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85. årgangFebruar 2022                                

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

Spejdermøde på Frederiksberg 
Runddel: Peter, Lasse, Lucas, 
Gry, og Carla på glatis

FASTELAVNSFEST 
LØRDAG, 
DEN 26. FEBRUAR
Kom udklædt. Vi starter kl. 10. Læs mere på side 4.

Kl. 19
24. februar

GRUPPERÅDSMØDE. 
Forældre: Mød glade op – 

deltag i årets forældremøde 
og hør om livets 

gang i 
GRY.
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Halløj, gæve læsere.

Vi har nu februar, og med hastige skridt nærmer vi os marts og Gry’s årlige
bankospil. Derfor byder traditionerne også, at vi har skudt gang i vores fjern-
bankospil, som sælges primært af ooptierne og spejderne. Vi håber, at I tager 
godt imod vores sælgere, når I møder dem og måske også køber et par lodd-
der. Igen denne gang er der otte store chancer for kun 20 kr. med præmi-
er på masser af oplevelser og musik. 

Møder man ikke lige en af sælgerne, kan man altid sende en mail til info@
gryspejderne.dk og bestille lige det antal lodder, man ønsker. Så sørger vi for 
fjern-udfyldning af oplysningerne, og at lodderne kommer med i udtræknin-
gen. Lotteriet sælges til og med onsdag, den 9. marts.

Selve trækningen bliver foretaget fredag, den 11. marts til bankospillet 
på Randersgade skole. 

Søspejdertroppen Gry takker på forhånd for støtten, overskuddet går som 
altid til vores søspejderaktiviteter.

Glade søsprøjt til alle.
Lederne i Gry

Køb lodder til fjernbankospil 
– og støt vores gode formål

Sådan kunne det se ud, 
når en sød sælger kommer 
med sine lodder. Bortset 
fra at loddernes farve  
temmelig sikkert ikke er 
pink. Årets farve er en 
hemmelighed endnu.
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Så gik januar med hyggelige og lære- 
rige aftener. Vi har fået lært en 
masse om førstehjælp, og vi har 

fået lavet mad og stået på skøjter.  
 
Vi glæder os til Ørholmsturneringen 
og til forårsklargøringen så vi kan kom-
me ud og sejle igen :-)!

God Vind!
Tropslederne

PROGRAM FOR FEBRUAR OG LIDT AF MARTS
Tirsdag, den 1/2 Vi skal i svømmehallen (Flintholm Svømmehal).

Tirsdag, den 8/2 Vi forbereder til bankospillet og repeterer teori til  
Ørholmsturneringen.

Tirsdag, den 15/2 Vi holder vinterferie! Ingen spejder denne uge.

Tirsdag, den 22/2 Mini-Ørholm! Vi prøver kræfter med et løb, som det 
faktiske Ørholm.

Torsdag, den 24/2 kl. 19. Grupperådsmøde. Forældre: Mød glade op – del-
tag i årets forældremøde og hør om livets gang i GRY.

Tirsdag, den 1/3 Vi repeterer på højtryk og gør bankospillet klar.spejder-
patruljer i teori og kammeratskab!

Peter, Lasse, Julius og Luca 
varmer bænken i skøjteringen.

OHØJ SPEJDERE
!
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Lørdag d. 26. feb. kl. 10.00 til ca. 14.00, holder vi 
Fastelavn på Stationen for alle medlemmer. Dagen 
vil byde på bla. tøndeslagning og bollespisning. 
Måske er der varm kakao, og under alle 
omstændigheder vil der være fuldt af fantastisk 
udklædte deltagere.  
 
Dagen bliver også fuld af dramatik og andre 

aktiviteter, og vi glæder os til at se jer alle 
sammen, I må gerne være udklædte så godt, 
at vi ikke kan finde ud af hvem der er hvem. 
Der bliver nok også præmie til den bedst 
udklædte☺. Måske kommer spejderne 
klædt ud i temaer i hver patrulje? 
 

I skal huske at tilmelde jer til dagen, så vi ved 
hvor mange vi skal købe ind til. Sidste tilmelding 
er onsdag d. 23. feb. på hjemmesiden, og så får I 
det hele for kun 30 kr. 
 
      Vi ses til en god dag i Gry. 

       Lederne 
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I  januar Standeren nåede vi i GRYs historie til 1965. Vi, 2. Københavns  
Søspejdertrop GRY og 1. Københavns Søspejdertrop Ørnen, fik opsagt vores 
lejemål ved 10-meterbassinnet. Vi fik anvist en anden plads ude på tippen (der 

hvor man før i tiden tippede jord fra byggeopgaver og andre ting af). Det var så 
“kun” 5-600 meter, vi skulle flytte, men der skulle klargøres mange ting. Byg-
ningen var jo bygget i sammensat tømmer på murede piller og skulle have lange 
dragere ind under bjælkelagene for at kunne løftes op på en blokvogn. Skorste-
ne, fire styks skulle rives ned, og kørebanen gøres klar.

På tippen, som vi kaldte det, blev vi placeret næstyderst på en række af for-
eninger: yderst, mod øst, Sejlklubben Triton, derefter GRY og Ørnen, De Frie 
Fiskere, Færøisk Hjemstavnsforening samt bådebygger og udlejer, Borghegn. 

Der var lang vej ned til havnen, som den gang var yderste mole i daværende 
Skudehavn. Vi havde fælles drejeskive med Triton (alt foregik med beddingsvogn 
og på skinner), så havde vi ca. 200 meter skinnevej ned til beddingen, og vi hav-
de en trillebør med tilsvarende længde kabel for at kunne betjene spillet. Nogle 
gange gad vi ikke at rulle kablet med ned ved søsætning, så vi kørte fartøjerne 
ud på bremsen og hev vognen op ved håndkraft.

Der var ingen, eller på anden måde, sørget for fortøjningsmuligheder, så vi klam-
pede nogle planker og brædder sammen på stenmolen og støbte nogle morin-
ger i beton for at have faste punkter til agterfortøjning.

Den tid varede (heldigvis) ikke så længe. I 1968/69 fik vi besked fra Københavns
Havnevæsen, at nu skulle alle flyttes til nyopfyldt areal i Skudehavnen. Kostbart – 
igen – med flytning og etablering.

Således husket af Jeppe, søulk

Stationen, som nu 
fungerer som GRYs 
værksted, da den var 
ved at blive bygget i 
cirka 1945.
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 
Så har vi ramt februar og vi er godt i gang med vinterens projekter. Bl.a. er vi 
fortsat i gang med at få fyldt op hos Ooptierne fra vores venteliste. Folk er 

flyttet lidt rundt og PostNord er desværre ikke super 
hurtige til at få fejlpost retur til afsender. Derfor vil 
der også i februar dukke nye glade ansigter op hos os 

om onsdagen. Inden længe er vi forhåbentlig 20 glade 
Ooptier med mod på alle de opgaver og oplevelser der venter 

forude, vi glæder os. 
 

For tiden er vi i fuld gang med vores fjernstyrede lotteri, som skal sælges frem 
mod vores bankospil i starten af marts. Alle Ooptier har fået lodder med hjem 
og så er det bare med at få solgt så mange som muligt. På med uniformen og af 
sted. Husk alle på, at de støtter det gode formål: Søspejderarbejdet i Gry. Vi 
sælger frem til d. 9. marts. Giv den gas, - og har I brug for flere lodder, så er 
der nye klar hver onsdag. Er det akut må I lige tage kontakt til os, så finder vi 
ud af noget. 
 
Men inden da skal vi også andre ting. Først er det forældrene der skal på banen 
til vores årlige ”Grupperådsmøde”. Det er den årlige generalforsamling/ 
forældremøde. Den aften hvor man kan høre om noget af det hele i hele Gry og 
være med til at give ris og ros. Vi vedtager også regnskab og budget, og vælger 
bestyrelsen. Så her er der mulighed for at deltage i noget af det praktiske 
arbejde i Gry. Især en ny kasserer er på ønskelisten i år. Men har man ikke 
mod på opgaven skal man ikke holde sig væk alligevel. Vi ses, - kære 
forældre, torsdag d. 24. feb. i Gry kl. 19.00.  
 
For Ooptierne bliver der mulighed for at komme af med 
noget specielt energi i ”lånte klæder”. Det er den velkendte 
Fastelavn i Gry der rammer os i februar. Vi skal mødes 
lørdag d. 26 kl. 10.00 til tøndeslagning og masser af 
forskellige opgaver og aktiviteter. Klæd jer ud og mød op 
med masser mod på at ”tæve tønden til jorden”. Spejderne 
kommer også, så der bliver masser af liv i Gry denne dag. 
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OOPTI - SIDE 
 
Som før nævnt skal vi også mødes til vores bankospil i Gry. Det er fredag  
d. 11. marts, hvor vi skal mødes i Randersgade skole og flytte på brikker. Her 

bliver der mulighed for at få fine præmier med hjem. 
Varm allerede nu familien op, så alle er med, når 
vi skal mødes til en festlig aften i Gry, samtidig 
med at vi også får lidt penge i kassen til al vores 
søspejderarbejde i løbet af året.  
 

Denne aften skal vi også lave vores underholdning. 
Den er vi i gang med, og kommer til at bruge noget tid på 

det de aftener vi har møde i Gry. Der skal tænkes og øves, ordnes og laves en 
del inden vi er klar til vores altid spændende underholdning. Vi bruger lidt 
ekstra tid på det, så hold godt øje med kalenderen, så I ikke tager i 
svømmehallen en dag hvor vi skal mødes i Gry. Vi bytter nemlig nok en dag 
fra svøm til havn, så vi får tid nok til at være klar med det hele. Vi skal også 
mødes hen over en weekend, hvor der skal øves, hygges, leges, og have en 
hyggelig weekend med mange aktiviteter. Årets mesterskab i både ”Bob” og 
”Flip-flap” skal selvfølgelig også kåres inden vi skal hjem. Altid en rigtig god 
weekend med plads til lidt af det hele. 
 
På vej gennem februar rammer vi også årets vinterferie. 
Så her bliver der god mulighed for at krybe sammen i 
familien og lave en rigtig god hyggeaften. At tage en 
tur i Gry onsdag i vinterferien bliver nok i hvert fald en 
lidt ”alene-oplevelse”, da alle andre nok holder Oopti-fri 
denne aften. 
 
  Glade februarvinteralbuehilsner 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 
FEBRUAR : 
Ons d.  2 kl. 18.30 -20.00 Havnemøde med underholdning på programmet. 
 Der er kagedag til  

Liva & Storm.  
 
Ons d.  9 kl. 18.30 - 20.00  Vi arbejder videre med 

underholdning og siger 
”Goddaw” til nye ansigter. 
Der er kagedag til Hugo & Willy.  

 
Ons d. 16 kl. 18.30 - 20.00  ”Ooptivinterferiefritil-   
    hjemmehyggeaften” 
 
Ons d. 23 kl. 18.30 - 20.00  Fuld drøn på underholdningen, Håber vi! 
  Hvad mon det bliver i år?  

Og så også lige lidt andet. 
 Der er kagedag til Ellen & Rune.  
 
Tors d. 24 kl.19.00 Grupperådsmøde. Forældre:  

Mød glade op – deltag i årets 
forældremøde og hør om 
livets gang i Gry. 

 
Lør d. 26 kl. 10.00 - 14.00 Fastelavn i Gry for søspejderne.  

Mød udklædte op på Stationen. Medbring godt 
 humør, udklædning og ”banke-energi”. 

MARTS :  
Ons d.   2 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med underholdningsøveaften.  
  Der er kagedag til Malia & Selma. 
 
Lør/Søn d. 5. - 6.   Ooptiweekend på Stationen.  
 
Fre  d.   11.     Bankospil i Gry i  
   Randersgadeskole, - som i  "gamle dage".  
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Så lister vi os stille og roligt hen mod 
foråret. Dagen er pt. (19/1) tiltaget 
med 50 minutter. Jeg er sikkert me-

get nøjeregnende, men om en måned og 
20 dage så er det forår (-sjævndøgn); 
dag og nat bliver lige lange!  
 
Planerne omkring klargøring af Chre-
sten K er nogenlunde på plads. Alt ma-
hogni skal lakeres, og spanter i forrum 
skal stabiliseres. Klamper på masten er 
afmonteret og skal have en kærlig hånd.

I denne lidt stille måned er der et forslag 
til en søulke(kul-)tur til stigbordene 
og slusen i Sydhavnen. Et spændende 
projekt etableret i 1903 for at regulere 
gennemstrømningen i Københavns havn.
I 1959 lavede man så Sjællandsbroen 

Ohøj         Søulke.
med broåbningskontrol, som blev nedlagt
i ca. 1969 efter etableringen af togbroen 
til Amager/Sverige.

Har vi lyst til at investigere, som vores  
gamle ven Jokke ville have sagt, så 
er forslaget torsdag, 17. februar kl. 
11.00. Tilmelding er ikke nødvendig.  
Vi kan efterfølgende opsøge Sejlklub-
ben Syd ved Kalvebodsløbet til en lille 
frokost. Skal lige fortælle, at vi (i hvert 
fald Lars og jeg) sejlede gennem Køben-
havns havn inkl. slusen og Sjællandsbro-
en for at komme til havnefest i Hvid-
ovre i ca. 1968 i “Heja”.

Man kan komme til Slusen på mange 
måder: til fods fra Sluseholmem, i bil 
fra Artillerivej, til vands gennem hav-
nen. Se Kraks.

Alt vel herfra, vi ses
Jeppe

VIGTIGE DATOER, VI SER FREM TIL

Torsdag, den 24/2
kl. 19. Grupperådsmøde.
Fredag, den 25/2
Vintermøde hos Eskild, Byager 25, Nr. Hvalsø, 4330 Hvalsø.
Tilmelding nødvendig: mobilnr. 28 44 40 22.
Fredag, den 11/3
Bankofestspil i GRY.
En lørdag i marts
Søulkenytårsfrokost måtte aflyses, vi prøver at finde en lørdag i marts.
Mandag, den 18/4
kl. 7.00. Bådudsætning (2. påskedag).
Lørdag, den 21/5
kl. 13. Standerhejsning.
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Tom Nielsen er 
ikke mere
Vores dejlige ven og ivrige 
deltager på Søulkesiden, Tom 
Nielsen forlod os den 21. januar 
efter længere tids kamp med 
sygdom.

Familien var samlet om ham, og 
Tom drog stille og roligt bort 
herfra. Tom blev 74 år.

Æret være Tom Nielsens minde.

Slusen set fra Sjællandssiden med 
slusehavnen og sluseanlæggets 
bygninger bagved.

Sjællandsbroen.

Forslag til søulke(kul-)tur til 
stigbordene og slusen i 
Sydhavnen torsdag, 17. februar.
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Nr. 3 med 320 point.

Nr. 2 med 420 point.   

Nr. 1 med utrolige 532 point.       

Turen startede fra Svanemøllen  
Station og gik med bus mod nord 
til parken omkring Charlottenlund 

Slot, I ved, der hvor prinsesse Olivia bor. 
Fremme blev optier og spejdere delt i tre 
hold, som blev sendt i hver sin retning 
for at løse diverse opgaver. Undervejs 
skulle de også samle forskellige effekter 
op på posterne, så de til sidst kunne løse 
den hemmelige udfordring. Opgaverne 
var bl.a. trebensløb med klodsstabling, 
redningsrebkast efter mål, frisbee med 
kludecirkler og løft den største på holdet 
højst op med de udleverede materialer.
     
De tre hold gik parken rundt, indtil de 
mødtes lige vest for det gamle Danmarks 
Akvarie. Her skulle pinde, snor, kugle, 
tragt, elastik og den udleverede kniv 
samles til en kastemaskine.

Medens alle spiste, blev der bygget, og 
før afgang blev der så skudt med de 
sorte kugler. Skudforsøgene blev til 6, 1 
og 0 meter. Alle resultater blev samlet 
sammen, vi ryddede feltet og tog bussen 
hjem igen, sagde velkommen til 2022 og 
tak for i dag til de rigtig mange, der var 
med i år. 

Som lovet er her point for indsatsen og 
placeringen af de tre hold.Nytårsturen
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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”


