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85. årgangMaj 2022                                

SVENDBORGJOLLEN 
KAOS I FULD FART PÅ 
SUNDET

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

I næste måned holder Standeren 
sommerferie, og de forskellige 
afdelinger stævner ud på deres 
sommertogter. God færd.

SOMMER I SIGTE

82. årgangJuni 2022                              
God som mer!
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Fra Grys historie bringer vi her et uddrag fra logbogen:
“Logbog om sommertur i 1973. Destination, Flensborg.” 

Tre ugers sommertur med fire Svendborgjoller: ’Den Ny’ D2, ’Chip’ D7, ’Chap’ 
D8, ’Gry’ D21 samt lederfartøj Chresten K. Planen var at besøge Flensborg 
og så ellers komme hjem igen. Vi havde af en eller anden vej hørt, at man i 

Flensborg, som jo er tysk, gik meget op i om respektive fartøjsførere havde certi-
fikat, og at alle ombord havde en eller anden form for legitimation.

Vi, lederne, lavede nogle hjemmelavede legitimation/fartøjsførerbeviser 
til alle deltagere og drog afsted. De blev aldrig aktuelle at bruge på turen!

Letning, 4 S-joller med en voksen leder + besætning, samt Chresten K med 
voksen leder + 4 patruljeledere. Undertegnede havde den store glæde at være 
fartøjsfører på Chresten K med 4 PL’er som besætning: Michael ’Max’, Nils 
Ole, Sten Schubert og Peter Henriksen. Vi lettede lørdag efter ombordtagning af 
grej og proviant. Så gik det flot sydover og vestover; vinden var i øst.

Torsdag var vi i Svendborg! OK, så hed det Sønderborg og videre gennem 
Flensborg Fjord. Her havde vi så en speciel oplevelse. En tordenbyge var under 
opsejling, kunne vi se, så vi riggede storsejlet ned (Chresten K) og surrede godt, 
listede afsted for fokken og afventede bygens ankomst. Da der virkelig kom 
pust, ville vi slække fokken, men uheldigvis sad der fire gaster oppe til luv med 
ballerne på luv fokkeskøde, så Chresten K lagde sig så langt ned, at vandet 
stod lige ind cockpittet! Vi fik kæmpet os op på fordækket og fik bjærget fokken. 
Vi kiggede godt nok lige efter, hvilken kyst der var tættest på, hvis der blev 
tale om at svømme i land! Da vi lå lodret igen, konstaterede vi at indtagne vand var 
over køjehøjde! Pyh.

Vi nåede frem til Egernsund, hvor alle S-joller var vel ankomne. Jeg husker at 
Kasper i Chap, under den kraftige byge havde fået fat i en Duc d’albe og prøvede 
at ride de voldsomme pust af med bjærgede sejl, og han råbte: hvem f..... sætter 
fokken? Ingen, det var vinden.

Ok, vi var i Flensborg lørdag, turens mål! Så havde vi 14 dage til fri leg. Vi 
tog selvfølgelig op igennem Lillebælt med diverse nydelser af Aarøsund, Kolding, 
Tunø, hvor vi havde den oplevelse at sejle ind og lave en herrevending for lige at 
se, hvor man kunne lægge til, og vupti, så stod vi på grund i den dengang ikke 
uddybede havn. Vi kom hurtigt fri.

Efter 14 dage skiftede vi besætningerne til PL’er i S-joller og de voksne i Chre-
sten K. Vi nåede nord om Samsø, nord om Sjælland og hjem. Fantastisk sommer-
tur, Chresten K, + 4 S-joller i tre uger; bemærk, ingen motor! Een af de bedste 
sommerture, jeg husker. 
 
Således husket af Jeppe, søulk
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Så fik vi startet sejlsæsonen! Stander-
hejsning gik godt og tak til alle, der 
mødte op. Bådene rider nu på bøl-

PLAN FOR JUNI
Tirsdag, den 7/6 Vi sejler og øver MOB (mand over bord), om vejret vil.
Tirsdag, den 14/6 Vi sejler igen og får tilset om bådene har brug for en 

kærlig hånd før ferien.
Weekenden, den 17-19/6 Tropsweekend! Fribytterne kommer på besøg og sam-

men skal der sejles og dystes i, hvem der kan lave den 
flotteste, højeste og bedst smagende lagkage! Tilmeld 
jer på gryspejder.dk.

Tirsdag, den 21/6 Sidste tur, husk badetøj, hvis vejret er til det :-).

gen blå hver eneste tirsdag frem til 
sommerferien. 

Husk at tage et sæt skiftetøj og noget 
regn-/olietøj med, så I har det, når I 
får brug for det! I har hver en hylde i je-
res patruljerum, hvor det kan opbevares.

Når troppen ikke sejler, hygger vi med 
lanciersdans, kreativitet i patruljelokalet 
og en kop te i ny og næ :-). 

Vi glæder os til sommertur, og håber 
I vil med. Tilmeldingen kommer snart 
på gryspejderne.dk

God vind og god sommer!
Tropslederne

Kreativitet og lanciers. Delfinens nyma-
lede væg i patruljelokalet, og Gry, Ofelia, 
Carla og Mads i fuld svingom.

OHØJ SPEJDERE
!
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OOPTI - SIDE 
Halløj Ooptier. 
Sommeren banker på døren og kalenderen siger juni. Vi er godt i gang med 
sejlsæsonen, og skal bare have en masse tid på vandet. Alle skal være klar hver 
onsdag kl 18.00, så vi kan komme hurtigt på vandet. Som altid skal de erfarne 
være gode til at lære fra sig til dem der er nye på vandet. Vi har mange små 
ting der skal læres undervejs, men vi er sikre på, at I som altid kan klare 
opgaverne, så alle får gode oplevelser og smil på læberne. Inden længe vil de 
fleste af jer have ror og skøder i hånden, og få oplevelsen af at sejle en jolle. 
 
Til at passe på jer undervejs har vi 
heldigvis ”Gåsen”. Henover 
vinteren er den blevet optimeret, - 
altså gjort endnu bedre, med en 
flytning af styrepulten. Nu sidder vi 
i midten af båden og har et endnu bedre overblik over sejladsen. Nils Ole har 
lagt timer og kræfter i ombygningen, og nu mangler kun de sidste detaljer 
inden den er helt færdig. Det er blot et nyt sæde med masser af skumgummi, så 
bumpene i numsen bliver lidt blødere, som turen år over ”bøljen den blå”. 
 
Juni byder også i år på en sejlerdag for Ooptier med familie. Det bliver søndag 
d. 12. juni, hvor vi mødes kl. 10.00. Med højt humør og glade smil skal vi på 
vandet og sejle. Mor, Far og søskende må gerne komme med, og kan også få 
en tur på vandet i optimistjollerne. Måske kan det være, at der nogen der har 
lyst til at tage lidt kage med til en fælles pause undervejs. I skal i hvert fald 
medbringe frokost og fornuftigt tøj til dagen. Måske skal I også tænke i 
badetøj og håndklæde. Hvis vejret tillader og lysten er der, kan vi også lave 
kæntringsøvelser med optimistjollerne. Men vandet er ikke så 
varmt endnu, så vi må se hvad dagen bringer. 
 
Sommerturen lurer om ikke så længe. Vi glæder os til at 
skulle af sted, men er desværre stadig ikke klar over hvor 
turen går hen. Vi mangler svar fra de steder vi har set på og kan altså derfor 
ikke sige hvor vi skal hen. MEN vi skal på sommertur under alle  
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OOPTI - SIDE 
omstændigheder, bare rolig. Det betyder også, at vi nu skal have den endelig 
tilmelding til turen. 
Vi sender snart en mail ud og håber på hurtigt svar tilbage. I har jo meldt 
næsten til på forhånd, så det skal nok blive let nok at få den endelige 
tilmelding sendt i en fart. Som altid håber vi på lidt hjælp med bla transport og 
lidt andet praktisk, men det skal I nok høre mere om. 
 
Ser vi tilbage i kalenderen havde vi en super 
forårsklargøringsdag i starten af maj. Som altid 
var humøret højt og der blev gået til ”vaflerne”. 
Med en stor indsats fra alle fik vi klaret at få 
optimistjollerne klar på dagen. Der blev vasket 
og poleret til den store guldmedalje, og inden 
dagen var omme havde alle joller været ude af 
stativet, klargjort og tilbage igen. Vi takker alle 
der gav en hånd med og håber at I havde en ligeså dejlig og hyggelig dag som 
vi. Ooptierne er helt sikkert glade for dagens arbejde, så de kunne komme på 
vandet onsdagen efter. 
 
Sejlsæsonen blev skudt godt i gang med vores traditionelle ”Standerhejsning” 
lørdag d. 21. maj. Vi var 7 Ooptier der deltog på dagen med alle dens 
aktiviteter og hygge. Vi havde dog håbet, at vi var flere der var med til at 
festligholde sejlsæsonens start og skubbe den godt i gang. Men det må jo så 
blive til næse år. Her står vi helt sikkert 18-20 glade Ooptier i blå uniformer til 
mønstringen og melder klar til sejlads. 
Måske var der en enkelt eller to der ikke havde fået datoen i kalenderen på 
forhånd. Derfor husker vi lige alle på, at der med denne Stander også kommer 
et halvårs-program for andet halvår af 2022. Så kan alle få de vigtige datoer i 
kalenderen med det samme, så man ikke går glip af noget det næste halve års 
tid. 
         Vi ønsker alle i og omkring Gry en super sommer 
                 Super friske sejler-hilsner. 

          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 
 

JUNI : 
Ons d. 1 kl. 18.00-20.00 Uniformen er på og af sted det 

går. Alle har redningsvest FØR 
vi rammer broen. 

  
Ons d. 8 kl. 18.00-20.00  Så sejler vi igen. Måske skal vi lege "sønderjyder 

til hest" - til havs? Vi må se hvad dagen bringer. 
 
Søn d. 12. kl. 10.00-15.00 Sejlerdag for Ooptierne med familie. Sæt dagen i 

kalenderen og bliv store oplevelser rigere.  
 
Ons d. 15 kl. 18.00-20.00 Så er det dagen med tidtagning på 

tilrigning. Spænd skoene ekstra, - 
der skal laves en god tid i 
fællesskab. 

 
Ons d. 22 Sidste onsdagssejladsaften før ferien. Ja, I læste 

rigtigt – desværre. Men til gengæld er der fuld 
skrue på hele aftenen. 

 
 
JULI :  
 
SOMMERTUR : Nærmere følger så snart muligt. 
 
 
 
  
AUGUST : 
 
Ons d. 10  kl. 18.00-20.00 Første sejlads efter ferien, - Det bliver super! 
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Så er det sommer. Solen kan ses fra 
cirka kl. 04.36 og til 21.40 (1. juni)!

Standerhejsning blev afholdt 21. maj 
med mønstring af afdelingerne, optier, 
spejdere og jungmænd. Som søulke 
nævnte vi, at vi i vores tilknytning til 
GRY befinder os i 4. kvartal, der skal 
forstås på den måde, at det ville være 
godt med yngre deltagere til at hol-
de af troppens flagskib, Chresten K, 
mht. vedligehold og sejlads. Vi anmodede 
JM, PL’er og PA’er om at tage kontakt til 
søulkene for at være med; måske er der 
nogle ’letmatroser’, der vil have lyst!

Den 4. juni, kl. 13 mødes vi hos Ulla og 
Smed i Sverige. Klagstorp Stationsvaeg 
3, Klagstorp. Tlf. nr. 0046 722257919.

Og så siger vi god sommer til alle i og 
omkring GRY.

Alt vel herfra, vi ses, 
Søulk Jeppe

Ohøj         Søulke.

Flag over top – næsten – på 
Chresten K, ved Standerhejsnin-

gen den 21. maj.

Klamper til falder m.m. samt rorpind er 
renoveret og lakeret syv gange.
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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”


