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83. årgangNovember 2020                                

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

Overvej om du kunne tænke dig at modtage 
Standeren i din indbakke. Læs mere på side 10

JULEFJERNBANKO
Støt Gry og køb lodder i vores specielle corona-
venlige version af bankospillet. Læs mere på side 11

31/10/20: kurs Ven.
Spejderne Atlanta, Kasper, 
Anders og Anton under dæk
på allersidste sejltur for i år

FRA SNAILMAIL TIL MAIL
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Sommer, solbriller, spejdere, en dejlig samlet flok fra spejdernes sommertur, hvor de 
kiggede indenfor hos optierne, der var på sommertur i Holbæk. Fra venstre: opti Carla, 
Gry, Nana, Ofelia, Silje, Chilie, Astrid, Agnes, opti Thandeka, opti Liva og opti Selma.

Friske spejdere tager ud på en 
sidste efterårsaftenssejlads.

Sidste udkald, de fire spejdere Kasper (rød 
trøje), Atlanta, Anders (sort jakke) og Anton 
(gul jakke) sejlede på weekendtur i Ragnerok 
til Bäckviken på Ven den 31. oktober. Anton 
var taget hjem fra efterskolen på Fyn for at nå 
en sidste tur med vennerne, inden Grys både 
bliver taget op den 7. november. I baggrunden 
anes lysene fra Bäckviken Havn. Hjemturen 
næste dag tog syv en halv time i modvind og 
modstrøm, så det var godt, at de lettede anker 
kl. 8, så Anton nåede bussen tilbage til efter-
skolen.

Så kommer bådene lige straks på 
land igen. Sørgeligt, men vi kan 
glæde os over de gode ture, vi allige-

vel fik trods situationen med epidemien. 
Vi fik skam også en sidste sejlads i 
god vind, hvor ungerne ville være ekstra 
sikre og stævnede ud med to reb i for-
sejlet og storm-fok. Så selv med 7 m/s 
vindstyrke, fik de en god og rolig tur.

Vinterhalvåret kommer til at blive en 
anderledes periode end vi har prøvet 

tidligere. Restriktionerne sætter en mas-
se spørgsmålstegn ved, hvad vi kan 
og må have lov til lave henover vinteren. 
Vi håber, at vi på et tidspunkt må tage 
i svømmehallen igen og lave svømme-
testen, men chancerne for det ser ikke 
gode ud. Normale møder skal så vidt 
muligt holdes udendørs og med masser 
af sprit og afstand.

Tak for denne sejlsæson!
Og husk at spritte af!

Tropslederne

OHØJ SPEJDERE
!
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Nogle onsdage er det bare dejligt vejr, 
stille med sol og alle mand ude i optijol-
lerne, ene eller med en makker, enten 
fordi det er hyggeligt at sidde og syn-
ge på havet sammen, eller fordi man 
har brug for lidt support, hvis ikke lige 
skødet gør, som man synes det skal. 

Andre onsdage blæser det lige til den 
stygge side, men alligevel er man 
med, måske som gast i en opti eller som 
gaster i wayfarer’en, Olga. Som gast 
på Olga er en opti blevet til enten ’styr-
bord’, ’bagbord’ eller ’midtskibs’. Styrbord 
og bagbord skal hale eller slække fok-
keskødet – midtskibs er vægt, som skal 
sidde, hvor det passer skipperen bedst. 
Når Olga er blevet vendt to gange, skif-
ter optierne plads og skal prøve noget 
nyt. 

Propsejlads står der i optiprogrammet, måske 
er der en, der har undret sig? Hvad er dog 
det? Ja, det er når optierne sejler rundt i bas-
sinet foran Grys broer, og hver gang der bliver 
blæst i hornet, så spredes der propper ud i 
havnen, der så skal samles op igen. 
   Det kræver, at optierne sejler meget rundt 
om sig selv og hinanden. Når der ikke er 
flere propper tilbage, sejler alle ud til det sæd-
vanlige vand nord for Svaneknoppen. 
   Når sejladsen er slut, tælles der op. I år smed 
vi 48 propper ud i havnen, og de 45 kom 
tilbage igen. Propperne har forskellig farve, 
og vi trækker lod om hvilken farve, der giver 
flest point, lige før vi tæller op. Point kan ses på 
tavlen, der var også blå og røde propper, hold 
1 vandt.  

O, at være en opti
Vi sejler også i Olga, når det blæser 
rigtig, dejligt meget. Så er den bedste 
plads forrest ved vantet, det er nemlig 
der, hvor der kommer allermest vand, 
når bølgerne slår ind over stævnen. Van-
det bliver skiftet hver gang, vi vender, så 
det når ikke at blive alt for varmt. Bil-
lederne er kun fra de dage, hvor det er 
stille vejr. Måske er der nogen på land, 
der har billeder fra de dage, hvor der er 
meget vind i sejlene?

Liva beundrer sejlklubben K.A.S.’s Gaffel-
rigger nr. A2 ”Ydun”, som er én ud af i alt fire, 
som K.A.S. bruger som øvelsesbåde. Jacob 
Svendsen har kontrueret dem alle, og Ydun 
blev bygget i 1926 på værftet Andersen i Fre-
derikssund. Det er en fast K.A.S.-vending, at 
hvis man har lært at sejle en Gaffelrigger, kan 
man bagefter klare at sejle hvad som helst.

Max styrer for vildt – 

...det gør 
Svea også!

Imens nyder 
Liva turen i 
Olga, Grys 
Wayfarer (”Vej-
farer”), som blev 
konstrueret i 
England af den 
berømte desig-
ner Ian Proctor i 
1957.
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OOPTI - SIDE 
 
Hej Ooptier. 
 
 Så er vi flyttet indendørs for alvor. Optimistjollerne er lagt i vintersøvn, - 
godt og trygt fastgjort i stativet, optirummet er tømt for skiftetøj der skal hjem 

og kontrolleres. Den private redningsvest skal også have 
et eftersyn og måske skal der ønskes en ny i julegave, 
hvis størrelsen ikke kommer til at passe, når vi til foråret 
igen skal ud at sejle. Der går jo godt nok et stykke tid 

inden vi når dertil, men inden vi ser os om så er det 
december og ønskesedlerne skal til at udfyldes. D 

 
Sidste sejlads blev en rigtig hyggelig aften. Der var fuld af joller på vandet og 
vejret var super. Mild vind og lunt i vejret. Alle kom glade på vandet og ”de 
fire store”, - der skal rykke op til spejderne til december, var alle på vandet og 
fik en dejlig ”sidste på vandet aften” i optimistjollerne. Efterårets sejladser har 
budt på meget forskellig sejlads. Det har været super vejr mange gange og 
nogle enkelte aftner har det blæst lidt rigeligt, men der har været nogen på 
vandet alle onsdage. Dejligt, - det er jo det vi rigtigt gerne vil – sejle, sejle, 
hygge, og have det rart med hinanden. U 
Nu går så vi i gang med vintersæsonen for alvor, og hvad 
programmet over vinteren skal bestå af, kommer I som 
altid til at være med til at finde på. Vi holder ”Ide-aften” 
og her skal I alle sammen have en god ide med til hvad vi 
kunne lave i løbet af vinteren. Så smider alle ideerne i en 
pose og ryster den godt. Det bliver så til et program over vinteren med masser 
af aktiviteter af forskellig art. En del af det kommer selvfølgelig til at handle 
om at vi skal kunne nogle ting når vi skal til at sejle igen, men det bliver også 
plads til en masse andet sjov og spas.  
 

 
 

OOPTI - SIDE 
 

Henover sæsonen skal vi alle huske at passe godt på 
hinanden. Coronaen lever desværre endnu, og når vi skal til 
at mødes indendørs, skal vi have lidt mere fokus på 
rengøring mm. Derfor skal vi også til Ooptimøderne spritte 
af når vi kommer og går. Der skal vaskes hænder undervejs 
når det er påkrævet og vi skal som alle andre steder tænke 
over det, når vi laver vores aktiviteter. M 

 
Vintersæsonen byder også på, at pladsen som altid er fyldt op med både, der 
er på land for vinteren. Det betyder så også, at når man skal ind til Stationen 
fra vejen, skal man gå den direkte vej og IKKE lege på vejen og ikke gå rundt  
mellem bådene. Når vi mødes første gang efter pladsen er fyldt op, så går vi 
lige en tur sammen over pladsen, så I ved hvilken vej I skal bruge denne 
vinter. L 
Da vi jo desværre måtte aflyse vores Efterårsbankospil, har vi i stedet skudt 
gang i et ekstra ”Fjernbankospil”. Her skal vi have solgt en masse lodder, så vi 
kan forsøge at tjene lidt ind af det vi mangler i vores indtægter i år. Samtidig 
er der jo nogle gode præmier, som man kan vinde. E  
 
Til sidst byder vi velkommen til de nye ansigter hos 
Ooptierne: Gaspard og Rune. Vi håber at I får en dejlig tid 
og en masse sjove og hyggelige oplevelser i Gry.  
Husk at sætte julehyggemødet d. 2. dec. i kalenderen, tag altid uniformen på 
til alle vores møder og tjek kalenderen for hvornår I har kagedag i løbet af 
vinteren.  
      Mange glade vierpålandmedafstand-hilsner til alle 

            Nils Ole og H.C. 
P.S. Husk at melde afbud til N.O., H.C. eller Stationen, hvis I ikke kan komme. 
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Oopti-PROGRAM 
NOVEMBER 
Ons d.   4 kl 18.30 - 20.00 Så er vi for alvor i gang med 

indesæsonen – medbring de gode 
ideer i dag. Alle skal helst have 
mindst en ny ide med, som de godt 
kunne tænke sig at lave i løbet af vinteren. 
Kagedagen går til Sigurd & Carl.  

 
Ons d.  11 kl 18.30 - 20.00 Svømmedag, men hvor? I skrivende stund ved vi 

det ikke med sikkerhed. I får besked. 
 
Ons d.  18 kl 18.30 - 20.00 Vi mødes på Stationen. 

Programmet er ikke fastlagt, men 
mon ikke det bliver sjovt ☺ I dag 
er det ”Præmieaften”, - måske?! 
Kagedagen går i dag til  
Lui & Mads.  

 
Ons d.  25 kl 18.30 - 20.00 Svømning igen. Alle husker uniformen, badetøjet 

og mønt til indgangen. 
 

DECEMBER 
 
Ons d.   2 kl 18.00 - 20.00 Julemøde med hele familien. Husk lidt hjemmebag 

+ div. Bemærk mødetiden!! 
 
Lør d.   5  kl  10.00 - Juletur med Gry -            
Søn d.   6  kl 14.00 en god tur i skoven.  

Hvis man er oppe omkring kl. 06, kan 
der på stjernehimmelen mod syd ses 
Sirius, mod øst Venus og mod vest 

Mars. Vi er nået frem til efteråret, og bå-
dene skal på land efter en fin sejlsæson.

HUSKAT:
Torsdag, den 5/11 
Teltfundament.

Lørdag, den 7/11 
Chresten K på land.

Torsdag, den 12/11 
Telt monteres.

Torsdag, den 19/11 
Reservedag for opsætning af telt.

Fredag, den 27/11 
Første vintermøde hos William og Jon-
na, det er kl. 13.00 i Granlyvænget 4, 
4400 Kalundborg, tlf. 23 45 32 07, mail 
dahlin@ka-net.dk. Tilmelding senest 
20/11 til William.

December
Vi holder juleferie. 

Lørdag, den 30/01
Nytårsfrokost på Stationen, kl. 13.00.
Tilmelding til Phao senest 22/01 med 
angivelse af, hvad man ønsker at med-
bringe af mad eller drikkelse.

Ohøj         Søulke.

Fredag, den 26/02 
Vintermøde hos Eskild og Bente kl. 13.
Byager 25, Nr. Hvalsø, 4330 Hvalsø. Tlf. 
46 40 86 08. Tilmelding senest 20/02.

Resten af vintermøderne afholdes på 
Stationen den sidste torsdag i måneden.
Hvis der er ændringer til telefonnum-
mer, mailadresse eller bopæl bedes det 
venligst oplyst til mig på mail jrparby@
gmail.com.

Hermed meldes alt vel.

Med søulkehilsen
Phao

Der kan 
ske aflysninger 

af forskellige punkter 
i kalenderen på grund 
af coronasituationen. 

Så skal I nok få 
besked pr.  

mail.
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Lige nu sidder du med STANDEREN i hånden. 

Den er sikkert dumpet ind i din postkasse, og du har revet den 
ud af kuverten i en fart for at få sidste nyt fra Gry. 

Vi har nemlig i Gry bestemt, at alle Ooptier og Spejdere skal 
modtage en fysisk Stander, hver gang den udkommer. Andre 
medlemmer af Gry modtager også en fysisk Stander, medmindre 
de selv giver besked om, at de hellere – eller ligeså gerne, vil 
modtage den som en pdf-fil via en mail. Man kan også som 
medlem modtage begge dele. Måske vil mor og far gerne have 
den på mail, selvom Ooptierne og spejderne får den i postkassen.

Ud over dette sender vi Standeren til enkelte modtagere, som 
vi i Gry gerne vil give muligheden for at følge med i Gry’s liv og 
levned, som tak for en stor indsats i Gry gennem tiden.

Men alle har altså mulighed for at vælge at modtage Standeren 
via mail. Dette kræver blot, at man sender en mail til 
standeren@gryspejderne.dk, med ønsket om dette. Herefter 
vil man modtage en mail, hvor man skal godkende at man 
fremadrettet vil modtage Standeren via mail. Når det er gjort vil 
man så få Standeren via mail. Det er et tilbud til alle. Udgiften til 
Standeren via post kan spares af Gry for dem der ønsker at gå 
over til mailversionen.

De allerbedste Standerhilsner til alle.

Søspejdertroppen Gry

Stander på mail

SÅ ER DER GANG I ET ”JULEFJERNBANKO” I GRY

Vi har jo desværre været nødt til at 
aflyse en del arrangementer i løbet 
af året. Det betyder jo også, at vi 

mangler nogle indtægter fra de ar-
rangementer.

Derfor har vi skudt gang i et ekstra 
”Julefjernbanko”, som sælges af Ooptier 
og Spejdere. Vi håber, at I tager godt 
imod vores sælgere, når I møder dem og 
også køber et par loddder. 

Igen denne gang er der 8 store chancer 
for kun 20 kr. med præmier med mas-
ser af oplevelser og musik. Har man ikke 
lige mødt en af sælgerne, kan man altid 
sende en mail til info@gryspejder-
ne.dk og bestille lige det antal lodder, 
man ønsker. Så sørger vi for udfyldning 
af oplysningerne, og at lodderne kommer 
med i udtrækningen. 

Lodderne sælges til og med onsdag, 
den 2. december. Selve trækningen bli-
ver foretaget lørdag, den 5. december 
på Gry’s juletur. Vi forventer at sende 
lodtrækningen live via vores face-
book, og efterfølgende tager vi kontakt 
til vinderne og aftaler, hvordan præmier-
ne kommer frem til de heldige.

Så tag godt imod sælgerne eller send en 
mail til Gry og bestil nogle lodder.

Søspejdertroppen Gry takker på forhånd 
for støtten – overskuddet går som altid 
til vores søspejderaktiviteter.

Glade søsprøjt til alle.
Lederne i Gry
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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
Lasse Wiberg 
26 84 63 17
Troels Jespersen 
26 25 68 80 
Bertram Silver
24 62 10 16
Frederik S Koefoed 
61 10 23 68 
troppen@gryspejderne.dk

Jungmandsafdeling 
Mads Marquart
53 12 36 86
Jonathan i Dalí Aarfing 
26 16 24 90
jm-lederne@gryspejderne.dk

Søulkene
Formand: Eskild Carlsen
28 44 40 22
Sekretær: ’Phao’, John Parby
21 93 94 15
jrparby@gmail.com
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 

Gruppens banknumre
Gry drift: 
5958 0001 103021
Pladskonto: 
5958 0002 009201
Opsparingskonto:
5958 0001 103765

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”


