Oktober 2021

84. årgang

Vi går mod hyggetider

Foto: formanden

Det var også hyggeligt på sølejren, fra
venstre og rundt: Oopti Rune, H. C.,
Oopti Julius, Oopti Carla, Nils Ole.

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

SIDSTE
SEJLADSER
Oktober er den sidste måned i sejlsæsonen – til
november skal bådene på land.

KASSERER
KALDES
Læs Optiernes og formandens indlæg, s. 5 og 7.
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Pas på!
Vi har modtaget en mail fra en af vores læsere med et billede af en fupmail, han har modtaget, hvor der i ’Til’-feltet
står den emailadresse, vi bruger til at sende Standeren ud til
listen af vores læsere med: standerud@gryspejderne.dk.
I mailen stod, at vores læsers enhed var blevet inficeret og
hacket og med besked om, hvad han videre skulle gøre og
klikke på! Det gjorde han selvfølgelig ikke, og det skal man
selvfølgelig aldrig gøre.
Der er desværre ikke noget, vi kan gøre fra Standerens side
for at undgå falske mails, hvor den adresse, vi bruger til at
sende mails ud, optræder. Men vi håber og tror, I alle er opmærksomme, når I kontrollerer jeres mail.

Kagen til 100 års festen! Det var Atlanta, der havde lavet den.
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OHØ

R E!

ligt jazz og hygge på terrassen. Tillykke
til vores spejder Mingus, der med 44
point vandt skydekonkurrencen blandt
børnene!

J S P J DE
E

H

ip hip hurra for Gry! Vi fik fejret
Grys 100 års fødselsdag i stor stil
med masser af sejlads og god mad.
Spejderne stod for sejlads med familier i Svendborgjollerne, og vi fik givet
den gas! Aftenen sluttede af med fest-

Vi går en mørkere tid i møde, men vi har
en lille måned tilbage, før vi skal have
bådene på land, så hver tirsdag sørger vi for at få sejlet Sundet tyndt! De
kølige aftener giver god anledning til at
nyde en kop varm te efter en god sejltur.
God tur til de spejdere, der skal på
PLan her i efterårsferien! Vi glæder os
til at høre om jeres tur og alt, hvad I har
lært!
God Vind!
Tropslederne
Kiwi på tur med Sigurd ved roret
og Chilli, Lukas og Gry ombord.
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Formandsord om sommeren i GRY
Gode GRYere.
Jeg havde igen i år glæden af at være med Optierne på deres sommertur – igen
en genial tur med samvær og aktiviteter, der inspirerer til de næste års ture.
I år blev en ganske særligt år, da vi midt i netop den uge tog afsked med æresmedlem i GRY, Erik Sø. HC & Nils Ole tog hjem for at være en del af familiens
sidste samvær og var sammen med familien og deres far – som de alle ønskede
det. En smuk og rigtig afsked. På Sølejren afholdt vi ved mindehøjtideligheden et
minuts stilhed for Erik Sø – et smukt og vigtigt øjeblik for alle. Der blev sagt
mindeord og særligt én sætning, står stadig meget tydeligt tilbage: ”Jeg har aldrig deltaget i en Sølejr, som Erik ikke var en del af”. Så enkelt kan symbolikken
på lejren og engagementet fra Erik Sø beskrives. Hans indsats for søspejderne
rækker langt ud over GRY og siden starten af 1950’erne har han været et fast
holdepunkt for os – et forbilledligt æresmedlem. Mange historier og tanker er
delt allerede. Bliv ved med at dele dem og stol på, at spejderånden lever videre. Ved Erik Søs begravelse i Hvidovre var GRY repræsenteret på en smuk og
mindeværdig dag. I seneste Stander, blev Erik Sø nævnt med smukke mindeord.
Erik Sø har leveret en utrættelig indsats og er den første af nu tre generationer,
som GRY står på. Spejderånden lever videre i GRY blandt andet takket være de
generationer, Erik Sø har leveret.
Tak for lån til Rigmor og hele Erik Søs familie og for den fortsatte indsats – TAK
fra hele GRY.
Sommerturene blev igen i år en central begivenhed GRY, som det normalt er.
Jungmændene og Optierne var på Thurø til SøLejr 2020 (et år forsinket), og
aktiviteterne var mange. Specielt samværet blev dyrket og værdsat – en stor oplevelse for medlemmerne og for os, der deltog på lejren.
Spejderne drog på togt, og der meldes tilbage om, at det var en virkelig god tur
med sejlads og samvær. Jeg vil gerne kort nævne, at den selvstændighed, der
bliver lagt op til med hensyn til sejlads, mad og budgetter, er genial. Igen i år har
jeg set spejdere sejle uden ledere uden for normal klubaften. Opfordringen herfra er, at alle søger netop den mulighed: ”at danne en godkendt besætning, lån
en båd og sejl – selvstændigt” Det er endnu en kernelevering fra GRY. Brug det
gerne.

100-års festen
Tillykke til GRY, med de 100 år. En flot alder og værd at fejre. Og fejret, det blev
den. 100-årsfesten blev afholdt i slutningen af august som en alternativ Stander
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Aftensmadshygge på sølejren. Fra venstre modsat side af bordet:
Oopti Carla, Oopti Selma, JM Arthur, Oopti Bertil og med ryggen til
fra venstre: Oopti Peter, Oopti Julius, Oopti Rune, Bertils mor Jonna.

hejsning. En fantastisk dag med samling på Stationen, aktiviteter, god mad og
musik. En særlig tak til jer, der arrangerede og fik festen til at blive til netop det,
vi ønskede.

Bestyrelsen
Velkommen til de nye ansigter i bestyrelsen. Har du også mod på at deltage eller på anden måde give en hånd i GRY, så tag endelig fat i os. Det er på alle måder en stor oplevelse at være tæt på GRY. Formandens ord: ”Det er alle timerne
værd, og vi lever af frivillighed – kom og vær med”.
Vi mangler en økonomiansvarlig
Skulle du have de kompetencer, der skal til for at være økonomiansvarlig, og har
du en ekstra time en gang imellem til at gøre en frivillig indsats, så hører jeg gerne
fra dig. Jeg vurderer, at tal og detaljer er det, der skal til, for at få succes i jobbet.
Ifølge Sande, der besidder jobbet nu, ”er der ikke ret meget arbejde i det”, så giv
endelig lyd! Sande har lovet, at overdragelsen bliver med hjælp fra hans side.
Med ønsket om snarligt gensyn
Formanden
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OOPTI - SIDE

Hej Ooptier

Så ramte vi oktober og nu lugter det desværre en hel del
af, at sejlsæsonen snart er slut for denne gang. Vi sejler
som altid frem til efterårsferien og så er det tid til at gå
på land for vinteren. Den sene sejlsæson byder på
forskelligt vejr, så det er vigtigt at kigge ud af vinduet
inden I tager af sted til sejlads i Gry. Fornuftigt tøj til
vejret er vigtigt. Vindtæt tøj yderst er næsten altid det
vigtigste. Tøjet under skal passes til efter temperaturen.D
Når vi rammer efterårsferien holder vi fri og alle må sørge for at få en dejlig
uge med masser af hygge og familietid. Efter ferien mødes vi igen og så har
vejret igen rykket sig lidt og alle skal huske cykellygter og igen fornuftigt tøj.
Men nu rykker vi indendørs og her skal vi have vores aktiviteter resten af "på
land - sæsonen". Det skal nok blive godt og spændende. Der bliver mange
forskellige aktiviteter og som altid er I med til at finde på hvad vi skal tage os
til. Første punkt bliver dog helt sikkert, at skal lukke ned for vinteren og få styr
på bådgrejet og jollerne. Når det er på plads kan vi starte vinteren op for alvor.
Vinterens aktiviteter indholder jo også vores ture i svømmehallen. Og her
skulle vi jo i følge traditionen have været i Frederiksberg svømmehal som
vanligt, men den er desværre ikke åben efter renovering endnu. Så vi skal ud at
finde et nyt sted der kan passe ind i vores brug. Hvor det bliver er ikke
bestemt, men I skal nok høre det så snart vi ved det.U
Indesæsonen byder på mange forskellige aktiviteter og
også nye ansigter. Vi skal have fyldt op fra ventelisten og
når vi rammer december skal "de store" jo rykke op til
spejderne. Så bliver der plads til flere nye ansigter. Vi ved
ikke præcist hvornår det bliver, men vi ved at I som altid
bliver helt fantastiske til at tage imod dem der kommer. Så
er I alle sammen lige pludselig blevet til "de gamle" og dem
der ved en masse. Det bliver under alle omstændigheder helt
sikkert super at få nye med ombord.
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OOPTI - SIDE

Så skal vi huske at sige "Tak for sidst" til jer der var med
til vores 100-årsfest. Det blev en hyggelig dag med
forskellige aktiviteter og så desværre ikke så meget
sejlads som vi gerne ville have haft. Vejret var ikke til
sejlads i Optimistjoller, men nogle fik da en tur i de
lidt større både.M
Dagen bød også på en båddåb af "Den gyldne Gås",
som er den motorjolle vi har fået lov til at låne. Nu kan vi holde godt øje med
jer på vandet på trods af at vi ikke selv har en brugbar jolle for tiden.
Eftermiddagen blev krydret med pakkeauktioner og jazz-orkester.
Dagen endte i fællesspisning med salater og godt kød. Afslutningen blev en
kæmpe jubilæumskage, hvor der helt sikkert var rigeligt til alle.
For nogen forsatte festen til langt ud på natten, og nu er vi alle klar til de næste
100 år i Gry.L
Tak skal vi også sige til alle der var med til vores arbejdsdag i september. Det
er den årlige dag, hvor vi får klaret en masse praktiske opgaver med
vedligehold på plads og omkring husene. Almindelig vedligehold og også
nogle gange etablering af nye nyttige ting. En dag hvor alle, store som små,
kan yde en indsats det giver mening for os alle i hverdagen.E
Som det sidste skal vi lige have fat i jer
forældre. Vi har gjort det før, men gør det lige
igen. Vi har brug for nye kræfter på vores post
som kasserer i Gry. Sande har haft staffetten i en
del år og trænger til afløsning. Vi efterlyser
derfor en ny kasserer til Gry og lover, at den
afgående vil hjælpe godt med til indføring i
arbejdet. Det er også muligt at kontakte Sande
på forhånd og spørge ind til opgaverne. Det er ikke en kæmpe opgave, men en
vigtig post i Grys hverdag. Tag fat i Sande og hør nærmere.

Ellers mange glade efterårshilsner 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)
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Oopti-PROGRAM

OKTOBER :

Ons d. 6 kl 18.00 - 20.00 Der skal sejles for fuld kraft. Måske den sidste
sejltur for i år, - det bliver vejret der bestemmer.
Husk nu fornuftigt tøj til
vejret.
Ons d. 13 kl 18.00 - 20.00 Så er det nu, - desværre! - i
dag bliver det helt sikkert
sidste tur på vandet for i år, snøft! Brug den og nyd den.
Ons d. 20

Efterårsferiefri, Alle må spise en ekstra lun bolle i dag!
Varm kakao kunne også være på menuen I bestemmer nemlig selv ;-) Måske skal der en
drage i luften

Bemærk nymøde tid - bemærk ny mødetid - bemærk ny mødetid
Ons d. 27 kl 18.30 - 20.00 Første møde på land. Jollerne skal pakkes væk for
vinteren og optirummet skal have en omgang. Husk
skiftetøjet skal med hjem. Nye Ooptier møder
måske op - der er masser af aktiviteter i dag

NOVEMBER :

Ons d. 3 kl. 18.30 - 20.00 Første rigtige ”inde-møde” for
denne sæson. Programmet er
ikke sikkert, men det bliver en
god aften, - måske med kage uuuhhhh.
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Ohøj

Søulke.

S

å har vi sneget os igennem første
efterårsmåned. Sejladserne med de
andre smukke både fra Kts. er slut;
den blå (grå) vogn til Chresten K. er forkortet og afstivet, så vi nu kan forberede
os mentalt på bådoptagning.
Med tankerne tilbage til et skønt Ulketræf på Als med 20 deltagere, kommer
her et citat fra Kirsten og Arnes hilsen:
“Det er fantastisk, at vi kommer hinanden så meget ved efter alle de år. Jeg
tror, at jeg selv endelig har fundet frem
til, hvad det egentlig var, der var så
dragende ved Stationen og søspejdertroppen GRY: det var det, at være fælles
om et stort projekt, at arbejde sammen,
sejle sammen, sove sammen, spise burgere sammen (det var ikke noget man
gjorde, der hvor jeg kom fra) feste sammen og drikke øl og spille harmonika
og synge og danse (i træskostøvler og
genser) sammen. Det var FRIHED – og
det at samles omkring en fælles og meningsfuld opgave og holde af hinanden
på trods af meget store forskelligheder.

VIGTIGE DATOER, VI SER FREM TIL
Torsdag, den 7/10
Årsafslutning m. Træsejlerne på
FREM.
Torsdag, den 21/10
Afrigning af Chresten K. (forslag)
Lørdage, den 6/11 og 13/11
Tænker at det ku´ være Chresten K.
som sidste båd d. 6/11
kl. 7.00-14.00…15.00

Tak til jer alle for før og for nu, og håber
vi ses mange gange i mange år endnu.
Knus & kærlig hilsen,
Kirsten og Arne
”
Alt vel herfra, vi ses,
Søulkehilsen Jeppe

Burgerspisende Kirsten
fra 1970 – aftenen før vi lettede
for at deltage i ’SØ 70’ i
Lindelse Nor, syd for Rudkøbing.
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ADMIRALSFORSAMLING
4. september 2021
Referat
Tilstede var: Eskild (EC), Jeppe (JJ), Lars
(LB), Tom (TN), Hans-Henrik (HH), Phao
(JP), Jan (JE)

met, at JP har besluttet ikke længere at
komme i havnen for at give en hånd med
mere, og at han fremover kun vil dukke
op til Standerhejsningen.
EC: Synes ligesom JP, at brevet fra KG
og CL var for dårligt, og at det jager folk
væk. EC vil fremover kun være løsgænger i forholdet til Gry.

1. Valg af dirigent: Jeppe.
2. Valg af referent: Jan.
3. Formandens beretning ved EC.
Længe siden at vi sidst så hinanden i
havnen. Der er blevet lavet vogn til Chresten K, som bruges når den er på land,
så båden kan køres ind og ud af teltet,
og der bliver sejlet i Chresten næsten
hver torsdag.
Vi har mistet en af Søulkenes grundlæggere, Erik Sø. Æret være hans minde.
Der har været Søulketræf hos Kirsten
og Arne på Als d. 20-22/8. Vi var ca.
20 samlet til en rigtig hyggelig weekend.
Stor tak til Kirsten og Arne for det fine
arrangement.
4. Kommentarer til pkt. 3
Ingen kommentarer
5. Søulkenes tilknytning til Gry. Oplæg v. JJ.
JJ havde mailet materiale til Søulkene dagen før, og han forklarede om materialet,
han havde sendt rundt. Derefter fik hver
deltager ordet, så vedkommende kunne
sige sin mening om, hvordan han følte,
at forholdet til Gry var blevet, og hvordan
det skulle være fremover.
JP: JP synes, at det udsendte brev og
artiklen i januar Standeren 2021, skrevet
af Kristoffer Gravgaard (KG) og Claus
Laage-Thomsen (CL), var så uforskam10

LB: LB ønsker en nærmere tilknytning til
Gry, og det vil han fortsætte med. Som
han siger ”En gang søspejder, altid søspejder”. Og så forstår han ikke, at Søulkene skal have særstatus, som JJ ellers
havde skrevet i det udsendte materiale.
HH: Tror det er en misforståelse fra Gry’s
side og synes ikke, at brevet er fornærmende. HH er i øvrigt blevet medlem af
Gry. Forstår ikke den diskussion der er
mellem Søulkene mht. til tilknytningen til
Gry. HH har fået forklaret tankerne bag
Gry’s udmelding af Thor (tilskudsansvarlig). Det har noget med budgettet samt
medlemsfordelingen rent aldersmæssigt
at gøre, som kan få indflydelse på tilskuddet fra Kbh. Kommune.
TN: Der skal være orden i medlemskaberne i Gry, så derfor skulle de 24 til 60
årige flyttes over som Søulke, hvilket de
nu ikke gør alligevel. Kbh. Kommune har
nemlig lavet om på tilskudsreglerne. Det
er børnene det kommer an på, og det
er dem det drejer sig om i sidste ende,
mener TN.
JE: JE mener at det hele fra begyndelsen
beror på en misforståelse, ved det, at KG
og CL fik udleveret Søulkenes interne
mailliste af JP, som gjorde dem opmærksom på, at de ikke måtte bruge den til
noget, men det overhørte de åbenbart.
JE mener i lighed med EC og JP, at brevet og artiklen i Standeren var for groft,

Punkt 9 på
dagsordenen.
Fra venstre i hvid
skjorte: Tom, Jeppe,
Hans Henrik, Eskild,
Lars, Jan og Phao.

og hvis det er sådan, at man skal tvinges
til at være medlem eller betale et fast
tilskud til Gry hvert kvartal for at benytte
de ting, som Søulkene gør i dag, vil JE
holde sig væk fra Gry fremover.
JP: Søulkene blev startet 1997 af Erik
Sø. Han ville samle de gamle spejdere
for at give en hånd med til flytningen af
Stationen.
JJ: JJ mener også, at det måske er en
misforståelse fra Gry’s side, og JJ mener,
at kontigent eller anden økonomisk støtte
skal være frivillig. Der skal findes et fælles svar fra Søulkene til Gry. JJ vil gerne
være tilknyttet til Gry, men økonomien
skal som sagt være frivillig og ikke være
tvungen, en passiv betaling/støtte til Gry.
TN: TN mener, at der er mange følelser
involveret i forholdet mellem Gry og Søulkene, og dette kan være skyld i misforståelserne.

økonomiske forhold til Gry skal være, og
det skal være frivilligt. Derudover er Søulkene stadig klar til at give en hånd med,
når Gry har brug for det.
6. Forstærkning af blå/grå vogn til optagning af Chresten K.
Vognen skal forkortes, og der skal svejses nyt jern på til at afstive vognen. EC
vil gerne påtage sig arbejdet, da han ved,
hvordan det skal laves.
7. Valg til Admiralitetet
Formand: Eskild (EC)
Sekretær: Jeppe (JJ)
Suppleant: Lars (LB)
8. Eventuelt
Vintermøder: 26/11-21 kl. 13.00 hos
Jonna og William og
26/02-22 kl. 13.00 hos Eskild
Nytårsfrokost: 29/01-22 kl. 13.00 på
Stationen.
9. Frokost

Konklusion på punkt 5: Hver Søulk bestemmer selv, hvordan vedkommendes

Slut og velbekomme.
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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
https://dk.betternow.org/
fundraisers/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”

