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84. årgangFebruar 2021                                

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

Spejderne Rumle, Laust, Asger, 
Agnes, Chili, Astrid, Nana, Mollie, 
Silje og Ofelia hygger i bunkevis 
under stjernerne på sommerturen

FASTELAVNSFEST 
LØRDAG, 
DEN 27. FEBRUAR
Kom udklædt. Vi starter kl. 10. Læs mere på side 2.



2

 
 

 
 
 

Lørdag d. 27. feb.kl.10.00 til 14.00,  
holder vi Fastelavn på Stationen for 
alle medlemmer. Dagen byder på 
festlige udklædninger som I kommer 
med, og så er der helt sikkert både 

varm kakao, og mon ikke der også vil 
være en fastelavnsbolle til maven. 

 
Dagen bliver som altid fuld af andre aktiviteter 
og konkurrencer, og vi glæder os til at se jer alle 
sammen, I skal gerne være så godt udklædte, at 
vi ikke kan finde ud af hvem der er hvem. Der 
bliver nok også præmie til den bedst udklædte. 
 

Alle skal huske at tilmelde sig til dagen,  
så vi ved hvor mange vi skal købe ind til. 
Sidste tilmelding er onsdag d. 24. feb. til 

din leder og så får I det hele for kun 30 kr. 
 

          
 

Vi ses til en god dag i Gry. 

        Lederne 
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Verden er igen plaget af nedlukninger 
og aflysninger, men med foråret går 
vi en lysere tid i møde. Vi tror og 

håber på, at vi snart får lov til at lukke 
op igen, så vi får en god start på årets 
sejlsæson. Vi håber også på, at vi stadig 
har tid til at terpe lidt teori før forårs-
klargøringen, for vi er uden tvivl blevet 
lidt rustne efter over seks uger uden 
søspejd!

Det er vigtigt at huske tilbage på de 
gode stunder i disse tider, så her og på 
forsiden er lidt stemning fra i sommer, 
hvor troppen lå i havn i Hundested og 
hyggede. 

God vind!
Tropslederne

Fra sommerturen i Hundested. Lille Lasse er på eventyr på en stor 
bjælke, men bare rolig! Far Troels og Mor Bertram holder i hånden og 
passer på ham :-).

OHØJ SPEJDERE
!
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 
Så ramte vi februar det herrens år 2021. Vi har endnu ikke set hinanden i år og 
vi ser vist alle sammen frem til at kunne det igen. Der er så mange ting vi alle 

sammen gerne vil, og indtil nu har det været noget begrænset 
hvad vi har kunnet gøre. Vi ser nu alligevel fremad med stor 
optimisme og regner med, at vi snart igen kan en masse af de 
”almindelige ting”, som vi mangler i vores hverdag. Så snart 
samfundet giver lov, står vi i hvert fald klar til at gribe 
mulighederne og komme i gang med vores søspejderarbejde 
igen. 

 
Kigger vi i krystalkuglen for februar skal vi starte med at sige "Ohøj" til de nye 
Ooptier. Det har været en lang vej frem mod at kunne byde velkommen for 
alvor i levende live og vi håber at det snart kan ske. Som det ser ud i skrivende 
stund bliver det onsdag d. 10. februar der bliver første mulighed. Det kræver 
selvfølgelig, at reglerne siger, at vi må. Vi følger det tæt og melder ud så snart 
vi ved mere.  
Når det bliver muligt skal vi byde velkommen til 6 nye 
Ooptier. Gilbert, Hugo, Molly, Rasmus, Villads og 
Willy skal til at være Ooptier og vi glæder os alle 
sammen til, at vi kan mødes med jer for alvor. Så må vi 
se hvordan vi får gang i det hele med ind-spitning og 
albuehilsner. Vi byder velkommen til jer alle med 
familier.  
 
Planlægningen af foråret er jo en uvis størrelse, men vi forsøger at planlægge 
ud fra, at vi kan en hel masse. Så må vi løbende rette til efter forholdene.  
Vi starter med at ringe ind til forældrene. Vi skal nemlig afholde vores årlige 
"Grupperådsmøde". Det er i princippet vores generalforsamling. I år bliver den 
efter al sandsynlighed virtuel, så vi skal mødes over nettet. Alligevel er det en 
vigtig aften med alt hvad der hører til af det formelle med regnskab og budget, 
men også en aften, hvor man hører nyt fra hele Gry. Har man energi og lyst er  
der også mulighed for at melde sig til bestyrelsesarbejde og forskellige 
praktiske opgaver. Indbydelsen til mødet kommer snarest, - også digitalt. 



5

2 
 

OOPTI - SIDE 
 
For Ooptierne bliver det første arrangement ud over 
vores onsdagsmøder årets Fastelavn i Gry. En hyggelig 
dag i Gry med forskellige aktiviteter sammen  med 
resten af Gry. Og så er det jo den dag på året, hvor man 
ikke skal komme i uniform. I stedet er det fuld 
udklædning, stærke arme og maver der har plads til lidt 
af hvert undervejs. Der er præmier undervejs og kan 
man komme udklædt uden at andre kan finde ud af hvem man er, såååå.......... 
 
Først i marts rammer vi vores Bankospil i gry. Her har vi tradition for at 
optræde med noget underholdning i pausen, og det skal vi da også i år. Men 
lige hvad det kan nå at blive til er usikkert. Hvor lang tid får vi mon til at 
træne? Hvilke forhold bliver bankospillet under? Får vi overhovedet lov til at 
afholde det? Vi finder den helt rigtige løsning så snart vi ved hvad det bliver til 
i år. 

Kommer vi i gang for alvor, så har vi også en 
overnatningsweekend i starten af marts. Her skal vi forberede 
os til underholdningen, afholde årets konkurrencer i "Bob" og 
"Flip-flap". Vi skal hygge og lave "soveposebiograf". Alt 
sammen hvis vi får muligheden. Vi satser på det og planlægger 
efter det, - så må vi se. 

Ellers kigger vi frem mod en sejlsæson som lurer lidt tættere på end vi måske 
lige tænker om det. Vi har mange nye ansigter hos Ooptierne, så der ligger en 
opgave i, at vi alle bliver klar til at sejle igen. Der er mange ting der skal på 
plads inden vi rykker ud på vandet. Der er en masse ting som skal læres af de 
nye og vi har nogle optimistjoller der skal være klar til sejlads. Alt sammen 
skal vi nok få på plads, fordi vi altid er gode sammen til at klare det hele. 
 

  Glade februarvinteralbuehilsner 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), hvis I ikke kan komme. 
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Oopti-PROGRAM 
FEBRUAR : 
Ons d.  3 kl. 18.30 -20.00 I dag er vi hjemme, - desværre.  
   Måske mødes vi alligevel?? 
 
Ons d. 10 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med velkommen til de nye og  

underholdning på programmet. 
 Der er kagedag til Carla & Peter.  
 
Ons d. 17 kl. 18.30 - 20.00  ”Ooptivinterferiefritil-   
    hjemmehyggeaften” 
 
Ons d. 24 kl. 18.30 - 20.00 Fuld drøn på underholdningen, 

Håber vi! 
  Hvad mon det bliver i år? 
 Der er kagedag til Hannibal & Thandeka  
 
Tors d. 25 kl.19.00 Grupperådsmøde. Forældre: 
   Mød glade op - digitalt,  
   deltag i årets forældremøde 
   og hør om livets gang i Gry. 
 
Lør d. 27 kl. 10.00 - 14.00 Fastelavn i Gry. Mød udklædte op  
   på Stationen. Medbring godt   
   humør, udklædning og 30 kr  
MARTS :  
Ons d.   3 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med underholdningsøveaften.  
  Der er kagedag til Max & Ellen. 
 
Lør/Søn d. 6. - 7.   Ooptiweekend på Stationen. 
 
Fre  d.   12     Bankospil i Gry i  
   Randersgadeskole, - som i  "gamle dage".  
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Hvis man er så heldig at være vågen 
kl. 23, den 1. februar, kan man på 
stjernehimmelen mod syd se Orion 

og lidt til venstre Sirus. I nordøst ses 
Karlsvognen med åbningen nedad mod 
Polaris.  
 
Chresten K står fint men savner besøg 
af den faste garde, vi holder os væk pga. 
Covid 19 og alle mutanterne.

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

Smukke smakker i Snekkersten.

Ohøj         Søulke.

Mødet hos Eskild er aflyst, da vi ikke 
mener det er forsvarligt at holde det.

Resten af vintermøderne afholdes på 
Stationen den sidste torsdag i måneden.

Har du fået nyt telefonnummer, email-
adresse eller bopæl, så giv mig venligst 
besked på mail jrparby@gmail.com.

Hermed meldes alt vel.

Med admiralsekretærhilsen
Phao

HUSKAT:
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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”


