Marts 2021

84. årgang

Dengang der var
vinter til

Så frøs isen i hele
Svanemøllebugten.
Mads Marquart har været
på spil med en drone.
Mere is på side 2

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

FORÅRET
KOMMER

Men hvornår kan vi mon mødes igen og
komme i gang med at klargøre bådene?
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Dronerne kommer! Både H. C. (øverst) og Mads fra
jungmændene (nederst) har foreviget Stationen, mens
isen lå tykt pakket om den i februar. Og ville man bade,
skulle der slås hul.
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u kan vi snart ikke vente længere
med at få jer at se igen! Nu starter
foråret, og med det arbejdet med
klargøring af bådene, som vi håber,
vi får lov til at mødes til. Efter den lidt
forhastede klargøring sidste år, kunne
bådene sikkert bruge en kærlig hånd.
Det er dog ikke kun bådene, der er blevet rustne :-). Vi skal også bruge

noget tid på teorien, da den klart halter, nu hvor vi ikke har øvet i en hel
vinter! Vi skal nok nå at få patruljerne
sejlklar til sommer!
Vi ses ligeså snart, vi får lov!
God Vind!
Tropslederne

Et lille minde om, hvor fantastisk
havnen ser ud. Taget 5. januar 2020
– morgenen før nytårsturen.
3

OOPTI - SIDE

Hej Ooptier.
Så sidder vi igen ved tasterne og skal berette om det vi har lavet og det der
snart skal ske. Fortsat er vi desværre ramt af nedlukningen
og det er længe siden, at vi har set noget til hinanden. I
skrivende stund er vi ikke sikre på hvad der kommer til at
ske fra starten af marts, men vi planlægger en del aktiviteter
og så må vi se hvad der bliver muligt at gennemføre.
Det er meget underligt, at vi igen skal skrive, at vi glæder os til at
vi for alvor skal byde velkommen til vores nye Ooptier. Vi har siden december
ventet på, at det kunne lade sig gøre og vi håber virkelig, at vi snart kan få sat
ansigter på vores nye Ooptier og at de kan få lov til at møde os. Gang på gang
er det hele blevet udsat og mon vi får lov til at gøre det i marts?? - Vi håber
det. Under alle omstændigheder glæder vi os fortsat til at det sker. Nok en
gang stort velkommen til jer alle.
Hvis vi får lov går vi frisk i gang med vores møder om onsdagen - sådan rigtigt
med at mødes fysisk så er vi bare så klar til at komme i gang. Vi læner os op af
at skulle kigge frem mod den kommende sejlsæson og der er
en del ting vi skal have på plads inden vi skal på vandet igen.
En masse praktisk med klargøring af vores optimistjoller. Der
skal som altid slibes og lakeres, vaskes og poleres. En fast
tradition af vedligehold af vores materiel. Joller og tilbehør
holder bare længere hvis man passer dem ordentligt. Det er
lidt sjovt at tænke på, at vores to ældste optimistjoller har H.C.
selv sejlet rundt i som Opti, da han havde alderen til det. Det
var de to første optimistjoller Gry fik, som var lavet af glasfiber. "Gut" og
"Tut" var de to joller. Giv det lige en lille tanke næste gang I kommer forbi
Gry og øjnene falder på de to joller.
Og når det så er sagt er vi i den heldige situation, at vi har søgt nogle fonde og
har fået tilskud til at købe 4 nyere brugte optimistjoller til udskiftning af de
joller der er i den dårligste forfatning og som kræver mest vedligehold og
renovering lige nu.
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OOPTI - SIDE
Vi ser frem til forhåbentligt at kunne præsentere dem til
den kommende Standerhejsning. Oveni dette fik vi midt i
februar pludselig en mail fra en vildt fremmed, der stod
foran at skulle flytte til udlandet og som havde en
optimistjolle, der ikke kunne komme med på rejsen. Hun ville
gerne forære den til Gry og vores arbejde med jer Ooptier. Derfor har vi fået
endnu en nyere optimistjolle til vores samling. Vi siger stort tak og skal nok
sørge for at den får en masse gode timer på vandet med glade børn ombord.
Så har vi jo lidt aktiviteter der bliver udskudt på ubestemt tid. Det ramte vores
fastelavns-arrangement og rammer nu også vores bankospil - og dermed også
vores Ooptiovernatningsweekend. Vi skrive med vilje, at det bliver udskudt, da
vi forsat håber, at kunne gennemføre en del af dem på et senere tidspunkt. Så
ikke noget med at kassere fastelavnskostumet endnu.
Vi håber jo på, at kunne starte op med fysiske møder i marts, men ved ikke om
vi må i skrivende stund. Derfor kan det godt være, at vi i stedet kommer til at
lave lidt "Hjemme-Oopti-søspejd" i den kommende måned. Vi planlægge lidt
aktiviteter I kan lave hjemme. Der bliver lidt træning til sejlads, lidt øvelser og
så forsøger vi os også ud i, at vi skal mødes virtuelt,
så vi lige kan "se" hinanden en gang eller to.
Når vi for alvor går i gang med de fysiske møder, så
skal I nok få direkte besked via mail. Samme vej
kommer også besked om opgaver og evt. møder
hjemmefra, så hold god øje med mail-boksen alle
sammen.

Det lugterlidtafforår-hilsner 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

MARTS :

Ons d. 3 kl. 18.30 - 20.00 Mon vi skal mødes i dag? Vi håber at vi får lov.
Første gang vi mødes skal vi sige velkommen til de
nye. Der er kagedag til Max & Ellen.
Ons d. 10 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde og der er masseer at tage fat på. Vi skal
bl.a. have styr på "benævnelser", - altså hvad
hedder tingene på optimistjollerne.
Der er kagedag til Carla & Peter.
Ons d. 17 kl. 18.30 - 20.00 Nok en gang skal vi mødes i Gry.
Vi starter måske så småt på
klargøring af ror og sværd, - det
kommer lige lidt an på vejret på
dagen. Husk tøj der må blive lidt støvet.
Der er kagedag til Hannibal & Thandeka.
Ons d. 24 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde. Kan I mon lave de rigtige knob? Og
ved I hvad en "hanefod" er på en optimistjolle?
Der er kagedag til Julius & Selma.
Ons d. 31 kl. 18.30 - 20.00 Vi mødes i Gry. Mon vi i dag skal til at lakere vores
ror og sværd? Husk arbejdstøj og godt humør.
Der er kagedag til Svea & Liva.

APRIL :
Ons d. 7 kl. 18.30 - 20.00 Mødet i Gry i dag bliver med "knob
lavet på tid" hvem vinder mon en lille præmie?
ALLE kan vinde, - nye som gamle. Vi bruger
nemlig en helt bestemt måde at finde vinderen.
Der er kagedag til Bertil & Noah
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Ohøj

Søulke.

D

ag og nat bliver næsten lige lange
overalt i verden efterhånden som
jævndøgn nærmer sig omkring 21.
marts, hvor foråret begynder i nord og
efteråret i syd. Orion og de omkringliggende klare stjerner ligger i vest, og fra
den sydlige halvkugle ses i syd og sydøst
Carine og Centaurus.
Ifølge gammel folketro kaster Sankt
Peter den 22. februar den varme sten
i havet. Ligger der is, så vil isen nu tø
nedefra, og ny is vil have svært ved at
dannes.

Vi er i gang med projekt den blå vogn.
En stativvogn til Chresten K, så teltet
kan blive stående, hvis vi får lov.

HUSKAT:
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

Slut med isvinter. Alle isvintre i de
seneste 100 år er indtruffet før den 22.
februar med undtagelse af i 1987.
Det snart på tide at komme ud af hullerne og få bådene gjort klar.
Der har været et møde om søulkenes
tilhørsforhold til Gry, dette er dog dags
dato endnu ikke afklaret.

Den blå vogn – ikke i Tivoli men i Gry. Den
skal bære 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
24 46 98 54
clauslaage@gmail.com

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”

