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83. årgangDecember 2020                                

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

PÅ JULE-JULE-JULE-
JULETUR... SÅDAN DA
Ny forkortet udgave uden overnatning pga. corona. Vi 
skal til Lyngbyborg, som vi plejer, og have det hygge-
ligt – men kun for en dag. Vi mødes på Stationen kl. 
9 og er hjemme igen kl. 17. Læs mere på side 4.
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Spejdere laver aftensmad i det fri på terrassen, fordi de skal forestille sig at være 
på sommertur – kokkene: Agnes med ryggen til og Chili. Molly har lånt Bertrams 
flotte orange sejlertøj for ikke at blive våd, når hun spuler Kiwi ren efter optagning.

Klar til bådoptagning. Med ryggen til fra venstre Nana, Mollly og Bertram 
og klar med stroppen er søkyndigt medlem Henrik.

Sblev det mørkt og koldt. Bådene  
er kommet på land – stor tak til  
Molly & Nana! I har fået pakket 

grej væk, og vintersæsonen er blevet 
skudt i gang med madlavning og  
oprydning.

Det er december, det’ forvirrende med alt 
det der sne… eller noget ;-). Vi ledere har 
lavet et superhyggeligt program for 
december med masser af aktiviteter, som 
vi glæder os til at lave med jer!

OHØJ SPEJDERE
!

Tirsdag, den 1. december
Knob ’contest’, bøjer, søkort – i patruljerne.

Lørdag, den 5. december
Vi skal på en anderledes juletur. Vi 
må desværre ikke overnatte, så jule-
turen i år bliver én dag. Vi skal stadig 
til Lyngbyborg og hygge med forskellige 
aktiviteter. Vi mødes på stationen kl. 
9.00 og er hjemme igen kl. 17.00. Sæt x i 
kalenderen – nærmere info følger. 

Tirsdag, den 8. december
Vinterbadning. Hvis vi kan låne sauna-
en, er det topfedt, ellers bliver det lidt 
koldt. Husk badetøj, håndklæde og 
klaprende tænder.

Tirsdag, den 15. december 
Juleafslutning. Lederne finder på noget, 
måske kommer julemanden! Hohoho.

HUSK HUSK HUSK 
Fra 1. december mødes vi kl. 18-20.30.

Glædelig jul ♥ Tropslederne

Sæt x i 2021:
NYTÅRSTUR søndag, 

den 10. januar, 
kl. 10-14 for alle 

optier, spejdere og 
jungmænd
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OOPTI - SIDE 
 
Hej Ooptier.  
 

 Så blev det nok en gang december og vi tager hul på årets sidste 
måned. Det er som altid en hyggelig måned med masser af 
dejlige aktiviteter i den mørke tid. Vi har også traditioner i Gry, 
som vi forsøger at holde så godt som muligt. Men vi er jo alle 
begrænset af diverse regler, så alt kan desværre ikke blive som 

traditionerne ellers byder. 
Første tilretning bliver vores årlige ”Familiejulehyggeaften” hos Ooptierne. 
En årlig aften i hyggens tegn, hvor vi normalt samler alle Ooptier med 
familier og har en fælles hyggelig aften med juleklip, hygge og godt til 
ganerne. Det kan vi ikke gøre i år. Det bliver i stedet en af dem ”kun” med 
ooptierne, hvor vi kommer til at hygge alligevel. Vi klipper og klistrer og får 
lidt godt til ganen, men familierne må i år blive hjemme. 
I weekenden efter skulle vi have haft vores traditionelle Juletur i skoven med 
hele Gry. Igen her bliver vi desværre nødt til at lave tilpasninger. Turen bliver 
i år uden overnatning og kun en super hyggelig dagstur, hvor vi skal være ude 
hele dagen. Det betyder, at alle skal have godt tøj på efter vejret. Vi kan vist 
godt komme under halvtag hvis vejret byder på 
meget nedbør, men ellers bliver det en udendørs 
tur. En smut på toilettet bliver der også mulighed 
for hvis der er noget der skulle trænge sig på 
undervejs.  
Juletursdagen bliver dog alligevel med vores årlige oprykning mellem 
afdelingerne, så dagen bliver alligevel sidste dag for de ældste Ooptier der 
kommer hjem som spejdere. Det bliver i år Carl, Lui, Mads og Sigurd, som 
skal til at mødes med spejderne om tirsdagen efter. Vi håber, at I har nydt 
tiden som Ooptier og at I får en fantastisk tid som ”Spejdere” i Gry. I ønskes 
alle rigtig god vind hos spejderne. Glade søsprøjt herfra, - vi ses! 

 
 

OOPT I - SIDE 
 

Så bliver det jo også tid til at byde nye ansigter om 
bord hos Ooptierne. Onsdag d. 16. dec bliver dagen 
hvor de nye møder op og bliver taget godt  imod af 
alle jer der heldigvis stadigvæk er Ooptier. Nu 
bliver det jeres opgave at være ”de erfarne” og skal hjælpe de nye på vej med 
alt det de skal lære og alle de forskellige ting vi har tradition for at gøre. Vi 
ved I kan klare det, så tag godt imod og tag godt fat på opgaverne. 

Som landet ligger lige nu har vi valgt ikke at tage i svømmehallen i år. Vi 
kigger i stedet frem mod 2021 og håber at verden ser lidt mere almindelig ud i 
løbet af ikke så lang tid. Så tager vi fat på svømmeriet igen. Til den tid har vi 
så også fundet en passende svømmehal, hvor vi kan 
mødes om onsdagen i vores normale mødetid.  

Ellers er det underlige år 2020 jo ved at være slut og vi 
håber, at det nye år kan få lov til at blive noget mere 
normalt end i år. På trods af at mange ting  har været anderledes og mange 
ting er blevet ændret og rettet til, så synes vi at I har klaret det hele med godt 
humør og frisk mod. 

Med denne Stander kommer der traditionen tro et halvårs-program for første 
del af 2021. Her er der lagt til alle de traditionelle aktiviteter og specielt i 2021 
en kæmpe festlig 100 års-Standerhejsning. Gry bliver 100 år i 2021 og det 
skal selvfølgelig fejres med aktiviteter og højt humør. Vi håber virkelig, at vi 
kan holde et køæmpe brag af en festdag d. 29. maj, med masser af spas og 
festligholdelse af mærkedagen. 
            Mange glade jule- og nytårshilsner til alle     Nils Ole og H.C. 

P.S. Husk at ringe afbud til N.O., H.C. eller Stationen, hvis I ikke kan komme. 
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Oopti-PROGRAM 
 

 

DECEEMBER 
Ons d.   2 kl 18.00 - 20.00 Julefamiliehyggemøde for 

Ooptierne. Tag saks og lim, 
og gerne en lille smule 
hjemmebag med + 20 kr. 
Måske har I også en skabelon til julepynt? 
Mødetiden i dag er kl. 18.00, ellers når vi det ikke. 

Lør d.    5  kl 9.00 - 17.00  Juletursdag med hele Gry. Vi skal i skoven med  
 nissehuer på. Husk nu det hele og godt vejr. 
  

Ons d.  9 kl 18.30 - 20.00 Vi mødes i Gry.  Hvad bringer 
denne aften? Hygge? Træning? 
Sneboldkamp? Hesteridning? 
Ingen ved det rigtigt, - måske 
kommer der en gæst forbi? Kagedagen går til 
Carla & Peter  

Ons d. 16 kl 18.30 - 20.00 Sidste møde for i år. Det er nemlig første møde for 
vores nye Ooptier. Stort velkommen til jer alle 7. 
Kagedagen går i dag til Thandeka & Hannibal.  

JANUAR 

Ons d.  6 kl 18.30 - 20.00 Nytårsmøde i Gry 

Søn d.  10 kl 10.00 - 14/15 Nytårstur for hele Gry. Programmet er jo 
hemmeligt, så det bliver heller ikke afsløret her. 

Men meld til og få oplevelsen. 

Fredag, den 27/11 
Første vintermøde hos William og Jonna 
blev aflyst pga. Covid 19.

Lørdag, den 30/01
Nytårsfrokost på Stationen, kl. 13.00. Vi 
ser nøje på coronaudviklingen. Til-
melding til Phao senest 22/01 med angi-
velse af, hvad man ønsker at medbringe 
af mad eller drikkelse.

Fredag, den 26/02 
Vintermøde hos Eskild og Bente kl. 13.
Byager 25, Nr. Hvalsø, 4330 Hvalsø. Tlf. 
28 44 40 22. 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

Hvis man er oppe omkring kl. 23, kan 
man på stjernehimmelen mod nord 
se Storebjørn med Karlsvognen, og 

Lillebjørn med Nordstjernen. Mod syd 
ses Taurus og mod sydøst Orion.  
 
Vi er nu nået frem til vinterhalvåret, 
og bådene kom fint på land, stor tak 
til jungmændene for hjælp med at få 
Chresten K op på sin vinterplads. Den 
står nu sikkert i sit fine telt. Vi bestræ-
ber os på at mødes hver torsdag – om 
ikke andet så til frokost. 

Der har været et møde om søulkenes 
tilhørsforhold til Gry – se referat andet 
sted.

Ohøj         Søulke.

En hyggestund på pladsen blandt gæve 
søulke og Chresten K.’s fine telt
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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”


