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

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

Alle skal melde sig enten til eller fra turen på 
www.gryspejderne.dk, senest onsdag, den 24. 
november. Læs mere i vedlagte invitation.

Ragnarok og besætning ud 
på årets sidste tur med en 
flot havnemanøvre! 

GRYS JULETUR, 4.-5. 
DECEMBER
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Kaos på vej i havn for sidste gang i år.

Erik ‘Sø’
En gammel søspejder i Gry, Hans Christian Bjerg, har sendt 
mig et udklip fra den 1. oktober fra Kristeligt Dagblad med en 
fin nekrolog og beskrivelse af Erik ’Sø’.

Jeg synes, at de, der har lyst til at læse den, skulle have lov, så 
jeg har taget et billede af den og sender den med email-udsen-
delsen af Standeren som en pdf. Så håber jeg, I finder ud af at 
zoome ind og ud i artiklen og kan læse den.

Hvis du kun får Standeren med posten, så kan du skrive en 
mail til mig, pia@santesson.dk, så mailer jeg den til dig.

Redaktøren
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Det var så sejlsæsonen. Vi har sejlet 
for sidste gang, og bådene pak-
kes væk for vinteren. Det er dog 

lidt lang tid siden, at vi har fået kigget 
på teorien, så det skal vi have styr på 
over vinteren. Den kommer til at stå på 

navigation, sømandskab og turplan-
lægning, men selvfølgelig skal vi også 
hygge med madlavning og måske patrul-
jeaftener!

Vi sørger for hyggen og læringen, hvis I 
spejdere sørger for gå-på-modet og det 
gode humør. Vi glæder os til at vise jer 
vores plan for vintersæsonen. Det kunne 
jo være, at I kunne komme med et par 
forslag til, hvad I har lyst til at lave ;-).

God Vind!
Tropslederne

Kiwis besætning gør klar til årets 
sidste sejlads. God tur Rasmus, Lukas, 

Sigurd og Astrid.

OHØJ SPEJDERE
!
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OOPTI - SIDE 
 
Hej Ooptier. 

”Knas, knas, uuhhh og øv”. Ja, det er oplevelser der kan 
komme inden længe, eller måske allerede har været der. 
”Knas, knas – kunne være de første visne blade, der 
bliver trådt flade under skoene på vej mod et Ooptimøde 
i Gry. ”Uuhhh”, - er måske et udbrud der slipper ud, 

hvis man er lige ved at falde i våde glatte blade på asfalten, og ”Øv”, - er det 
nok lidt, hvis vejret er kedelig regn, der falder fra himlen, når man er på vej ud 
af døren en onsdag omkring lidt i klokken ”Søspejdertid”. Men bare rolig, - vi 
klarer alle udfordringerne og mødes selvfølgelig fortsat hele ”På land-
sæsonen”. Der er masser af gode hyggelige oplevelser, der står i kø for at 
blive taget fat på fra nu af og frem mod vi igen skal til at sejle en gang i løbet 
af maj måned næste år. 
 
Og hvad skal vi så lave? Ja, det er der forhåbentligt masser af gode ideer til 
rundt omkring i jeres kvikke hoveder. Vi finder en aften i kalenderen, hvor vi 
afsætter tid til at få rystet dem ud af jer. Der bliver sikkert til en masse 
spændende ting vi kan lave. Vi smider dem alle ned i ”ide-posen”. - ryster den 
godt og får lagt et godt program til vores møder i 
Gry. Vi når sikkert ikke det hele, men så kan vi 
jo gemme nogle af ideerne til næste år. Læg 
hjernerne i blød og smæk ideerne ind i 
”huskeren”. Hold øje med programmet og vær 
klar med jeres ideer når ”ide-posen” skal fyldes op.  
 
Afslutningen på sejlsæsonen giver nogle af de traditionelle aktiviteter der 
hører til i et ”OoptiiGrysøspejderår”. Vi skal have kigget skabet med skiftetøj 
efter og årets tøj-lager skal med hjem til en opfriskning. De personlige 
redningsveste skal kontrolleres for evt fejl, og alle skal et smut på vægten  
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OOPTI - SIDE 
så man ved om redningsvesten kan klare endnu en sæson. Hvis ikke skal der 
måske en ny redningsvest på ønskesedlen til jul. Dem der nu har sejlet et år i 
Gry skal også have deres egen redningsvest. Første år i Gry kan man låne, og 
derefter skal man have sin egen private redningsvest. Husk at alle 
redningsveste skal være ”CE-godkendte”. Er man i tvivl om noget så spørg 
endelig.  

En anden ting der følger med vinter-sæsonen er, 
at vi får vores plads fyldt op med både, der skal 
på land for vinteren. Det betyder, at man gennem 
vinteren skal gå den lige vej ind fra vejen til 
Stationen. Ikke noget med at lege eller gå zig-zag 

ind og ud mellem bådene. Vi finder sammen den mest fornuftige vej gennem 
”båd-junglen”, når alle bådene er på land. 
 
November byder også på opstart med ture i svømmehallen, - I skal nok få 
besked på hvor det bliver så hurtigt som muligt. Kigger vi længere frem bliver 
det hurtigt december, og her skal alle huske ”Ooptijulehyggemødet” den 
første onsdag og juleturen for hele Gry i første weekend. 
 
Til sidst skal vi huske, at når vi nu rykker indenfor for vinteren 
skal vi fortsat tænke over, at Coronaen stadigvæk er iblandt os. Vi 
skal gøre de rigtige ting mht rengøring, håndvask, afspritning osv.  
HOV, - det var vi lige ved at glemme: Sidste måned var der en ”hemmelig 
opgave”, som ingen fik set eller løst. Nu kan man jo kigge tilbage og se om 
man kan finde og løse opgaven. Svaret skal komme på den rigtige dato for at 
det gælder. 
   Mange glade vierigenpålandmedafstand-hilsner til alle 

            Nils Ole og H.C. 
P.S. Husk at melde afbud til N.O., H.C. eller Stationen, hvis I ikke kan komme. 
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Oopti-PROGRAM 
NOVEMBER 
Ons d.   3 kl 18.30 - 20.00 Nu er vi rigtigt i gang med 

indesæsonen. Medbring gode ideer 
i dag. Alle skal gerne have en ny 
ide med, som de godt kunne tænke sig at lave i 
løbet af vinteren. Kagedagen går til Carla & 
Peter.  

 
Ons d.  10 kl 18.30 - 20.00 Første Svømmedag, men hvor? I skrivende stund 

ved vi det ikke med sikkerhed. I får besked. Men 
husk nu alle sammen at have uniformen på!! 

 
Ons d.  17 kl 18.30 - 20.00 Vi mødes på Stationen. 

Programmet er ikke fastlagt, men 
mon ikke det bliver sjovt ☺ I dag 
er det ”Præmieaften”, - måske?!  
Kagedagen går i dag til Julius & Thandeka.  

 
Ons d.  24 kl 18.30 - 20.00 Svømning igen. Alle husker uniformen, badetøjet, 

penge og mønt til skabet. 
 

DECEMBER 
 
Ons d.   1 kl 18.00 - 20.00 Julemøde med hele familien. Husk lidt hjemmebag 

+ div. Bemærk mødetiden!! 
 
Lør d.   4  kl  10.00 - Juletur med Gry -            
Søn d.   5  kl 14.00 en god tur i skoven.  
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Så er vi i gang med sidste efterårsmå-
ned. Det kan være lig med inden-
dørshygge med the, kaffe og/eller 

varm kakao og ild i brændeovnen.

Med Kts. Sejladserne blev det til 6 ud af 
16 sejladser, og vi udgik af de to p.g.a. 
ingen vind, men alligevel var der en 5. 
præmie ud af 10 deltagere. Bedre gik 
det for det yngre hold med Bertram som 
fører på ’Øresund på langs’, godt gået 
(eller sejlet ;-) red.) Vandrepræmie: 
halvmodel af Nordisk Krydser ’Lis ’.

Straks går vi over til tanker om vinter/ 
forårsarbejde:

•	  udbedring/renovering af spanter i  
forrum

•	  opgradering af alt lakarbejde  
af mahogny.

•	  opgradering af kistebænkssæder
•	  en ny klampe til bagbords bagstag

Alt vel herfra, 
Søulkehilsen Jeppe

Ohøj         Søulke.

VIGTIGE DATOER, VI SER FREM TIL

Lørdage, den 6/11 og 13/11
fra kl. 7.00 til 15-16. Bådoptagning. 
Tænker at Chresten K. kan være 
sidste båd d. 6/11, så vi har tid til at 
rulle ind i teltet.

Fredag, den 26/11
kl. 13. Første vintermøde er hos Jon-
na og William. Tilmelding nødvendig 
til Jonna, 30 63 61 06 eller William, 
23 45 32 07.

Lørdag, den 29/1
kl. 13 på Stationen. Nytårsfrokost. 
Sæt x!

Lørdag, den 26/2
kl. 13. Februarmøde hos Eskild.

Det yngre hold med Bertram som 
fører tog vandrepræmien hjem i 
’Øresund på langs’.

Skal vi bjærge sejl nu?
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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 
Martin Veith Samson
53 68 80 35
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
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”


