April 2022

85. årgang

FIRE BIDRAG FRA
KAGEDYSTEN TIL ÅRETS
BANKOSPIL
Kagerne blev solgt i
kaffeboden til fordel for Gry.
– Hvem der bare havde
været smagsdommer...

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

STANDERHEJSNING
LØRDAG,
21.
MAJ
Den dejlige dag med stor festivitas og smil på
læberne. Alle er indbudte, og I må gerne sætte
krydset nu. Mere info kommer, når vi nærmer os.
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Ørholmsturneringen. Spejderne
til samling. Chili og Oskar (fra 4.
Hvidovre) til flaghejsning.

Hjemme på stationen. Spejderne
øver ihærdigt på vores optræden til
bankospillet.
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u kribler det i fingrene for at komme ud og sejle igen, og hvis vi er
hurtige, når vi det måske i løbet af
måneden! Planen er nemlig, at bådene
kommer i vandet i slutningen af påske, og så skal der bare sættes en mast
på, for at de kan blive godkendt til sejladsen for i år. Vi fortsætter derfor med
vores forårsklargøring. Bådene har
stadig brug for en masse knofedt, før de
er klar. I kan læse planen for måneden
herunder!

Tak for et super godt bankospil! Vi
håber, at I fik fornøjelsen af vores sange
:-).
Tillykke til Havørnen, der på Ørholmsturneringen fik sig en 3. plads i både
Opgaver og Turn-out.
God vind!
Tropslederne

PROGRAM FOR APRIL
Ugen, den 27/3-2/4

Vi holder kolleuge med arbejde på bådene og masser af
hygge om aftenen Fredag bliver en fest! :-)

Tirsdag, den 5/4

Vi lægger sidste hånd på bådenes underside, så de er
klar til søsætning. Måske når vi også masterne.

Søndag-mandag,
den 17/4-18/4

Der er søsætning mandag meget tidligt om morgenen,
så de, der vil, overnatter i Gry dagen før og spiser
morgenmad sammen. Vi regner med at sætte en film på.

Tirsdag, den 19/4

Bådene er i vandet, så vi får masterne klar og muligvis
sat dem på.

Tirsdag, den 26/4

Bådene bliver færdiggjort og godkendt. Hvis vi er hurtige, kan vi nå en kort sejltur :-D
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Grønlandsekspeditionen 2022
Optiernes underholdning til årets banko på Randersgade
Skole var igen baseret på de ideer, som de gav forfatteren.
Her er historien, hvis du ikke var tilstede eller måske gerne
vil genopleve den.

P

å Østerbro sidder optierne ude på Svaneknoppen og hører radio med sømandssange, mens de sliber ror og sværd. En opti kommer til at vælte radioen, og den rammer
P-is, så Grønlands Radioavis kommer ud af højtaleren:
”Her er Grønlands Radioavis. Det er stadig iskoldt på den vestre isfront, men vi er
stadig ikke til salg eller i iglo til halsen. Og vejret, – i dag er det varmt, i morgen bliver
det varmt og i overmorgen bliver det – puha – rigtigt varmt, op til -13 grader i NØ.
Lokale nyheder: Der er stadig ikke noget godt nyt om de fire isbjørne, der er fanget på
en isflage midt i Danmarksfjorden. Historisk set er det et dårligt sted at være uden is og
mad, og yderligere har den ene isbjørn fået halsbetændelse, og den skal straks i land og
i sauna. Men ingen ved hvordan! Stadig ikke noget nyt fra isfronten og det er ikke godt.
Det var sidste nyt fra os i Isensmelternuinat.”
Optierne er foruroligt, for som de siger: ”De må reddes, fordi hvis den flage er ligeså
god som flåderne på sø 21, – så har de 24 timer, før den går ned med mand og bjørn”.
Men de skal bruge penge, og vil søge en fond. Det går sikkert for langsomt, så de må
gå lige til banken. I banken spørger de venligt, ”Hvad det skulle være?” Men nogle millioner til en grønlands-ekspedition for at redde 4 isbjørne, er der ikke penge til. Som
bankdirektøren siger : ”Det kan I ikke få, – Grønlandsekspeditioner går ofte galt, se bare
til Mylius”. Optierne mener ikke, at Mylledrengen og Meloduntegrandprix har noget med
Grønland at gøre, men banken tænker på, at ”Mylius”, ”Høgen med Hagen” og ”Brønden” døde i 1907. Nu er det ikke en tidsmaskine optierne tænkte på og havde brug for,
men et sejlskib som ”Fram”, ”Georg Pind” eller ”Danmark”. Der er ikke penge i banken til
den slags, – den foreslår i stedet, at spørge i Danmarks Radio, om der er TV i det?
Optierne går nu til det meget fine Medieudvalg, hvor cheferne fra DR og TV2 sidder,
og er mediemagneterne ”Nordpol” og ”Sydpol”. Optierne skal jo til NØ.........Grønland
og redde fire isbjørne, der skal i sauna. DR chefen spørger om Pingo skal med? Eller
evt. Margrethe? Det havde optierne ikke tænkt, så DR var ude! TV2 chefen spørger, om
der skal danses ? Det havde optierne heller ikke tænkt, og så TV2 er også ude! DR får
en ide: ”Hvad med Nak og Æd?” Optierne er forargede, – Isbjørnene skal reddes, ikke
spises! og de synes, at de der TV-chefer er langt ude.
Lidt efter står Optierne nede på havnen igen. De må klare sig selv, ”Gåsen” og ”Enken” må bruges. Hvis de nu forbedrede dem lidt: Nyt bovspryd til Enken (en motorsav!)
og ny grøn motor til Gåsen (en skuemaskine!). Så kan de klare både skær og skrueis, for
”el og vind styrer”.
I og med deres nye grej er optierne beamet op på Grønlands Østkyst på et splitsekund. Der er noget rødt langt ude på iskanten, – Er det ikke? Jo, det er Julemanden! Kan
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han hjælpe de tre gæve optier? ”Jeg har altså ikke flere gaver”, siger han, men optierne
vil også hellere låne kanen til at redde de fire isbjørne oppe i Danmarksfjorden. Desværre er det kun julemanden, der kan styre de der rensdyr, og han er selv på vej for at hente
Rudolf og redde julen næste år.
Optierne er forfærdede: For sidder Rudolf på en anden isflåde? Men heldigvis er han
bare ude med Troels og se på Sydkorset. Han var lidt træt af Nordstjernen. Optierne
kender godt det blå ocean. Julemanden vil hente Rudolf hjem til jul, han er jo lodsen. Så
har du da tid nok, mener optierne, men det har de ikke, – flåden med isbjørnene smelter.
Julemanden tager kanen under armen og forsvinder, men hvad sker så? En sydhavsmand kommer forbi og han er på ski. Sydhavsmand spørger overrasket: ”Optier, hvad
laver I her på kanten af Danmarksfjorden?” De leder jo efter fire isbjørne, de skal redde,
– men hvad laver en sydhavsmand her på kanten af Danmarksfjorden? Det viser sig, at
han blev lidt træt af sin katamaran og varmen. Så han høvlede den ned til ski, og dagen
efter skulle han ud over indlandsisen. Fire isbjørne havde han ikke set på sin vej i sporet,
men ”Gå efter nordlyset, – så kan man se det meste”, var hans råd.
Optierne taler sammen: Selvfølgelig, ”Aurora Borealis!” Godt man er vaccineret mod
det hele mener den ene Oopti. ”Fæhoved”, svarer en anden, ”Det er det grønne lys på
latin”. Nordlyset går over scenen og optierne følger efter det smukke syn. Nordlyset reklamerer for sig selv, så alle kan følge Nordlyset på ”YouTube” og ”Instagram”. Optierne
bliver straks faste følgere af den smukke Aurora.
Så pludselig: ”Hallååå, der sidder de” si’r en opti. ”Hej Hej” siger en anden. Isbjørnene stønner: ”Åh nej, – ikke flere hajer”. Men var der ikke fire isbjørne? Optierne er forvirrede, men den fjerde er faldet i vandet og blevet ædt af en haj!, som netop i det øjeblik,
– iført en rød hue, svømmer forbi, mens han synger en sang om, hvor godt han ligner
julemanden.
Så der sad fire isbjørne på en isflåde. Men den ene er blevet ædt af en haj, de andre
vil hjælpes, fordi de har halsbetændelse. Det synes optierne er heldigt, – så kan de jo
ikke synke. Optierne har nemlig kun statsflydehjælp med. Isbjørnene er chokerede, får
de ingen redningsveste? Men som optierne forklarer, så er det er hjælp til selvhjælp!,
3 x HH (Helly Hansen), – ingen regning – det er jo flydehjælp! Isbjørnene må selv baske med vingerne. Isbjørnene protesterer, da de jo ikke er pingviner! Optierne er jo selv
spejdere, så de trøster med, at isbjørnene nok skal lære det! I ved ”learning by doing”
og ”man kan hvad man vil”. Så optierne tager til syden igen. Optierne vinker på vej hjem
efterladende isbjørnene på isflåden.
Isbjørnene råber desperat, iført deres nye svømmeveste: ”Vi er ikke pingviner – vi er
ikke pingviner – vi er ikke pingviner”, – for som de oplyser optierne om, så bor pingviner
nemlig på Sydpolen. En opti ser straks en ny opgave: Skal de så til Sydpolen og redde
pingviner? Men nej, der er møde i havnen den onsdag.
Tilbage på Stationen onsdag aften sidder optierne. De skal have ladet batterierne
op, – så de bygger noget med vind! Bankdirektøren kommer forbi og bemærker, at der
bygges møller. ”DET er der penge og miljø i”, siger hun.
Spørgsmålet er så: Er optierne blevet GRØNNE spejdere? Men Nix, Optier vil altid
være BLÅ! Højre hånd på Søspejderliljen, og optierne sejler ud på sundet i ”Gåsen”,
med deres nye motor og en opti på vandski.
* * *
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OOPTI - SIDE

Hej Ooptier.
Så er vi i april og selv vejret er blevet forårsagtigt. Det er jo ikke så
dårligt for vi går hastigt mod sejlsæsonen. Det betyder, at vi for
alvor skal i gang med vores klargøring af vores optimistjoller.
De skal have en fornuftig omgang med hvad de lige trænger til i år.
Derfor skal I alle ssammen huske at kigge i programmet hver gang og
sørge for, at I har tøj på til programmet. Er der arbejde på programmet, skal
tøjet kunne tåle lidt støv og skidt. MEN man skal selvfølgelig altid have
uniformen på. Den skal så nok af når der skal arbejdes, med mindre at det er
meget let arbejde. Uniformen er IKKE arbejdstøj, - den skal altid være fin og i
orden, og ikke fuldt af maling eller lak.
De første opgaver vi tager fat på bliver slibning af ror og sværd. De skal have
et lag lak eller måske to, så de kan stå for kommende sæsons brug. Det er
vigtigt, at der ikke er hakker i lakken, så vandet kan komme ind til træet. Så
går det helt galt med træet i det lange løb. Passer man godt på sine ting holder
de i "evigheder". Vi kommer til at slibe nogle omsdage, så husk arbejdstøjet
når det er i programmet. Om programmet holder helt er dog
ikke til at sige. Vejret bestemmer også en del, så kan vi
ikke arbejde ude finder vi på noget andet på dagen.
Arbejdstøjet skal altså være varmt nok til at vi kan arbejde
ude.....
Når vi rammer maj skal vi mødes søndag d. 8. maj. Her
skal mor og far med, og vi skal bruge dagen på arbejdet
med selve optimistjollerne. Der skal vaskes og poleres, så
også jollerne er klar til sæsonens sejladser. Det er en altid
hyggelig og effektiv dag, hvor vi har tradition for at nå det
hele. Kun vejret kan evt gøre at det bliver en udfordring. Vi ser fremt il at
mødes med jer alle sammen denne dag, så vi forhåbentligt kan blive klar til
sejlads allerede onsdagen efter. Er jollerne klar, så sejler vi.
Det gælder i øvrigt også, at "Gåsen" skal være klar til aktiviteter. Den har over
vinteren gennemgået en lille "ombygning" i førerpladsen, og vi regner stærkt
med at vi evt kan klare det sidste denne søndag, så den også bliver klar til start.
1
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OOPTI - SIDE
Ellers er vi jo nu i "Efter-banko"-tiden. Igen i år fulgte I op
på traditionerne og leverede en enestående optræden med
underholdningen til bankospillet. Det er altid en fornøjelse at
se jer optræde med et kæmpe smil på læberne. Nok engang
var historien fyldt med jeres gode ideer til handling, og hvem
og hvad der skulle være med. Nils Ole flækker det hele
sammen til en oplevelsesrig historie og så gør I det levende og sjovt. Tak skal I
have for at "give den gas" på scenen.
Kigger vi i kalenderen byder april jo på påsken og vi holder derfor en "friaften" onsdag d. 13. april. Vi ved, at I vil være meget nedtrykte over dette og
håber, at alle I forældre vil støtte godt op omkring Ooptierne hjemme, så
oplevelsen ikke bliver for traumatisk.
Klargøring og arbejde bliver ikke de eneste aktiviteter der vil være om
onsdagen. Knob og stik, benævnelser og hygge, og ikke mindst et lille stykke
kage kommer også på programmet. Vi skal være klar til sejlads på alle fronter.
De store skal jo på vandet og lære de nye at sejle. Alle vores rutiner omkring
sejlads med regler og alt det praktiske skal vi lige friske op, så alle bliver klar i
hovederne og parate til sejleriet.
Ellers kan vi fortælle, at vi arbejder på at fylde op hos Ooptierne med "det
sidste hovede", så vi bliver 20 stk til sejlads. Måske udvider vi efter
sommerferien med nogle flere, så vi ender med at være 24 stk om onsdagen.
Lige om hjørnet lurer også Standerhejsningen d. 21. maj
med stor festivitas og smil på læberne.
Sommerturen er ikke helt på plads med placering, men vi
arbejder på det. Måske skal vi ud at leje en lille lastbil i
den forbindelse, så hvis nogen har forbindelser eller
kender et billigt sted, hører vi gerne om det.
Ikke mere for denne gang:

Fantastiske Forårsklargøringsarbejdehilsner til alle.
Nils Ole og H.C.

P.S. Husk at ringe afbud til N.O.(38 79 40 44), H.C.(61 10 23 38) eller Stationen (39 20 62 81), hvis I ikke kan komme.
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Oopti-PROGRAM
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?
Nok også lidt praktisk arbejde på
programmet.
Der er kagedag til Molly & Axel.
Ons d.13 kl. 18.30 - 20.00 I dag må vi "desværre" holde os hjemme og hygge
med familien, - GOD FORNØJELSE.
Ons d.20 kl. 18.30 - 20.00 Der skal fortsat tages fat på at få slebet
og lakeret, hvis der er muligt i forhold
til vejret.
Der er kagedag til Gustav & Mynte.
Ons d. 27 kl. 18.30 - 20.00 Så er det årets sidste tur i svømmehallen. Der
rundes af med fri leg eller de voksne finder på
noget hvis I har lyst.Vi skal også prøve en
redningsvest, - hvis vi får lov......

MAJ :

Ons d. 4 kl. 18.00 - 20.00 I dag skal det sidste arbejde på ror og sværd
forhåbentligt gøres færdigt. Husk tilmelding til
weekendens arbejdsdag.
Der er kagedag til Bertil & Rasmus.
Søn d. 8 kl. 10.00 - 15.00 Arb.dag med forældre, - mere følger.
Lør d. 21

Standerhejsning for alle,
- den store festdag.
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Mit navn det står med...
Prøv og se hvor dygtig eventyrdigteren
H. C. Andersen også var til at digte
med sin saks og et stykke papir. Du
kan lige nå at lade dig inspirere til at
klippe et gækkebrev og sende det, så
du – hvis du er heldig – kan vinde et
påskeæg fra modtageren.

9

Søulkevintermøde hos Eskild den 26. februar.

Formand Eskild i fuldt ornat.
Bemærk korpsmærket!
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Ohøj

Søulke.

H

alløj april. Endelig rigtigt forår
(20/3) og overgang til sommertid,
27/3. Derfor uret frem, havemøbler
ud og både ud. Dagen er nu 13 timer
lang (tiltaget med 6 timer og 4 min.),
og der har været masser af dejlige solskinsdage, så Stationen/pladsen emmer
af forårsarbejde; der skrabes og poleres,
og slibes og regeres! Skønt.
Chresten K. er vasket ned med varmt
salmiakvand, mahogni fintslebet med
korn 1000 og lakeret første gang. Vi får
se om det er nok! Bunden skal nu vaskes og smøres, så er vi klar til søsætning, den 18/4 kl. omkring middagstid
(næstsidste båd i programmet).
Siden sidst har der været Vintermøde
den 26/2 hos Eskild i Nr. Hvalsø. 14
Søulke mødte frem og havde dejligt samvær med lækkert smørrebrød, og selvfølgelig Søulke-(røver-)historier.
Bankospil, 11/3, blev afviklet på fornem vis. 92 deltagere, underholdning af
Optier og Spejdere, dertil kaffe og kage
samt lotteri. Flot aften og formentlig
god økonomi.
Således for nu.
Vi ses, alt vel herfra, Jeppe.

Smuk sejlføring. Bemærk at banerne i storsejlet er syet lodret!

VIGTIGE DATOER, VI SER FREM TIL

Mandag, den 18/4
kl. 7.30-?. Bådudsætning (2. påskedag).
Chresten K. måske ved middagstid
eller lidt før!
Lørdag, den 21/5
kl. 13. Standerhejsning. Kom til
samvær og støt. Som skrevet tidligere:
Husk blankpolerede sko, slips og
tørklæde.
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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.

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

Lederne sejler i en gaffelrigget
Måge og en X-99.
Til gruppen er desuden knyttet
en gruppe Søulke, der sejler i
den gaffelriggede Måge.

Standerens redaktion
Pia Santesson
61 16 53 66
pia@santesson.dk

Kontingent
Ooptier: 350 kr. pr. kvartal
alle øvrige: 400 kr. pr. kvartal
bortset fra passive medlemmer:
125 kr. pr. kvartal

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

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

Jungmandsafdeling
Martin Veith Samson
53 68 80 35
jm-lederne@gryspejderne.dk

Søkyndigt medlem
Henrik Pedersen
38 88 58 68/29 88 58 05
tinaoghenrik@kabelnettet.dk
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Skattefri støtte til Gry
https://dk.betternow.org/
fundraisers/gry

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

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”

