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85. årgangMaj 2022                                

Stationsvagt i marts: 
Jungmænd
Husk at sørge for toiletpapir, køkkenruller, 
sæbe, opvaskemiddel, rene viskestykker og 
håndklæder, vask af de snavsede og dørkvask! Læs mere på side 9...

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

FRA KOLLEUGEN I SIDSTE 
MÅNED: SPEJDERNE 
TAGER ET SPIL SVUP 

SVANEMØLLENS 
VANDFESTIVAL I KRISTI 
HIMMELFARTSDAGENE
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82. årgangMaj 2022                              
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Søsætningen og tortillas til aftensmad i kolleugen.
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Det kribler i sejlerhandskerne, og vi 
har fundet redningsvesten frem. Nu 
skal der sejles! Bådene er stort set 

klar, så husk jeres vindtætte overtøj 
og lad os komme afsted! Tak til alle de 
seje spejdere, der hjalp til med søsæt-
ningen :-D.

Spejderne brugte en hel del tid nede i 
hytten, da vi jo havde en kollektivuge i 
slutningen af forrige måned. Her har un-
gerne boet i hytten og taget i skole og 
til andre fritidsaktiviteter som normalt. 
Tiden nede i hytten blev brugt på at gøre 
bådene pæne og sejlklare og på at tømme 
Nettos lager af citronmåne. 

God vind!
Tropslederne

OHØJ SPEJDERE
!

Hårdtarbejdende spejdere til 
søsætningen.
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I    fortsættelse af GRY-historie fra martsstanderen er hermed lidt 
mere historie, fra længst forsvundne dage.

I 1968/69 blev vi af Københavns Havnevæsen opsagt på den 
plads, vi havde på “Tippen”. Mange, mange arbejdstimer med 
at klargøre til flytning, optagning af 150 meter skinnevej fra plads 
til bedding og etablering af midlertidige bøjepladser ved stenmole 
i Skudehavnen og mange andre ting var i gang. Her var alle med! 
En meget stor del af deltagerne, var/er de søulke, vi stadig har et 
dejligt samvær med nu om dage, år efter år.

Det gamle tropshus blev af en entreprenør kørt til nyopfyldt område 
i Skudehavnen. Husker tydeligt at Kasper og jeg tog imod. Der var 
lagt lange planker, ca. 20 x 20 cm i fuld længde (12 meter) ind un-
der Stationen til løft på blokvogn. Men entreprenøren kunne ikke 
dreje skarpt nok på den nye plads, så Stationen blev sat lidt 
skråt af i forhold til vandfacaden, det var svært for ham at dreje; 
“Behold plankerne,” sagde han!

Men det viste sig siden hen, at det ikke var noget minus. Pla-
ceringen blev en gevinst, da vi hen ad vejen lavede et halvtag fra 
Stationen ud til kajkant på ca. 100 m2. Her kunne fartøjerne stå om 
vinteren og forårsklagøres i beskyttet miljø.

Jeg husker at skinnebedding – i fantastisk samarbejde med Sejl-
klubben Triton og en dygtig forælder fra GRY, Debel Jensen, som 
svejser – blev lagt ud 1. november, 1969. Så kørte vi Sjælland rundt 
for at finde nedlagte el-master til brug for kaj/brokonstruktion 
samt til beddingsbro og fortøjningspæle. Det lykkedes.
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Stationen måtte deles i to sektioner for at kunne 
transporteres til Svaneknoppen. Foto fra ca. 1999.

Vores nabo, Sejlklubben Triton havde en god kontakt til Køben-
havns Havnevæsen og kunne låne et ramslag, så vi i fælleskab 
kunne ramme pæle til broer og fortøjning.
30 gode år blev det til i Skudehavnen.

Der kommer lidt mere i junistanderen.

Således husket af Jeppe, søulk
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OPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 
Så blev der maj og der er saltvand i luften. Pladsen er ryddet for store både og 
vi kan nu for alvor komme i gang med klargøringen af vores optimistjoller. 
Det sker når vi skal mødes med forældre søndag d. 8. maj kl. 9.00 til en fast 
tradtition med masser af hyggelig stemning og en super arbejdsindsats. Det er 
dagen, hvor vi gør selve optimistjollerne klar og vi har tradition for, at det 
bliver klaret denne dag. Er vi skrappe til opgaverne kan vi måske allerede 
komme til at sejle onsdagen efter d. 11. 
maj, og det er jo vores mål lige nu, - vi 
vil ud at sejle. Husk arbejdstøj og 
madpakke til arbejdsdagen.  
 
Vi har sagt farvel til svømmehallen for denne gang og forårsstemningen 
rammer også vores mødetid. Vi skifter til at mødes kl. 18.00, så vi kan få tid 
nok til at sejle. Første onsdag med "Sommer-mødetid" bliver onsdag d. 4. maj. 
Det giver også tid til at vi kan få de sidste opgaver med lakering af ror og 
sværd på plads, - forhåbentligt. 
Når vi så siger sejlads er der lige et par ting vi skal opfriske inden vi skal i 
gang for alvor. Det vigtigste er det med, at redningsvesten SKAL være på når I 
skal gå på broerne. Sikkerhed er en vigtig ting når man sejler. Når der så sejles 
skal man lige huske på, at det godt kan være lidt koldere ude på vandet når 
man sejler, så lidt ekstra tøj til sejlads er ikke nogen dårlig ide. Man kan altid 
tage lidt af hvis det bliver for varmt. Og når vi siger tøj skal vi også huske 

ekstratøj..... Skulle man være uheldig at blive våd eller måske helt 
falde i vandet, er det vigtigt at have tørt tøj til bag efter. Skiftetøj 
skal med hver gang, eller man kan lægge et sæt ekstratøj på en 
hylde i Optirummet. Så er det altid klart og man kan komme hjem i 
tør tilstand. Man kan bare have et "gammelt sæt tøj" liggende. Det 
behøver jo ikke være smart, men skal bare tør hjem uden at fryse. 
 

Her i april er det endelige lykkedes os at blive fuldtallige hos Ooptierne. Vi 
siger derfor stort velkommen til Runa som nu er med hos os Ooptier. Vi håber, 
at du og din familie får en masse gode oplevelser og stunder hos os i Gry. Også 
velkommen til Axel, Gustav og Mynte med familier. De er også kommet til her 
henover foråret.  
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OPTI - SIDE 
 
Kigger vi lidt tilbage havde vi jo vores Oopti-weekend tilbage i marts. Her 
havde vi de årlige mesterskaber i både "Bob" og "Flip-flap", men vi har ikke 
lige fejret det helt. Derfor skal vi her hylde de to mester. Stort tillykke til 
Willy, som blev årets "Bob-mester" og til Axel der blev "Flip-flap-mester".  
Som noget nyt har vi så her i april fundet årets mester i "knob på 
tid". Det er en konkurrence i at lave et antal knob på tid. Det 
gør man så to gange, og forskellen i tiden påde tom omgange er 
konkurrencetiden. Den der har den mindste forskel vinder. Så 
alle kan være med, - ny som gammel. De tre finalister blev Svea, 
Malia og Siff. Vinderen blev Svea men en forskel på kun lidt 
over ét sekund, - Stort tillykke til jer også. 
 
Maj måned byder på vores årlige Standerhejsning lørdag d. 21. maj, - dagen 
hvor vi fejrer starten på årets sejlsæson. Vi møder op kl. 12.30 og stiller til 
fælles mønstring kl. 13.00 sammen med resten af Gry. Så er der sætning af flag 
og Stander, og dagen byder så på forskellige aktiviteter og sejlads i Gry's både. 

Vi slutter af med fællesspisning omkring grill'en. Læs mere om 
det hele i indbydelsen og kontroller lige at dagen allerede er sat 
af i kalenderen for hele familien. 
 

Kigger vi lidt frem i kalenderen kommer der en mulighed for, at vi skal deltage 
i et "Søslag". Det er en hyggelig weekend for Ooptier fra forskellige 
søspejdergrupper i Øresundsområdet. Det er en weekend med forskellige 
hyggelige aktiviteter på land og på vand. Det er ikke helt sikkert at vi deltager, 
men vi håber på det. Det er i weekenden d. 11.-12. juni. Vi skal finde ud af 
hvor mange der kan deltage og så melder vi endeligt ud. Men sæt lige et kryds 
i kalenderen under alle omstændigheder. 
 
 

Med ønsket om en god sejlsæson 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 
MAJ  :  

** OBS - NY  TID **               ** OBS - NY  TID ** 
 

Ons d. 4 kl.18.00 - 20.00 Vi mødes på Stationen. Arbejde med ror og sværd,  
   er på programmet, samt måske træning af diverse til  
   sejlads. Der er kagedag til Bertil, Axel & Rasmus. 
 
Søn d.  8 kl.10.00 - 15.00 Arbejdsdag med forældre. Så skal 

vi have selve  optimistjollerne klar. 
Mød op og tag fat. 

 
Ons d. 11 kl.18.00 - 20.00 De sidste ting skal på plads, eller måske opstart til  

at gøre klar til sæsonen. Mon det bliver i dag at vi 
bliver færdige, - måske........sejlads ......måske..... 

 
Ons d. 18 kl.18.00 - 20.00 SEJLADS !! SÅDAN!! HELT SIKKERT - 

MÅSKE!! Alle husker uniform og redningsvest. 
Ingen sejlads uden uniform.  

 Tag fat, rig til og så - bare sejle, sejle, sejle og …… 
sejle!! 

 
Lør  d. 21 kl. 12.30  Årets STANDERHEJSNING i Gry.  

Følg med og se hvad der sker. 
 
Ons d. 25 kl.18.00 - 20.00 Sejlad for alle, - ja vi håber det! 
 
Juni :  
 
Ons d.  1 kl.18.00 - 20.00 Vi sejler, jo hurtigere I rigger til jo mere får I sejlet.  
 Skal vi tage tid i dag?? 
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Svanemøllens 
Vandfestival

Dansk sejlunion afholder kapsejlads i LIGA 1. og 2. division med J/70 
både i dagene 26.-29. maj, og i den forbindelse har alle klubberne i 
Svanemøllehavnen slået sig sammen om en ”Vandfestival”. Og hvad er 

så det? 
I sin grundsubstans er det et arrangement, hvor klubberne i fælles-

skab laver forskellige aktiviteter på deres pladser, så alle kan komme på en 
tur rundt i Svanemøllehavnen og se, hvad der sker de forskellige steder. For 
Gry´s vedkommende er der endda det på spil, at vi med vores beliggen-
hed på spidsen af Svaneknoppen og med den nye optagekaj på nordsiden 
bliver et knudepunkt for aktiviteter, hvor mange mennesker vil komme 
forbi. Optagekajen vil være afsejlingssted for Ligasejladserne og for 
dem, som vil prøve en sejltur. 

På vores plads vil der være en kaffebod med lidt spiseligt og forskellige 
aktiviteter. Mange af vores spejdere er på årets første sejltur, men for dem 
som er hjemme og deres forældre vil det måske være sjovt at komme forbi. 

Værftsmuseet fra Hillerød kommer med et værksted, hvor du selv kan 
bygge en båd.  Alt efter bemanding vil der også være bålsted til pølser 
og skumfiduser, en knobbindingstavle, krabbefangst med en krabbeløbs-
bane, dåsekast og flødeboller, sæbebobler og skattejagt samt en kaffebod 
med lidt til ganen.

Åbningstiden vil fra torsdag til søndag være fra kl. 10-16, dog pri-
mært med aktiviteter de første to dage. Fredag vil en havfrue fortælle histo-
rier og en tryllekunstner underholde, søndag vil marinehjemmeværnet 
lægge ind i Svanesøen. Et mere udførligt program for hele havnen vil 
blive opslået og udsendt senere. 

Håber at se mange af jer!

Henrik Holm og Claus Laage
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Chresten K søsattes for 111. gang den 18. april, 
denne gang i Svanesøen.
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Kom maj du søde milde… og så videre. 
1. maj er dagens længde på 15 timer 
og 19 minutter.

Vores Ulke-nytårsfrokost blev til en 
forårsfrokost på Stationen. 21 delta-
gere og 5 afbud. “Rundhuen“ gik rundt 
og indsamlede 500 kr. til Ulkebøssen. 
Overskud fra vand/øl/vin blev 100 kr.; i 
alt er 600 kr. overført til GRY via Bet-
ternow. Dejlig dag med lækker mad og 
godt humør og sang på flåden.

Chresten K vugger atter i Svanesøen. 
Lars har fået megen motion ved op- 
og nedture for at skifte en bundstok i 
forskibet. En gammel bolt fra projektet 
er afbilledet. Så skal mast og rundholter 
have en tur, og så skal isætning prøves 
ved den nyligt flyttede Mastekran ved 
den nye optagekaj.

Ved frokosten 26/3 proklamerede Ulla 
og Smed, at de gerne vil se alle den 4. 
juni. Invitation er rundsendt, men her 
er adresse og telefonnummer:

Klagstorp Stationsvæg 3, Klagstorp. 
0046 722257919. 

Der er vist nok en form for Bed and 
Breakfast, uden Breakfast, men det har 
Ulla og Smed. Der kan overnattes i telt
eller på gulv. Medbring selv madras.

Alt vel herfra, vi ses, 
Søulkehilsen Jeppe.

Ohøj         Søulke.

En gammel bolt fra projektet med at skifte en 
bundstok i forskibet af Chresten K.

Lørdag, den 21/5 
kl. 13. Standerhejsning. Kom og støt. 

Lørdag, den 4/6 
Træf hos Ulla og Smed i Sverige. 
Tilmelding nødvendig.

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
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”


