellige aktiviteter. Svømmehallen bliver besøgt og i år bliver det jo 
desværre ikke på Frederiksberg. Den er lukket ned pga renovering og vi kigger 
lige nu efter hvor vi så skal mødes i stedet. Når det er 
faldet på plads hører I nærmere.  
Hvad skal vi så lave i løbet af vinteren? Ja, det er jo her I 
som altid kommer med gode ideer, så vi kan lave et 
program der er sjovt, spændende og lærerigt. Vi skal lidt 
af hvert, men: "Sig frem" hvis I har gode forslag. 
 

OOPTI - SIDE 
 
 
September bød også på vores arbejdsdag med 
mange aktiviteter for store og små. Vi er glade 
for at mange stiller op til denne dag og hjælper 
med til at praktiske opgaver vi ikke når i 
daglidagen bliver løst. Mange hænder får arbejdet 
til at glide nemt, - Vi siger mange tak til alle der 
havde mulighed for at deltage og give en hånd 
med. Nu er der nemlig ikke meget ukrudt tilbage på pladsen, skraldet er væk, 
lyset virker igen og flere steder er der nymalet. Alt i alt kan man sagtens få øje 
på, at der har været masser af aktivitet en hel dag med flittige hænder. Også tak 
til dem der giver en lille hånd om onsdagen når vi sejler med Ooptierne. Her 
kan man citere et ordsprog og sige: Mange bække små....." - alt hjælper til. 
 

Efter efterårsferien skal vi have gang i vores 
indesæson, og første møde efter ferien bliver et 
langt møde på land og det er her vi bla får "nye 
ansigter ombord". Nye Ooptier er nemlig inviteret 
og vi håber at de alle dukker op og I som altid tager 
godt imod. 
Allerede fredagen efter skal vi forhåbentligt mødes 

til en hyggeligt bankospil i Gry. "Forhåbenligt" fordi Coronaen jo "spøger" 
hele tiden og vi må følge med og se om vi kan gennemføre. Det håber vi! 
Vi blev jo desværre også nødt til at aflyse vores "Efterårsstanderfest" pga af 
Coronaen. Vi er godt triste over den beslutning, men det var det eneste rigtige 
at gøre. Vejret på dagen blev så sådan, at det var en lidt heldig beslutning. Og 
hvis I ikke kan huske det blev det en dag med godt med regn og rusk. Ikke det 
vejr man har brug for til en fest-dag udendørs. Vi prøver igen til maj med et 
ordentligt brag. 
                      Glade efterårshilsner 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) 
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Oopti-PROGRAM 
OKTOBER :  
 
Ons d.  7 kl 18.00 - 20.00 Så er det nu, - desværre! - i 

dag bliver det helt sikkert 
sidste tur på vandet for i år. 
Brug den og nyd den.  

 
Ons d. 14  Efterårsferiefri, -  
 Alle må spise en ekstra lun bolle i dag!  

Varm kakao kunne også være på menuen - 
I bestemmer nemlig selv ;-) 
 

Ons d. 21 kl 18.00 - 20.00 Første møde på land. Jollerne skal pakkes væk for 
vinteren og optirummet skal have en omgang. Husk 
skiftetøjet skal med hjem. Nye Ooptier møder op - 
der er masser af aktiviteter i dag. 

 
Fre d. 23  Bankospil i Randersgade skole. Tjek indbydelsen. 
 

Bemærk nymøde tid - bemærk ny mødetid - bemærk ny mødetid 
 
Ons d. 28 kl 18.30 - 20.00 Måske er det i dag vi skal have første tur i 

svømmehallen." Måske" fordi vi ikke i skrivende 
stund er sikker på hvad vi 
gør hvor i år. 

  
NOVEMBER : 
 
Ons d.  4 kl. 18.30 - 20.00  Første rigtige ”inde-møde” for denne sæson. 

Programmet er ikke sikkert, men det bliver en god 
aften, - måske med kage - uuuhhhh. 

 

Lørdag, den 5. september holdt vi  
Søulke Admiralforsamling på 
Stationen, og deltagerne var: Jeppe, 

Eskild, Phao, Lars B, Jan Strit ,Tom, 
Hans Henrik Erik. På deltid Henrik, 
Tina og Rune. Her bringer vi referatet.

1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent
3. Godkendelse af referat fra sidste  

admiralforsamling
4. Formandens beretning
5. Økonomi
6. Valg af formand og sekretær
7. Vintermøder
8. Eventuelt

Ad. 1: Lækkert morgenbord. Vejret var 
godt – det blæste og var koldt.

Ad. 2: Dirigent og referent Phao. Bør næ-
ste gang ikke være den samme person.

Ad. 3: Referat godkendt.

Ad. 4: Der har i vinter været afholdt 
møder hos Phao og Jan og på Stationen.
Forårsarbejdet på Chresten forløb rigtigt 
godt – kom i vandet sammen med de an-
dre spejderbåde. Chresten har deltaget 
i Træsejlernes torsdagssejladser, og det 
er gået rigtigt fint, ligger på en første-
plads med to ture tilbage. Chresten skal 
på land sammen med spejderbådene. 
Jeppe koordinerer dette.Der er bådeop-
tagning de to første lørdage i november.

Vi var hos Arne og Kirsten på Als til et 
meget hyggeligt og godt arrangeret træf. 
Deltagere: Rigmor, Una, Else, Jane,  
Jeppe, Hans Henrik, Conna, Eskild, 
Bente og Susanne. Der var arrangeret 

Ohøj         Søulke.
besøg til vikingeskib og andre både. Der 
blev fortalt de gode gamle historier og 
hygget til ud på de små timer. Næste 
morgen var der dejligt morgenbord. Efter 
dette begynde alle så småt at finde  
hjemad. En stor tak til Arne og  
Kirsten for et meget fint arrangement.

Ad. 5: Der var enighed om at de, der har 
lyst og råd, er velkomne til at støtte Gry. 
Ved betaling af mindst 600 kr. er det 
fradragsberettiget. Det er frivilligt. 
Kristoffer Graugaard undersøger hvilke 
muligheder, der er for +60’erne.

Ad. 6: Alle blev genvalgt med stående  
applaus. Formand Eskild, sekretær  
nyvalg Phao, suppleant Lars Borg.

Ad. 7: Første landmøde afholdes hos 
William sidste fredag i november kl. 13.

Næste møde afholdes hos Eskild  
sidste fredag i februar kl. 13.

Resterende møder afholdes på  
Stationen den sidste torsdag i måneden. 
Alle møder starter kl. 13.00

Jule/nytårsfrokost afholdes den  
sidste lørdag i januar kl. 13. 

Ad 8: En tur til Drogden blev drøftet.
Andre aktiviteter i vinter: vi venter og 
ser, hvad Kbh’s Træsejlere kommer med.

Vi melder fra til Peder Skram besøg 
pga. covid 19. De, som har betalt, bedes 
sende Jeppe et kontonr. som han kan 
tilbageføre pengene til. 

Det bør undersøges, hvad vores tilhørs-
forhold egentlig er til spejdertroppen.

Hvad skal der ske med Gedehytten i 
forbindelse med tunnelbyggeriet????

Stor ros til Pia for en rigtig god Stander.
Vi bør gøre noget aktivt for at få nye 

søulke til at sejle og vedligeholde 
Chresten K.

Med søulkehilsen – Phao
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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”


