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85. årgangMarts 2022                                

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

Dengang i 1972, da Gry 
spejdere lige lånte en bus. 
Læs hvorfor på side 2.

RYST POSEN!
Husk, den store bankoaften fredag, den 
11. marts. Tag kæresten/naboen/vennen/
familien under armen og gå efter den store 
gevinst.
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I   februar Standeren nåede vi i GRYs historie til, at GRY blev sagt op på place-
ringen ude på tippen, ca. 1968, så vi skulle igen forberede en flytning med 
blokvogn eller lignende.
Inden da skal det nævnes, at Chresten K. var ved at være i en tilstand, hvor 

det ville kræve en kæmpe renovering for at holde den sejlende. Vi besluttede at 
slibe helt i bund til rent træ; af med kahyt og aptering og så en glasfiber/poly-
ester belægning fra køl til op over og med dæk. Vi, Carsten Per Andersen (gl. 1. 
Sø’er) Erik Sø, Kasper Holmqvist og udertegnede, gav den gamle Maage 3-4 
lag. Det var i 1967. Vi var ikke klar over at polyester ikke er rigtig vandtæt, 
MEN, Chr. K. har da sejlet siden trods alt i 54 år. Ove Friis monterede nye rufsider 
og nye ruftagsbjælker, Lars Borg lavede ny forluge samt aptering. Året 1968 var 
Chresten K. flot istandsat og klar til sejlads.

Vi lagde ud med at deltage i Helsingør Sejlklubs Sjælland Rundt, Erik Sø, 
Lars Borg, Kasper Holmqvist og undertegnede. Båden var tæt og alt var ok, ind-
til et par grove pust og søer ud for Hundested, så sagde masten knæk. Det 
lykkedes at surre og tilsammen med diverse besnøringer, kunne vi liste tilbage til 
Skudehavnen for en nordvestlig vind.

Sommerturen 1968 blev uden Chresten K, men med tre Å-joller og den lidt  
mystiske kutter Heja. Bøgestrømmen, Grønsund, rundt om Møn og hjem.

Vi rykker lige frem til en dejlig sommertur i 1972 (jeg skal nok komme tilbage 
til slut 60’erne og start 70’erne – dem tager vi til april!).

Sommertur 1972: 4 S-joller, Den Ny, Chip, Chap og Gry, derudover Chresten 
K., kutter Vahine, udlånt af Leif Schreiber (god ven og forælder) samt kutter Ned-
da med Eigil Olsen som ejer og skipper. Turens mål var Limfjorden rundt og 
retur på tre uger.

I Thisted lå vi over, arrangerede kapsejlads med S-jollerne i Bredningen, og om 
eftermiddagen planlagde vi at tage 
til Hanstholm Havn, som var ved at 
udvide enormt. Hvordan skulle vi 
komme derop? Som sagt var det i 
1972, så vi gik op på rutebilstatio-
nen og spurgte, om vi kunne leje en 
bus. “I kan bare ta’ den derovre“, 
var svaret. “I skal bare tage godt 
med vand med”. Ok, så var det bare 
afsted mod Hanstholm med diverse 
vanddunke ombord. Det kostede 0.

Vi tager lidt mere historie i næste 
Stander.

Således husket af Jeppe, søulk
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Februar fløj forbi, men vi fik da stadig 
udrettet en masse. Vi har fået træ-
net til Ørholmsturneringen og 

fået gjort klar til bankospil :-D. I kan 
godt glæde jer ;-)

Nu rammer vi marts, og så skal bådene 
snart i vandet. Men først skal vi give 
bådene en over nakken med masser af 
knofedt og kærlighed for at få dem 
klar, inden måneden er omme.

God Vind!

Tropslederne

PROGRAM FOR MARTS
Tirsdag, den 1/3 Vi mødes på Trianglen og indsamler præmier til banko-

spillet. Derudover øver vi til Ørholm og vores underhold-
ning til bankospillet

Weekenden, den 4-6/3 Ørholmsturneringen! Vi skal banke et par andre grup-
per i dagløb, tovtrækning og natløb. Husk Piratos til 
bestikkelse ;-P.

Tirsdag, den 8/3 Vi øver bankospil og gennemgår reglementerne i Gry.

Fredag, den 11/3 BANKO! Årets spil og indsamling til Gry. Tag mor, far, 
bedsteforældre, din nabo, din hamster og alt ind imel-
lem med! Så holder vi en fest :-D.

Tirsdag, den 15/3 Vi starter forårsklargøringen og kigger på muligheden 
for en kollektivuge.

Tirsdag, den 22/3 Vi fortsætter klagøringen! Master frem, pudse og polere, 
slibe, lakere. Hele molevitten!

Tirsdag, den 29/3 Vi får arbejdet igennem på bådene og sørger for at få 
dem klar!

OHØJ SPEJDERE
!

På vej til Hanstholm i lånt bus i 1972, bus-
sen skulle køles ned, men man var beredt. Skøn 
mode dengang med minishorts, og dyrk lige de 
lærredssko med skisokker i.
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OOPTI - SIDE 
 
Hej Ooptier. 
 

Vi vender et blad i kalenderen og så står der marts. Vi er i 
fuld gang med vores underholdning til bankospillet, som 

er lige rundt om hjørnet. Det er efterhånden lang tid 
siden vi har haft en rigtigt Bankospil i Gry. Vi har 

som alle andre været ramt af den kedelige Corona, 
men nu er vi tilbage igen for fuld skrue. 

Det betyder, at vi nu igen mødes til fælles bankospil for 
alle - med fine præmier. Og for dem der har været med et 

nogle år bliver det gensynets glæde. Vi er nemlig nu igen tilbage i 
Randersgade Skole, hvor vi har holdt rigtigt mange bankospil igennem tiden. 
Vi håber, at I alle sammen kommer denne aften, hygger og spiller med, og ikke 
mindst oplever vores altid spændende underholdning. Tag hele familien med 
og også gerne venner og naboer. For ud over at vi hygge og spiller, vil vi også 
gerne denne aften tjene en skilling til Gry og alle vores aktiviteter. Se mere i 
indbydelsen, som er ude på mail og kommer med denne Stander. 
 
For at blive helt klar til bankospillet bruger vi en del tid på at øve os om 
onsdagen. Vi skal igennem det nogle gange før vi er klar. Men vi kommer også 
til at lave andre ting frem mod bankospillet, selvom det dog kommer til at 
fylde en del. Hver onsdag er der træning på programmet. 
Ud over dette skal vi også have vores årlige "Ooptiovernatningsweekend i 
Gry". En rigtig hyggelig weekend med underholdningen på programmet, men 
også en masse hygge og vores årlige "Fællessoveposebiografaften". Hvad skal 
vi så se? Det kommer der mere om når vi mødes 
onsdagen før. 
Et andet fast punkt er også, at vi skal findes årets 
mester i "Bob" og "Flip-flap". En mesterskabs-
konkurrence hvor alle kan være med!  Husk 
tilmelding til weekenden på vores hjemmeside. 
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OOPTI - SIDE 
 
 
Det sidste vi har gang i i forhold til vores bankospil er de "fjernstyrede lodder". 
Det er dem I alle sammen er ved at sælge diverse steder. Vi sælger lodderne 
helt frem til onsdag d. 9. marts, hvor alle skal have de sidste penge og evt 
usolgte lodder med til Oopti. Har man mulighed for at sælge flere laver vi en 
aftale, men sig gerne til allerede nu, så vi får solgt så mange som muligt og 
tjener gode penge til Gry. Husk at der er præmie til den Oopti der sælger flest. 
 

Når vi så kommer på den anden side af 
bankospillet skal vi i gang med svømningen igen. 

Onsdagen efter mødes vi igen i Kildeskovshallen 
og giver den gas i vandet. Måske bliver der plads til 

en fællesleg eller en lille hyggelig sjov konkurrence. 
Det bliver i hvert fald dejligt at komme ud at svømme 

igen. 
 
Ellers skal vi til at kigge frem mod den kommende sejlsæson. Vi skal så småt 
have gang i forårsklargøringen at vores optimistjoller. Vi skal have gang i 
slibning af ror og sværd, og når det er klaret skal de have en ordentlig gang 
lak. I skal selv lave det meste, så det er med at finde energien frem og hoppe i 
arbejdstøjet. Hold øje med programmet, så I kommer i fornuftigt tøj de rigtige 
dage til de forskellige opgaver. 
Vi skal lidt ud i fremtiden også mødes en søndag med forældre for at lave 
selve optimistjollerne klar til sejlads. Det er d. 8. maj I alle sammen skal sætte 
i kalenderen. Det er altid en hyggelig og effektiv dag. 
 
 
       Det lugterlidtafforårgladehilsner 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 
MARTS : 
Ons d.  2 kl. 18.30 - 20.00 Bankospillet nærmer sig og vi øver og træner.  
  Alle husker deres rollehæfter. Måske også gode 

 effekter til stykket.  
  Der er kagedag til Malia & Selma. 
 
Lør d.  5 kl. 13.00 - Ooptiovernatningsweekend med masser af træning 
Søn d.  6 kl. 13.00 af underholning og en masse hygge og sjov. 
 
Ons d.  9 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med "generalprøve" på 

underholdningen. Alle husker udklædning og 
rekvisitter. Vi finpudser det sidste. 

  Der er kagedag til Aksel & Hugo.  
 
Fre d.  11 kl 18.30 Bankospil i Gry i Randersgade Skole. Se  
   indbydelsen og tag hele familien og gerne andre 
   med denne aften. 
 
Ons d. 16 kl. 18.30 - 20.00 Hurra - så er der igen svømning i Kildeskovshallen. 
   Husk det hele, - også uniformen. 
  
Ons d. 23 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde. Kan I mon stadigvæk 

lave de rigtige knob? Mon der er 
mange der ved hvad en fortøjning er?  
Skal vi mon bruge sandpapir i dag? 

 Der er kagedag til Siff & Villads. 
 
Ons d. 30 kl. 18.30 - 20.00 Svømning med stafet på programmet. Det bliver  
   med både "Over" og "under".  
APRIL :  
 
Ons d. 6 kl. 18.30 - 20.00 Mødet i Gry i dag bliver med "knob lavet på tid" 
   Hvem vinder mon en lille præmie?    
 Der er kagedag til  Molly & Axel. 
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Vi er nået dertil (24/2), at dagen er 
blevet 3 timer og 28 minutter læn-
gere og dermed er 10 timer og 18 

minutter lang. Så er der ikke så langt 
til, at det bliver 12 timer! Det sker den 
20. marts; så er det forår, og vi er sik-
kert godt i gang med Chresten K., Mette 
og Adesso.

Siden sidst har vi haft besøg af det fri-
ske pust Malik. Den flyttede østre fun-
damentplanke på Chr K.’s telt 30 cm. 
Den fik vi hurtigt skubbet på plads med 
jernstang og koben og teknik og snilde. 
Bådvognen til Pollux blev placeret som 
ballast! Alt ok (betyder under kontrol).

Ohøj         Søulke.

 
Herudover trodsede fire Ulke den kol-
de, kraftige vind og tog den 17/2 med 
havnebussen fra Nyhavn til Sluse-
holmen for at studere stigbordene og 
slusen. Spændende at se nøjere på. Stig-
bordene kan ikke betjenes mere, der er i 
hvert fald ikke nogen hejseværker mere, 
så bordene står bare på bunden, og  
det vil sige at ved højvande, så farer van-
det lige henover. To fag er åbne, det ene 
til bl.a. ikke for brede motor/robåde, og 
det andet med rampe til kajakker/kanoer!

Selve slusen kan man godt komme igen-
nem fra ca. maj til okt. på bestemte tids-
punkter. Den betjenes af et sluselaug, 
som består af frivillige fra de forskellige 
klubber nord for og syd for slusen. Der er 
så begrænsninger, fordi Sjællandsbroen 
samt Jernbanebroen (Øresundsforbin-
delsen) har en frihøjde på ca. 3 m. Og i 
selve slusen kan max. være 6 m. bred. Vi 
fandt meget tiltrængt en flydende café/ 
restaurant, hvor vi fik lidt varme og 
lidt til maverne.

Nok om det. Vi ses til vask, slib, lak, og 
så når vi bunden.

Alt vel herfra, Jeppe

Studietur til Sluseholmen, kolde søulke stu-
derer slusen.

Fredag, den 11/3 
GRY’s bankospil på Randersgade 
Skole. Man skal nok komme kl. 18.30.

Lørdag, den 26/3 
kl. 13.00. Søulkenytårsfrokost (forårs-) 
på Stationen. Vi har booket. Tilmeld  
på mailliste, som (forhåbentlig) er 
sendt.

Mandag, den 18/4 
kl. 7.30. Bådudsætning (2. påskedag). 
Mon ikke Chresten K. skal sidst?

Lørdag, den 21/5 
kl. 13. Standerhejsning. Blankpolerede 
sko, slips og tørklæde.

VIGTIGE DATOER, VI SER FREM 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 

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”


