Januar 2021

84. årgang

Juhuuu, så
kom der sne!
Stationsvagt i januar:
Optier
Husk at sørge for toiletpapir, køkkenruller,
sæbe, opvaskemiddel, rene viskestykker og
håndklæder, vask af de snavsede og dørkvask!

GODT NYTÅR OG
GOD AFSTAND

Gry holder lukket til og med i hvert fald den 17. januar,
og så må vi se. Gry vil gerne have hjælpende hænder
og økonomisk bistand fra voksne med tilknytning til
gruppen. Læs mere på side 3.
1

NYE OG GAMLE
SØULKE I GRY

Hilsen fra en søulk
I forbindelse med at Lis er gået bort, vil
jeg sende en nytårshilsen til alle, jeg har
mødt på min vej.
Specielt Søulkene har været gode til at
støtte op, og tak for det.
Meget kan siges og skrives, men mest af
alt ser jeg frem til det nye år med de
oplevelser og udfordringer, det indeholder.

GRY
SVANEKNOPPEN
ØSTERBRO

Mange søhilsner
Lars

G

ry vil gerne have mere aktivitet
på Svaneknoppen, opnå økonomisk
støtte fra voksne medlemmer og
sætte det i system. Derfor har Lederne
og Styrelsen besluttet at samle alle de
voksne, som ikke er aktive ledere, i afdelingen Søulkene og som udgangspunkt
opkræve et frivilligt kontingent på
350 kr. pr. kvartal svarende til gruppens
medlemskontingent.
Alle Søulke vil som udgangspunkt modtage Standeren ca. en gang om måneden
på mail, have adgang til Gedehytten
og sejlads med gruppens både i det
omfang, de også giver en hånd med til
vedligeholdelsen.
Alle søulke, der er interesseret i sejlads
med Grys både samles til et møde i
Gry og på Skype i februar, hvor vi
taler om interessen for dette, og hvordan
vi konkret kan hjælpe lederne.

Skriv til medlemsansvarlig Benjamin
Hansen på benjamin.hansendk@gmail.
com med oplysning om, hvordan du vil
støtte Gry. Så får vi rettet systemet til.
Er du forælder, tidligere medlem eller
noget tredje og gerne vil støtte Gry som
Søulk, er du mere end velkommen. Skriv
til Benjamin for at blive registreret eller
tag kontakt til Kristoffer Gravgaard
k@gravgaard.dk for mere information
om mulighederne.
Venlig hilsen
Gruppeleder Claus Laage-Thomsen og
ansvarlig for organisering af de nye
søulke, Kristoffer Gravgaard

Alle kontingentindtægter og gaver går
direkte til Grys tidligere bådfond – nu en
reserve, hensat til sikring af vores havn,
bygninger, større vedligeholdelser og
indkøb af både.

Spejderne har intet indlæg i denne måned, men her er en flok fra en fjern sommertur på besøg
på Helsingør Skibsmuseum. Fra venstre: Silje, Rumle (gul hat), Valdemar og Lukas.
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En anden måde man kan støtte Gry på,
er ved at give et bidrag på www.betternow.dk/gry, hvor man vil få et skattefradrag for det indbetalte beløb. Husk at
angive navn, og at det er en gave!

Gedehytten, hvor man som både ny og
gammel søulk kan sidde og lune sig i
kaffestuen med udsigt til bådpladsen.
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OOPTI - SIDE
Hej Ooptier
Bom og brag, kransekage og bordbomber, og
så kom vi ind i 2021. Vi ser vist alle frem til,
at det bliver et mere normalt år end det vi lige
har forladt. 2020 har desværre budt på mange
aflysninger og perioder hvor vi ikke har
kunnet holde møder og se hinanden. Coronaen
har ødelagt diverse planer og arrangementer. Vores almindelige møder om
onsdagen er også blevet ramt, og både børn og voksne har været ramt af
sygdommen. Nu håber vi, at alle er friske igen og kan se frem til, at vi kan
mødes normalt igen på et tidspunkt, - forhåbentligt inden alt for længe.
Som det første er vi dog alligevel blevet nødt til at aflyse vores traditionelle
Nytårstur. Ægerligt, da det altid er en hyggelig dag, hvor vi i fælleskab med
spejderne får nogle rigtig gode oplevelser. Programmet er jo hemmeligt, så det
kender I jo ikke, men det er altid sjovt og også mange gange lærerigt. Vi
gemmer oplevelsen lidt og håber, at vi måske kan gennemføre arrangement
senere på året på trods af, at det så ikke lige er nytår.
Vi fortsætter vores vinterprogram uden vores ture i svømmehallen lidt endnu.
Mulighederne for at bruge en svømmehal er begrænsede, så det bliver måske
slet ikke i denne vinter, at vi kommer til at prøve rutsjebaner og redningsveste.
Så må det blive til næste år. Det vigtigste i forhold til vandet er jo under alle
omstændigheder, at I er trygge ved vandet, om det så er ovenpå det i en
optimistjolle eller om der er nede i vandet, - svømmehal eller hav!
Når vi kan mødes igen for alvor bliver første møde
under alle omstændigheder med nye ansigter om bord.
Datoen for at vi kan mødes med vores nye Ooptier
bliver hele tiden udskudt, men det gør ikke vores
forventninger mindre. Vi fylder op til 20 medlemmer
ligeså snart vi får lov til at komme igang igen.
I alt 6 nye ansigter bliver det til når vi skyder 2021 i gang
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OOPTI - SIDE
igen for alvor. Så tager vi, - og her er I "gamle Ooptier" virkelig med på banen,
fat på at hjælpe de nye ind i alle vores rytmer og traditioner. Der er meget der
skal læres inden vi skal på vandet igen.
En af de opgaver vi almindeligvis står overfor i
januar er vores bankospil med dertil hørende
fjernlotteri. Hvordan vi kommer til at klare den
her i foråret er også meget svært at sige noget om.
Vi kigge lidt frem og forsøger at finde den helt
rigtige løsning. MEN det er ikke på plads endnu, så vi kan ikke lige melde
noget ud på nuværende tidspunkt. Vi arbejder på sagen og vender tilbage med
nyt så snart vi ved hvad der skal ske. Vi håber, at tingenes tilstand giver
mulighed for at lave noget, men lige nu ser det lidt stramt ud.
Hele vinterens program er lige nu lidt vendt på hovedet og er raslet ud på
gulvet. Vi kender ikke jeres gode ideer til hvad vi skal lav, men vi ser frem til
at vi kan få dem, så vi kan lave det endelig program for vinteren. Når vi mødes
med jer og de nye, må vi se hvad vi finder på resten af vintersæsonen. Under
alle omstændigheder skal vi nok i fælleskab sørge for at det bliver en god indesæson når vi tager fat på den for alvor.
Kigger vi længere frem i kalenderen så håber vi, at alting er meget mere
normalt og klar til stor festivitas når vi rammer maj måned og
Standerhejsningen. Vi er nemlig gået ind i vores store jubilæumsår.

Søspejdertroppen Gry fylder nemlig 100 år i 2021.
Vi ser frem til at kunne fejre det med en kæmpe fest i slutningen af maj.

Rigtig mange knaldhamrende festlige nytårshilsner
og gode ønsker til alle i og omkring ”Gry”
Nils Ole og H.C.
P.S. Husk at ringe afbud til N.O.(38 79 40 44), H.C.(36 49 08 49)
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Oopti-PROGRAM
JANUAR :
Ons d. 6 kl. 18.30 - 20.00 Havnenytårsmøde med nye ansigter.
Desværre blev det ikke til noget.....
Søn d. 10 kl. 10.00 - 14/15 Nytårstur med
hemmeligt program.
Nok en gang er vi ramt af
Corona og udskyder
derfor dette årets første
fællesarrangement.

Ohøj

Søulke.

H

vis man er så heldig af være vågen
kl. 23, den 1. januar, kan man på
stjernehimlen mod nordøst se Storebjørn med Karlsvognen, og Lillebjørn
med Nordstjernen er lidt til venstre, lidt
mod nordvest har vi Cassiopeia. Mod
sydøst Store Hund med Sirius. Chresten
K står fint i sit telt, hun er dog lidt ked
af at være den eneste rigtige træbåd på
pladsen. Vi mødes hver torsdag fra
7/1/2021 – om ikke andet så til frokost.

Ons d. 13 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde på Stationen.
Heller ikke denne aften kunne vi mødes.....

Der har været et møde om søulkenes
tilhørsforhold til Gry, dette er dog dags
dato ikke afklaret.

Ons d. 20 kl. 18.30 - 20.00 Møde i Gry, hvor vi skal sige STORT
VELKOMMEN til de nye Ooptier.
Der er kagedag til Carla & Peter

I ønskes alle alt godt i det nye år, hvor
vi ser frem til at få styr på Covid 19.

Lørdag, den 30/01
Nytårsfrokost på Stationen, kl. 13. Admiraliteterne har besluttet at aflyse, da
covid 19 situationen er rimelig uafklaret.
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.
Vi følger nøje ordensmagtens henstillinger og giver besked i Standeren for
februar.
Resten af vintermøderne afholdes på
Stationen den sidste torsdag i måneden.
Har du fået nyt telefonnummer, emailadresse eller bopæl, så giv mig venligst
besked på mail jrparby@gmail.com.
Hermed meldes alt vel.
Med admiralsekretærhilsen
Phao

Ons d. 27 kl. 18.30 - 20.00 Det er tid til at tage fat på vinterens program.
Der er kagedag til
Thandeka & Hannibal.

FEBRUAR:
Ons d. 3 kl.18.30 - 20.00 Møde på Stationen
Der er kagedag til Ellen & Max
Ons d. 17

VinterferieFRIfor
Ooptiaftenarrangementsdag.

Tor d. 25

"Grupperådsmøde" for forældrene.

Lør d. 27 kl.10.00 - 14.00 Fastelavn i Gry. Så er der slag til tønden.
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For fulde sejl i Chresten K.
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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
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Gruppestyrelsesformand
Henrik Holm
25 67 16 38
henrikholms@me.com

Gruppens kasserer
Peter Sande Pedersen
38 74 29 89/27 14 90 36
sandesilba@gmail.com

Gruppeleder
Claus Laage-Thomsen
35 42 11 03/24 46 98 54
clt@parkmail.dk

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

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

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”

