Juni 2021

84. årgang

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

SOMMER
PÅ
VEJ
I næste måned holder Standeren
sommerferie, og de forskellige
afdelinger stævner ud på deres
sommertogter. God færd.
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Foto: forælder Mai Maskell Andersen

Skøn dag på vandet med optierne.
Rasmus og Bertil kommer trækkende,
mens Laust forklarer bagved, at nu skal
der hentes sejl, ror og sværd til jollerne
så de kan blive klar til sejlads.

GRY søger en frivillig kasserer
GRY bestyres af gode frivillige kræfter, og vi søger lige
nu en, der vil tage over som kasserer efter Sande. Har
du, eller kender du én, der har flair for tal, så hører jeg
gerne fra dig: henrikholms@me.com/25 67 16 38.
Sande overdrager opgaverne til dig og sørger for, at du
blive sat grundigt ind i dem. Ifølge Sandes udsagn er det
en overkommelig post.
Vi laver budgetter og regnskab én gang om året ifølge
reglerne i systemet via en afprøvet og fastlagt model,
og kvitteringer for driften af GRY registreres i systemet.
Derudover deltager kassereren i 4-6 bestyrelsesmøder
om året. På møderne er økonomi et fast punkt, som
kræver beskeden forberedelse inden.
Med ønsket om en god sæson – Henrik, Formanden
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Du kan få en ny,
gammel uniform
– gratis
Katrine, som er mor til
hele tre GRY søspejdere,
har to brugte busseronner, som hun giver væk.
Den ene passer til en
nystartet opti og har
været brugt af både
Kasper, Astrid og Selma.
Den anden er større og
passer en, der er 10 år+.
Sms til Katrine på
61 69 92 23.

OHØ

R E!

Frederik fik dog lige sneget sig med en
tur ud på Rangarok, hvor han fik lejlighed til at tage et par flotte billeder.

J S P J DE
E

S

å er vi endelig kommet på vandet!
Nu er alle fire svendborgjoller klar
til at sejle ude på det åbne hav. Vi
ledere glæder os meget til at nyde vinden
med jer, når vi får gjort Pollux klar.

Vi har en smule travlt, for vi skal have
fundet de rustne sejlevner frem og vedligeholdt dem, før vi tager på vores fede
sommertur lige om snart :-) Derfor øver
vi nu vigeregler, mand-over-bord
manøvre, godt sømandsskab og meget mere.
Så er der snart kun tilbage at nyde sommeren i et lidt mere normalt Danmark,
så vi håber på tilpas meget vind og masser af sol til at komme langt ud i landet!
God Vind!
Tropslederne

På besøg hos Ragnarok. Her er det
Lasse og Troels i Karlsvognen.
Ombord på Ragnarok. I cockpittet
styrer Astrid, Lui og Vilum, og Mads og
Asger opererer på fordækket, selvom det
kan være svært at se, det er dem.
Første tur på havet med alle fire
svendborgjoller. Patruljerne i fuld gang
med afrigningen af Kiwi, Ragnarok, Banana
Joe og Kaos.
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OOPTI - SIDE
Halløj Ooptier.
Så ramte vi juni og vi har heldigvis fuld
gang i sejladsen. Vi er på vandet igen og
det er jo bare det vi allerhelst vil. Vind i
håret, vand under jollerne og en masse
smilende ansigter, der fyldes af gode
oplevelser. Nye hjælpes af erfarne, alle
giver en hånd med så jollerne får liv på vandet. Vi er en del nye, og det giver
lidt udfordringer i forhold til at få det hele til at gå op, når vi skal sejle. Men
alle hjælper til, og kun få gange er det nødvendigt at lave "skiftehold" for at få
alle på vandet. Men igen tages det hele med godt humør og det er bare dejligt.
Inden længe kommer vi også til at tage vores lånte følgebåd i brug for alvor.
Vi skal lige have bygget "båd-huset" færdigt inden vi kan få jollen til Gry. Vi
skal jo også passe på den når den ikke er i brug. Der kræver et nyt hus, da den
ikke kan være i det gamle. Så vi flytter og udvider det gamle, og snart er det på
plads. Taget af det gamle hus bliver genbrugt og her har vi også fået hjælp af
gode forældre undervejs, - TAK! Indtil da må vi bruge "Karlsvognen", som
også virker fint, men den lånte jolle bliver bedre, da vi her kommer noget
tættere på optimisjollerne under sejladsen.
Sidst i maj har vi haft vores Standerhejsning. Igen i år blev den ramt
af at vi ikke kunne gennemføre den som vi aller helst ville. Den
store 100-årsfest er derfor flyttet til d. 28. august, hvor vi så
for alvor skal mødes i stedet. Vi glæder os til festdagen og
håber, at alle sætter dagen i kalenderen.
Og når vi nævner kalenderen, så kommer der med denne Stander
½-årsprogrammet for sidste halvdel af 2021. Så kan alle datoerne komme i
kalenderen så i ikke går glip af gode og sjove arrangementer og ture. Den kan
også hænges på opslagstavlen eller køleskabet hvis det giver mening. Tjek den
ud med det samme og vær klar.
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OOPTI - SIDE
Kigger vi lidt frem mod sommeren skal vi have vores
årlige sommertur. Lige nu mens vi skriver til jer kender
vi ikke den endelige plan. Det bliver enten en tur til en
fælles landslejr for søspejdere i Danmark eller en
traditionsrig tur til Holbæk. Hvor vi ender kommer an
på tilslutning fra jer Ooptier. Så snart vi er sikre på hvad
vi skal, melder vi det ud sammen med alt det praktiske
omkring turen. Måske bliver der også brug for en hjælpende hånd med
transport eller andet. Vi håber, at vi får det hele til at hænge sammen på bedste
vis. Under alle omstændigheder skal vi nok få en fantastisk tur.
Med slutningen af juni rammer vi desværre vores
sommerpause i forbindelse med vores onsdagsmøder. Alle
drager på ferie på forskellige tidspunkter, så de faste møder
lukker ned. I år bliver det endda en enkelt onsdag før end vi
plejer. De "voksne" hos Ooptierne skal til et helt specielt
familie-arrangement, som blev planlagt for 25 år siden. Det
er ikke lige noget man flytter, så sidste onsdag før ferien
bliver altså uden Oopti-sejlads.
Til gengæld smider vi en søndag ind hvor der er mulighed for at komme i Gry
og sejle Optimistjoller. Og tag gerne familien med og lad os sammen få en
hyggelig dag ud af det. Tag madpakken og det gode humør med, -så giver
resten sig selv. Dagen bliver til noget hvis der er nok der kan deltage. Så vær
klar med et svar, når vi spørger ind til deltagelse.
Ellers skal vi bare bruge resten af tiden i juni på sejlads, sejlads, sejlads. Måske
bliver det med små opgaver undervejs, men det vigtigste er at I får sejlet og
lært en masse. Vi ses i Gry.
Vi ønsker alle i og omkring Gry en super sommer

Super friske sejler-hilsner.
Nils Ole og H.C.

P.S. Husk at ringe afbud til N.O.(38 79 40 44), H.C.(61 10 23 38) eller Stationen (39 20 62 81), hvis I ikke kan komme.
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Oopti-PROGRAM
JUNI :

Ons d. 2 kl. 18.00-20.00

Så sejler vi igen. Måske skal vi lege "sønderjyder til
hest" - til havs? Vi må se hvad dagen bringer.

Ons d. 9 kl. 18.00-20.00

På med uniformen og af sted det
går. Alle har uniform på og
redningsvest FØR vi rammer
broen.

Ons d. 16 kl. 18.00-20.00 Sidste onsdagssejladsaften før
ferien. Ja, I læste rigtigt - sådan bliver det altså lige
i år. Men det bliver en fantastisk aften alligevel.
Søn d. 20. kl. 10.00-15.00 Mulig sejlerdag for Ooptierne. Vi vender tilbage
med mere info. Sæt dagen i kalenderen og bliv store
oplevelser rigere.
Ons d. 23

JULI :
SOMMERTUR :

I dag holder vi en yderst sjælden "Ooptifriaften".
De voksne har et specielt familiearrangement, der
desværre ikke kan være andre dage.
God sommer, - Vi ses til :

Nærmere følger så snart muligt.

AUGUST :
Ons d. 11 kl. 18.00-20.00 Første sejlads efter ferien, - Det bliver super!
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Ohøj

Søulke.

O

høj, ohøj Søulke og alle i og omkring
GRY.

Et gammelt ordsprog siger: maj måneds
kulde, giver laderne fulde. Vi, Søulkene, siger: Vi tager juni i vores arme,
men med mere sommervarme.
Et køligt forår er slut, og vi ser frem til
lune sejladser med Kjøbenhavnske
Træsejlere om torsdagene i maj/juni og
august/september. Chresten K er klar.
Vi ser også frem til at fejre GRYs 100
års jubilæum + Chresten K 110 år.
Måske i august/september? Mange af
Søulkene var med til 50 års jubilæum i
1971. 120 deltagere til arrangement
på Sejlklubben FREM, på menuen var:

boeuf stroganoff og syltede pærer med
råcreme og bagefter optræden af lederne,
musik og dans m.m. Dejlig fest.
Vi ønsker alle afdelinger i GRY
god sommertur/lejr.
Hav det godt, til vi ses.
På Søulkenes vegne, Jeppe.

VIGTIGE DATOER, VI SER FREM TIL
Weekenden, den 20-21-22/08
Søulketræf på Als hos Kirsten og Arne.
Lørdag, den 4/9
Admiralforsamling på Stationen.

Chresten K.
Storsejlet rigges til.
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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”

