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84. årgangMaj 2021                                

– og optierne har fået ny hjælper, Laust, der selv 
har trådt sine barnesko hos optierne. Læs mere på 
side 4

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

Fra premieren den 11. april: 
Chresten K på Den Blå Vogn (som er 
gået hen og blevet grå i tindingerne). 
Alt var timet og tilrettelagt, og med et 
dæktryk på 2,6 tog Søulkene chancen 
med en topfart på 1 km/t.

JUHUUU, VI MÅ 
MØDES IGEN
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Indlæg til Standeren 
modtages 
med kyshånd

Især fotos af, hvad I går og laver, er jeg altid 
i bekneb for. Det gør bladet meget sjovere, 
når der er billeder i. Derfor er jeg næsten 
altid selv ude på skud til hvert nummer eller 
bruger billeder fra vores egne sejlture. Send 
mig endelig, hvad du har sammen med en kort 
beskrivelse.

Har du noget gammelt sejlerudstyr, du vil 
sælge, så kan du også gøre det her. 

Du skal bare skrive din tekst, beretning, mening, 
fundering, erindring, vits i en mail. Jeg sørger 
for opsætningen. Deadline er altid  
den 20. i hver måned og min  
adresse er pia@santesson.dk.

Kh/redaktøren

Der skydes og springes. 
Et af redaktørens egne skud fra 

skoven i Hammer Bakker, hvor 
anemonerne er skudt op, og bøgen 
så småt er sprunget ud med varsel 

om lunere luft til blidere sejlads.
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Nogle klipper en optimistjolle, og 
andre – stærkere – kræfter flytter et 
optimistjollestativ i vestlig retning,  
hvilket kræver, at man tømmer det først 
og dernæst bliver enige om, hvordan 
man vil flytte det, inden optimistjollerne 
kan ligge nydeligt på rækker igen i 
solnedgangen. Tak for hjælpen ♥!

Aprildage på Svanek
no

pp
en
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OPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 

HUUURRAAAAA, så skete det endelig. Vi er 
startet op igen med ”fysiske møder”. Vi kan 

se hinanden rigtigt, - uden en skærm. Det 
er selvfølgelig med afstand, afspritning 
og al arbejde foregår udendørs. Men 

det er bare dejligt at vi igen kan mødes i 
Gry og kan se frem mod, at vi skal ud at sejle 

om ikke alt for lang tid. 
 
Det betyder så samtidigt, at vi endelig fik sagt rigtigt velkommen til vores nye 
ansigter hos Ooptierne. Gilbert, Hugo, Molly, Rasmus, Storm, Villads og 
Willy er nu i gang med at være ”Rigtige Ooptier” og ikke et ansigt på en 
skærm et sted derude.   
Der er mange ting der nu skal læres, mange nye kammerater der skal læres at 
kende og mange rutiner der skal findes ud af. Men bare rolig, - alle ”de gamle 
Ooptier” står klar til at hjælpe jer godt i gang, og sammen skal vi nok 
finde ud af det hele som tiden går. Vi ønsker endnu en 
gang stort velkommen til jer alle med familier. 
 
Ikke nok med at vi har fået nye ansigter blandt 
Ooptierne. Vi har været så vildt heldige, at Laust 
har lyst til at være med hos Ooptierne som 
medhjælper. Det er super dejligt. Laust er 15 år og er 
spejder om tirsdagen, men med mod på mere og derfor nu med hos os. Laust 
har selv været med som Oopti indtil han blev spejder, så han kender det hele 
godt og kan sikkert huske en masse fra sin tid som Oopti. Måske kan I lokke 
en god historie ud af ham en gang i mellem. Stort velkommen til Laust.  
 
Som det første skal vi i gang med at få vores optimistjoller klar til sejlads 
hurtigst muligt. Vi er allerede i gang med at slibe ror og sværd, så det kan få en 
gang lak og blive klar til årets brug. Efter det skal vi have gjort selve jollerne 
klar. Det klarer vi sammen med forældrene søndag d. 9. maj, hvor det bliver 
super godt vejr og vi bliver en masse glade ansigter, der tager fat på opgaverne 
med stor iver. Husk fornuftigt arbejdstøj og en god madpakke. 
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OPTI - SIDE 
I år skal vi tage vores nye lånte følgebåd i brug. Det bliver afløseren for 
Askepot. Askepot har tjent os godt i mange år og går nu på pension. I stedet 
tager en anden båd over. Den er ikke døbt endnu, så I må alle gerne lade 
tankerne flyde og tænke over gode navne til 
denne båd. På et tidspunkt kigger si så på alle 
forslagene og vælger det vi tænker er det 
bedste. Husk at båd-navne er ”hun-køn” eller 
”intet-køn”. Man døber ikke både med ”han-
køns-navne”. 
Den nye følgebåd kræver et nyt skur til opbevaring. Derfor er vi pt i gang med 
at ombygge det nuværende skur så det kommer til at passe til den kommende 
jolle. Her kommer vi til en gang i mellem at have brug for ”lidt ekstra hænder, 
så de voksne skal ikke blive overraskede hvis vi en gang i mellem kalder til 
samling for de voksne hænder. 
 
Ellers skulle vi i slutningen af maj have haft vores 100-års jubilæums-
Standerhejsning. En dag hvor vi skulle have fejret at Gru bliver 100 år i 2021. 
Den flytter vi til efteråret og satser på at vi til den tid kan holde en kæmpe fest. 
Der bliver nok en mindre fejring af starten af sejlsæsonen, så følge med på 
hjemmesiden og tjek jeres mail for de sidste opdateringer. 
 
Ud over forårsklargøringen af vores joller skal vi også have styr på knob og 
benævnelser. I har fået knobtove til hjemmebrug, så vi regner med at i øver 
hjemme og overrasker os med at I er super skrappe til de knob vi skal bruge 
når vi sejler. 8-tals knob, råbåndsknob og dobb.halvstik om egen part er de 
vigtigste. Tjek evt youtube for hjælp. Benævnelserne handler om hvad de 
forskellige ting på jollerne hedder. Her har I fået en oversigt på mailen så der 
kan I også øve hjemme. 
 
Vi ses i Gry – helt i virkeligheden - jabadabaduuuu. 
Husk også at vi skifter til sommermødetid - vi starter kl.18.00. 

De bedste sejlsæsonsstarts-søspejderhilsner 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 
MAJ  :  

** OBS - NY  TID **               ** OBS - NY  TID ** 
 
Ons d.  5 kl.18.00 - 20.00 Vi mødes på Stationen og knokler med det vi 

mangler med at gøre klar til sejlads. Arbejde med 
ror og sværd, samt træning af diverse til sejlads. 

 
Søn d.  9 kl.10.00 - 15.00 Arbejdsdag med forældre. Så skal 

vi have selve optimistjollerne klar. 
Mød op og tag fat. 

 
Ons d. 12 kl.18.00 - 20.00 De sidste ting, eller måske opstart med, at gøre klar 

til sæsonen. Mon det bliver i dag at vi bliver 
færdige, - måske........ 

 
Ons d. 19 kl.18.00 - 20.00 SEJLADS !! SÅDAN!! HELT SIKKERT - 

MÅSKE!! Alle husker uniform og redningsvest. 
Ingen sejlads uden uniform.  

 Tag fat, rig til og så - bare sejle, sejle, sejle og …… 
sejle!! 

 
Ons d. 26 kl.18.00 - 20.00 Sejlad for alle, - ja vi håber det! 
 
Lør  d. 29 kl. 13.00  Årets STANDERHEJSNING i Gry.  

Følg med og se hvad der sker. 
 
Juni :  
 
Ons d.  2 kl.18.00 - 20.00 Vi sejler, jo hurtigere I rigger til jo mere får I sejlet.  
 Skal vi tage tid i dag?? 
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Hvis man er oppe kl. 24.00 står 
Karlsvognen lige over hovedet, 
mod nordøst ses Lyren med Vega, 

mod syd ses Jomfruen med Spica. Hvis 
nogen er blevet bidt af at se stjerner, kan 
jeg anbefale en app, som hedder Sky-
View Life – den er gratis.

Der har været et møde om Søulkenes 
tilhørsforhold til Gry. Dette er dog dags 
dato endnu ikke helt afklaret. Vi 
har givet besked om, at emnet tages op 
på næste Admiralforsamling den første 
lørdag i september.

Projekt Den Blå Vogn er afsluttet, stativ-
vogn til Chresten K, så teltet kan blive 
stående, hvis vi får lov.

Ohøj         Søulke.
Det gik fint med søsætningen af alle 
både på pladsen. Chresten K ligger nu og 
vugger i Svanesøen.

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

Der sejles kapsejlads hver torsdag i 
maj og juni med Københavns Træsejle-
re.

Standerhejsning den 29. maj og det er 
nr. 100.

Admiralforsamling lørdag, den 4. 
september.

HUSKAT:

Der var premiere den 
11. april med Den Blå 

Vogn, som måske skal 
have en spand maling 

for stadig at være 
berettiget til sit navn.
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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 
24 46 98 54 
clauslaage@gmail.com 

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”


