Januar 2022

85. årgang

Vi går mod hyggetider

Det var også hyggeligt på sølejren, fra
I december måned: Chili, Nana,
venstre og rundt: Oopti Rune, H. C.,
AnnaNils
og Ole.
Gry (og Ofelia
Oopti Julius, Troels,
Oopti Carla,

og Astrid udenfor billedet)
slæber Kiwi på værft i Pollux.

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

TO I EEN

Redaktøren var ude at rejse i sidste måned, så
der udkom ikke Stander i december. En del af
stoffet er kommet med i januars Stander i stedet,
så glæd dig til ekstra fyldigt læsestof indeni.
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BEKLAGELSE
Her lige en lille hilsen til alle
Standerens trofaste læsere.
Desværre udkom Standeren ikke i
december 2021. Det var ikke
redaktørens skyld, men derimod
vikarens! Der var ellers gjort meget
på forhånd for at hjælpe vikaren,
men af flere forskellige årsager kom
den desværre ikke ud.

Tidlig morgen før turen til Dragør i Pollux.

Vi håber, at I nu er glade for at sidde
med dette nummer i hænderne og
lover at gøre det bedre næste gang, –
hvis der skulle komme en sådan.
Godt nytår til alle.
Vikaren, H. C.

Hele troppen
spiser en dejlig
masse sund og
nærende mad
tilberedt af
Havørnen.
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Asger, Vilum og Mingus hygger i Delfinens
patruljerum efter mødet.

R E!
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å gik årets to sidste måneder. I november lavede I mad og lærte en
masse om teorien i sejlads. Hver
tirsdag har patruljerne Havørnen, Delfinen og Sælen skiftedes til at stå for
madlavningen. Undervisning i bøjer,
lanterner og vigeregler med Lasse og
Troels, og undervisning i søkort, turplanlægning og knob med Frederik.

Senere, kommer vi til at teste jer i jeres
færdigheder med en konkurrence, så vi
håber, at I husker, hvad I har lært ;-).
Det er denne teori, der også er super
vigtig, når vi sender jer til Ørholmsturnering til foråret.
I december måned så vi filmklassikeren
’M/S Martha’ og lavede tip en 13’er til
filmen. Seks seje piger sejlede i kulden i Pollux med Kiwi på slæb, så den
kunne komme på værft i Dragør og blive
klar til foråret. Tak til Chili, Nana,
Anna, Ofelia, Astrid og Gry! Vi nåede
også at vinterbade og drikke kakao i
vores nye patruljer :-).
Kommende plan for januar er med forbehold… (coronasituationen).
God Vind!
Tropslederne

PROGRAM FOR JANUAR OG LIDT UD I FREMTIDEN
Tirsdag, den 4/1

Da eleverne i skolerne stadig er hjemsendt, har vi valgt
IKKE at holde arrangement denne tirsdag.

Tirsdag, den 11/1

Førstehjælp/masterchef

Tirsdag, den 18/1

Skøjte på Frederiksberg Runddel

Tirsdag, den 25/1

Førstehjælp/masterchef

Første weekend i marts Vi tager på Ørholmturnering og dyster med andre søspejderpatruljer i teori og kammeratskab!
Sommertur

Fra lørdag i uge 29 til og med søndag i uge 30, tager vi
på sommertogt! Hvor turen går hen, finder vi ud af lidt
tættere på, når vi ved, hvor vinden er mest gunstig.
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CITATATER FRA PATRULJERNE I ANLEDNING AF ÅRSSKIFTET
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“1. Du har ikke levet
før du har sejlet.
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“2022 is
gonna be legen...
wait for it!...
wait for it!
...dary!”

2. Du går ikke til søspejder,
du er søspejder.
3. Der er to ting, der er
uendelige: universet og
menneskets dumhed.”
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e
D næste sejlsæson. Her er en

række sejlerjokes, som vi kan fyre
af, når vi kommer på vandet igen:

Hvordan får man en fisk til at grine?
Man putter den i kildevand.
Hvad hedder den fattigste konge? Kong Kurs.

Banke banke på – hvem der? Finn.
Finn hvem? Find selv ud af det.
Voldemort går ind i en blomsterbutik
og spørger: Har I potter?”
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Hvor mange penge har han?
To ører og en krone.

Sælen s

“Gud bevare
Gry!”

I

anledning af GRY’s 100 års jubilæum skal der fra søulkesiden lyde et stort tillykke med de mange år. En del af os har været med i 60 år, nogle mere, nogle
mindre, en del er ikke mere. En halv snes stykker kan tælles på stående fod.

Først i 60’erne og mange år forinden var 1. Københavns Søspejdertrop “Ørnen“
og 2. Københavns Søspejdertrop “GRY“ beliggende i Stubbeløbsgade ved
Jernkontoret med vandfacade ud mod Orientbassinet, også kaldet 10-meteren,
hvor ØK havde kaj mod syd.
1. Sø Ørnen havde to togvogne som station samt to Ålborgjoller. 2. Sø GRY
havde en dejlig station bygget i 1945 af gamle søspejdere (et par stykker af
dem, Wrisberg og Isbye, var med til 50 års jubilæum på Frem). Huset var indrettet med en lang midtergang med tre patruljelokaler, et jungmandslokale og
kabys på den ene side af gangen og tropslokale og ’førermesse’ på den anden
side. Der var fire murede skorstene og al opvarmning foregik med brænde, som
tropsasistent Ove Friis omhyggeligt skar op på bagsiden af huset. Det er jo så
det hus, der efter en omtumlet tilværelse står som værksted på GRY’s plads på
Svaneknoppen i dag.
Flåden i 10-meteren bestod af Maage “Chresten K“, en stor bermudarigget kragejolle “Tatra“, en dejlig gaffelrigget kragejolle “Hans” samt to Ålborgjoller “Taterat” og “Her er vi“. Sidstnævnte var ikke en ægte Å-jolle, men en smakkejolle
med røde sejl, og blev i daglig tale kaldt “Den røde“. Navnet “Her er vi“ er taget
fra fortiden, hvor foreningen fra 1912-21 hed “Drenge-sejlerklubben HER ER VI“.
I 1921 meldte man sig ind i Det Danske Spejderkorps og blev til 2. Sø GRY.
Omkring 1962 lukkede 1. Sø Ørnen, og Gry overtog de to Ålborgjoller. De fik
navnene Gry og Glenten. Kragejolle Tatra blev afhændet og Å-jolle Taterat, den
spinkleste blev solgt. Flåden var så derefter Maage Chresten K, Kragejolle Hans,
Å-joller Her er vi, Gry og Glenten. Hen ad vejen ankom sejlkutter “Heja“ og ketch
“Mariann”, som var til låns mod vedligeholdelse. Omkring 1965 prøvede man at
oprette 1. Sø Ørnen igen med Arne Villumsen og Eskild Carlsen som ledere,
og Karl Åge (afdød) og Peter Blumensaadt som Pl og Pa + tre andre spejdere.
Samme år blev vi opsagt af Københavns Havnevæsen og skulle dermed til at
forberede det omfattende arbejde med at flytte Stationen og etablere os på ny
plads.
Således husket af Jeppe, søulk
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OOPTI - SIDE
Hej Ooptier
Så er vi i gang igen. Vi er alle kommet godt ind i
2022 og er klar til at tage fat på alle de dejlige og
spændende oplevelser der ligger og venter på os alle
sammen. En del af dem skal vi heldigvis have
sammen, og vi starter ud med en Nytårstur sammen
med resten af Gry, - helt som traditionerne
foreskriver. En del af dette arrangements natur er, at vi ikke kan fortælle om
hvad der skal ske i løbet af dagen. MEN det bliver helt sikkert en hyggelig dag
med oplevelser, som I ikke vil gå glip af.
Hvem er vi så, - os der skal på tur sammen? Ja siden sidst har vi sagt farvel til
de ældste Ooptier. Carla, Julius, Peter og Thandeka kan nu kalde sig for
spejdere. De rykkede nemlig op til spejderene om tirsdagen på juleturen sidst i
2021. Vi ønsker dem alle rigtig god vind hos spejderne og håber at de alle vil
få en god og spændende tid der. Samtidig siger vi tak for deres tid hos
Ooptierne og håber at de har nydt tiden ligeså meget som vi har nydt at have
dem med hos os. Vi ses.
Men siger man farvel til nogen kommer der altid
nye til, - heldigvis. Derfor er vi hastigt i gang med
at tage ind fra ventelisten og allerede nu kan vi sige
stort velkommen til Aksel, Malia og Siff med
familier. Men vi slutter ikke her. I starten af januar
kommer vi flere til og inden længe vil vi igen være
20 glade ooptier med mod på aktiviteter og sejlads.
Forhåbenligt ser vi så frem til at år med mere almindelige aktiviteter og møder
end det har været de sidste par år. Vi planlægger i hvert fald med et år med en
mere traditionel kalender som vi tidligere har haft, - før "den der I ved nok......"
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OOPTI - SIDE
Det betyder, at vi ser frem til at skulle have et bankospil i år. Det bliver i
starten af marts. Til denne begivenhed lyder traditionerne, at vi skal
underholde i pausen mellem spillene. Hvad den underholdning skal bestå af
skal vi snart finde ud af. Og her kommer I som altid med i beslutningerne. Læg
hovederne i blød og kom med gode ideer når vi skal tale sammen om det inden
længe.
Ellers kommer året til at byde på en masse forskellig
aktiviteter, - mest for Ooptierne, men også for forældre
og familier ind i mellem. Med denne Stander kommer
der halvårsprogrammet for første halvåraf 2022. Kig det
igennem og sæt datoerne af i jeres kalendre.
Allerede i februar bliver vi mødt af fastelavn og årets "Grupperådsmøde". Det
er vores årlige fælles forældremøde og også en slags "generalforsamling". Det
er for forældrene og medlemmer over 15 år. Det er her der gøres lidt status
over året der er gået og der kigges ind i det år der kommer. Har man lyst og
mulighed som forældre er der også mulighed for at blive medlem af
bestyrelsen, der løbende over året har forskellige opgaver. Vi mangler i år en
ny kasserer hvis der er nogen der har lidt flair for tal og mod på opgaven. MEN
det er også en aften på året hvor man har kan høre lidt fra hele Gry og har
muligheden for at give ris og ros til os alle. En praktisk, men også hyggelig
aften.
Til sidst slår vi igen i år et lille slag for, at I alle sammen kan
bliver tilmeldt ”Standeren på mail”. Ooptier og spejdere
modtager alle en ”Stander” med posten, men alle kan også
modtage samme ”Stander” via mail. Send blot en mail til
”standeren@gryspejderne.dk”, så kommer I på listen.

Rigtig mange festlige nytårshilsner
og gode ønsker til alle i og omkring ”Gry”
Nils Ole og H.C.

P.S. Husk at ringe afbud til N.O.(38 79 40 44), H.C.(36 49 08 49)
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Oopti-PROGRAM
JANUAR :
Ons d. 5 kl. 18.30 - 20.00 Første møde i 2022. Vi skal
svømme i Kildeskovshallen.
Husk uniform,
svømmetøj og 20 kr.
Søn d. 9 kl. 10.00 - 14/15 Nytårstur med
hemmeligt program.
Ons d. 12 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde på Stationen.
Her skal vi forhåbentligt sige velkommen til flere
nye Ooptier. Der er kagedag til Ellen & Rune.
Ons d. 19 kl. 18.30 - 20.00 Svømmehallen kalder.
Mon det bliver rødt eller blåt hold?
Ons d. 26 kl. 18.30 - 20.00 Det er tid til at tage fat på vinterens program.
Der er kagedag til Svea & Hannibal.

FEBRUAR:
Ons d. 2 kl.18.30 - 20.00 Møde på Stationen
Ons d. 16

VinterferieFRIfor
Ooptiaftenarrangementsdag.

Tor d. 24

"Grupperådsmøde" for
forældrene.

Lør d. 26 kl.10.00 - 14.00 Fastelavn i Gry.
Så er der slag til tønden.
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Ohøj

Søulke.

elkommen ind i 2022, og godt nytår
skal lyde herfra til alle Gry’er samt
familier.

V

forårsarbejde på Chresten K: opgradering af lakarbejde, renovering af spanter
i forskibet, m. m.

Bådoptagning i november gik flot. Den
blå/grå vogn, (HC‘s) var blevet afkortet
med ca. 80 cm og forstærket med et indvendigt firkantrør. Alt gik perfekt, 5-6
mand til at skubbe Chresten K ind i teltet. Der er den klar til almindelig forårs
”kærlighed”, almindelig rengøring, samt
opgradering af alt lakarbejde på mahogni.

Siden sidst har der været vintersøulkemøde i november hos Jonna og
William. 14 søulke, skønt samvær med
lækker mad og med søulkehistorier og
“sang på flåden“.

Den 21/12/21 rundede vi så vintersolhverv, årets korteste (og mørkeste) dag.
Ok, det vil så sige, at vi om cirka tre
måneder, når frem til forårsjævndøgn,
hvor dag og nat er lige lange. Skønt at
tænke på. Så “lugter” det allerede lidt af

Vi håber, at søulkenytårsfrokost den
29/1 på Stationen kan gennemføres under hensyntagen til coronasituationen.
Indtil videre er 22 tilmeldt. Der kommer
en tilbagemelding fra Admiralitetet,
Eskild, Lars og Jeppe, midt i januar.
Hermed alt vel herfra, vi ses,
Søulkehilsen Jeppe

VIGTIGE DATOER, VI SER FREM TIL
Lørdag, den 29/1
kl. 13 på Stationen. Søulkenytårsfrokost. 22 tilmeldt.
Fredag, den 25/2
(Desværre annonceret forkert i okt/nov-Stander) men det er FREDAG, den
25/2/22, vintermøde hos Eskild, Byager 25, Nr. Hvalsø, 4330 Hvalsø.
Tilmelding nødvendig: mobilnr. 28 44 40 22.
Fredag, den 11/3
Bankofestspil i GRY.
Mandag, den 18/4
Bådudsætning (2. påskedag).
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Spunsen til optagekajen for
enden af vores brandvej, er banket.

Formand Eskild præsenterer Ulkebøssen
hos Jonna og William, det er den af træ!

Bundprop forsvarligt opbevaret i
“Gamle Jokkes“ boks. Bagved ses Ulkebøssen opstartet af Eskild til GRY-fartøjer
i “havsnød“. Når vi søulke og/eller andre
er samlet, lægger man en skærv i bøssen.
Vi ser frem til en god bøsse.
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Tropsleder Lasse og spejdere
Ofelia og Nana forhaler Chresten
K til ophalingskaj. Bemærk nødrig!

Palle Blom Hansen er ikke mere.
Palle var tropsrådsformand i GRY fra sidst i 70’erne til et godt
stykke op i 80’erne. Altid udfarende og effektiv i og omkring
søspejderarbejdet.
Vi mindes også Palle som den aktive kulinariske deltager
gennem 18 år i “Foreningen til fremme af bålets glæder”, som
afholdtes hvert år i pinsen hos Jonna-William og Conna-Rolf på
skift.
Efter længere tids sygdom sov Palle stille ind den 5. november
2021 i familiens skød. Palle blev 75 år.
Æret være Palle Blom Hansens minde.
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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
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

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”

