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85. årgangMaj 2022                                

OPTIERNES SOMMERTUR:
VED BÅLET, JA VED BÅLET...

Stationsvagt i august og september: 
Først Jungmænd og så Optier.
Husk at sørge for toiletpapir, køkkenruller, 
sæbe, opvaskemiddel, rene viskestykker og 
håndklæder, vask af de snavsede og dørkvask!

Giv et nap med den 25/9. Læs mere på side 5

Hyg med optier, spejdere & jungmænd den 28/8
FORÆLDREDAG
ARBEJDSDAG

82. årgangAugust og september 2022                              
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Troppen i solnedgang over 
Limhamn.

Fælleshygge ombord på Banana Joe i Skovshoved Havn.
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Sommerturen er sejlet og sommerfe-
rien er slut, så nu begynder vores 
ugentlige møder igen :-). Vi mødes 

igen hver tirsdag startende fra den 
9. august, og her bliver der rystet lidt 
rundt på patruljerne. Vi har nemlig sagt 
god vind og på gensyn til fire store, 
superseje spejdere, der alle tager på 
efterskole og først er i hjemhavn til næ-
ste sommer. Held og lykke til Astrid, CC, 
Nana og Valdemar!

Sommerturen stod på både korte og 
lange sejladser og et par enkelte overlig-
gerdage. Vi var 16 spejdere, 3 jungmænd 
og 3 ledere på tur i de fire svendborgjol-
ler, Antares og Pollux. Turen startede 
som altid i Gry i Svanemøllen Havn, 
hvor vi pakkede både og tog en kort tur 
til Dragør. Fra Dragør sejlede vi over 
Køge Bugt og landede i Rødvig. Her lå 
vi en dag over og hyggede på havnen og 
i Asgers og Lausts sommerhus. Så gik 
turen til Bøgeskov Havn (ca. 6 sømil 
nord for Rødvig). En lille hyggelig havn 
ude i ingenting kunne alligevel få sat 
gang i gaden, når så mange spejdere 
kom forbi :-). Herefter sejlede vi til Sve-
rige, og vi landede i Limhamn. Dagen 
efter gik vi Malmø tynd og købte lidt for 
meget slik og en stor is på havnen. Vi 
sejlede så hjem til Danmark igen og lan-
dede i Kastrup Havn. Derefter tog vi 
en kort, men langsom tur til Skovsho-
ved, og vi fandt tid til at bade både un-
dervejs og efter vi kom i havn. Her spiste 
vi på restaurant og spillede Kahoot og 
hyggede os den sidste aften. Så gik turen 
endelig til Gry igen, og her fik vi ren-
gjort bådene og smidt hinanden i vandet. 

Vi siger tak for nu, og vi glæder os til at 
sejle resten af sæsonen med jer!

God vind!
Tropslederne

Kaos sejler fint, selv i lidt vind.

OHØJ SPEJDERE
!
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Dette er dagen, hvor vi gerne vil se alle 
Ooptier, Spejdere & Jungmænd med 
forældre til en hyggelig dag i Gry. 

Vi mødes kl. 10.00 og dagen byder 
traditionsvis på sejlads i Gry’s forskellige 

FO
RÆ

LDREDAG
både – store og små. Omkring kl. 13.00 
regner vi med frokost, hvor alle nyder deres 
medbragte mad. 

Derefter er der sejlads igen, og gerne også 
andre aktiviteter, hvis der stemning for det. 
Dagen byder måske også på billeder fra 
årets sommerture.  Har man lyst, kan man 
prøve at kæntre med en optimistjolle – 
husk badetøjet og et håndklæde. 

Dagen slutter ved 15/16-tiden med en kop 
kaffe og måske en friskbagt bolle, hvis 
nogen har lavet dem undervejs.

Det er altså en hyggedag, hvor I forældre 
kan opleve noget af det, vi går og laver 
til daglig. Tilmelding til denne dag er 
nødvendig i forhold til indkøb til dagen. 
Tilmeld jer derfor hos jeres ledere senest 
onsdag, den 24. august.

Vi glæder os til at se jer alle sammen  
til en god dag i Gry.

Lederne i Gry

Søndag, den 28. august 
kl. 10.00 på Stationen

Som perler på snor: optiere på vej hjem til lejren i 
solnedgangen på sommerturen.
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Her skal vi mødes til en praktisk dag i 
Gry. Vi har forskellige praktiske opga-
ver, vi gerne vil have hjælp til. Der skal 

luges og males, vaskes og hamres. 
Forskellige opgaver vil på dagens blive lagt 
frem, og derefter fordelt blandt dem, der er 
tilstede. Vi finder opgaver til store og små 
og håber, at der kommer rigtig mange 
og giver en hånd med denne dag.

Medbring arbejdstøj og frokost, så sør-
ger vi for drikkelse i løbet af  
dagen og hyggeligt samvær med alle.

Dagen skal bruges til at få lavet nogle af 
alle de opgaver, vi som ledere ikke kan nå i 
hverdagen samtidig med vores arbejde med 
ooptier, spejdere og Jungmænd.

Dagen er åben for alle, og vi regner med at 
se en masse aktive deltagere fra bl.a. Jung-
mændene, der har ry for at kunne tage 
godt fat. Men forældrene er traditionsvis, 
dem der leverer det største arbejde disse 
dage.

Arbejdsdag SØNDAG, 
25. SEPTEMBER 
KL. 10.00

Vi glæder os til at se alle der kommer og 
giver et nap med på dagen – ALLE er vel-
komne. Tilmeld jer hos lederne senest ons-
dag, den 21. september. Så ved vi hvor 
mange, vi skal købe ind til. Er man ikke lige 
blevet tilmeldt, skal man dog blot møde op 
alligevel. Kan man ikke hele dagen, kan 
man selvfølgelig bare dukke op, det man 
nu har tid til, men det giver bedst mening at 
være med fra dagens start.

Vi ses til en hyggelig arbejdsom dag i Gry.

Vi glæder os 
Lederne

Vi indbyder alle

Det her er vel fribord?
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 
 
Sommerferien er slut og alle er vel efterhånden tilbage på job og i skole. 
Kalenderen siger august og vores faste møder om onsdagen er i gang igen. Vi 
skal have en masse vand under sværdet og timer på vandet med oplevelser og 
minder vi kan leve på i ale den tid vi ikke sejler. Men nok om det, - der er jo 
lang tid til at vi skal på land for vinteren. 

 
Sommeren har i år budt på en sommertur, der endte 
et helt nyt sted vi ikke har været før. Det var i 
Herslev Strand i det sydvestlige hjørne at Roskilde 
fjord. 
Et dejligt område med græs til teltene, en lille havn 
med god mulighed for ssejlads fra og en fin aftale 

med sejlklubben i havnen med lån af køleskab og toiletter. Resten af grejet 
havde vi med hjemmefra og ugen gik godt med sejlads, badning og hygge i 
teltene. En tur til Roskilde og Brorfelde blev det også til, da to af dagene gav 
alt for meget vind til at sejle i. Så fik vi set Danmarks største teleskop og fik 
lavet "papir-raketter" til affyring med trykluft. Frokosten på vejen hjem blev 
indtaget i Holbæk på en lokal burgerbar der har butikker i hele landet. Det var 
der ikke meget brok over fra ooptierne side. 
Stor tak til Henrik, "Vejen" og Thorbjørn, 
som var med som ekstra voksne på turen. 
Også tak for en god tur til de 8 Ooptier der 
havde mulighed for at være med i år. Vil I 
høre mere fra turen må I have fat i en af 
deltagerne og lokke nogle historier ud af 
dem. Eller måske læse mere i kommende numre af "Standeren", - hvem ved? 
 
Efteråret som vi så småt går i gang med nu byder på andet end kun sejlads om 
onsdagen. Vi skal mødes allerede søndag d. 28. august til vores traditionelle 
forældredag. En dag med sejladsaktivitet i vores både fra flere afdelinger. Mød 
op og gør dagen til en oplevelse for alle. Skulle der være nogen der har lyst til 
kæntringsøvelser kan det måske også komme på programmet. Husk tøj efter 
vejret, madpakke og håndklæde hvis der skal kæntres. 
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OOPTI - SIDE 
 
Næste fælles oplevelse bliver i 
september, - søndag d. 25., 
hvor vi kalder sammen til den 
årlige arbejdsdag i Gry. Det er dagen hvor vi ledere får hjælp til at klare nogle 
af alle de praktiske opgaver, som vi ikke lige når i dagligdagen, hvor tiden går 
med aktiviteter for Ooptier og spejdere. Vi skal som altid have både malet, 
fundet skrald, ordnet ukrudt, gjort rent og meget mere. Det endelige program 
meldes ud på dagen og opgaverne bliver fordelt ud som de fremmødte har mod 
på. Det er altid en hyggelig og effektiv dag, hvor mange hænder nemt når 
mange opgaver i fællesskab. Kig i øvrigt også i den særlige indbydelse der 
også er her i Standeren.  
 
Op mod sommerferien og henover sommeren har vi sagt farvel til et par 
ansigter hos Ooptiene. Det er Bertil, Gustav og Rasmus, der har fundet andre 
interesser og som derfor ikke er med os mere. Vi sender de bedste hilsner til 
alle tre og ønsker dem god vind fremover. 
Det betyder samtidig, at vi indkalder nye fra 
ventelisten og vi ser frem til at fortsætte 
traditionen med, at alle tager godt imod dem når 
de dukker op. Det betyder igen, at nogle af dem der er har været med et stykke 
tid nu ikke længere er de nyeste og er dem som nu skal hjælpe til med at de 
nye får en god oplevelse af søspejderiet og sejladsen. 
 
Som altid når vi mødes til søspejderi i Gry er der altid god hjælp at hente fra 
forældre i mange forskellige situationer. I hverdagen med joller der skal gribes 
når de er tæt på broen og med kager, transport og andet i forbindelse med ture 
og arrangementer. Det bliver der måske ekstra brug for i september, da Nils 
Ole tager en lille "rejse-orlov" fra søspejderiet og nok ikke er på pletten i hele 
september måned. Men vi går ind i det med godt humør og ved at det nok skal 
gå. Vi ønsker alle en god tur til Nils Ole og Fruen. 
      Glade slutsommerhilsner 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), Stationen (39 20 62 81) 
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Oopti-PROGRAM 
AUGUST :  
Ons d. 10 kl 18.00 - 20.00 Første sejlads efter ferien. Kan I mon huske  
   hvordan det foregår og hvad I skal gøre? 
 
Ons d. 17 kl 18.00 - 20.00 Så tager vi tid på tilrigning. Hvad  
   bliver årsrekorden? og husk ingen er  
   klar før alle er klar. 
 
Ons d. 24 kl 18.00 - 20.00 Sejlads med højt humør og nye ansigter. 
 
Søn d. 28 kl 10.00 - 15/16 Forældredag for hele Gry med sejlads og hygge. 
 
Ons d. 31 kl 18.00 - 20.00 Aftenens emner er sejlads, tillægninger og  
   "rutesejlads". 
 SEPTEMBER : 
 
Ons d.  7 kl 18.00 - 20.00 Så skal vi prøve ”Prop-point-sejlads”. 
   Hvor mange point kan I mon få fat i? 
 
Ons d. 14 kl 18.00 - 20.00 Sejlads med vendinger og bomninger.  
    
Ons d. 21 kl 18.00 - 20.00 Fri sejlads uden faste programpunkter, men ønsk 

gerne noget, så ser vi på det. Husk tilmelding til 
arbejdsdagen! 

 
Søn d. 25 kl 10.00 - 14/15 Arbejdsdag på Stationen. Praktisk  
   arbejde på Station og plads. Små og 
   store opgaver lidt for enhver smag. 
 
Ons d. 28 kl. 18.30 - 20.00 Sejlads efter vejret. Husk at vi nærmer os  
   tiden med tykke trøjer når vi sejler. 
OKTOBER : 
Ons d. 19   Efterårsferiefri. Det er familiehygge på  
   programmet, - god fornøjelse. 
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Så er vi så i gang med eftersomme-
ren, i hvert fald det vi kalder sidste 
sommermåned.

Sejladserne med de andre smuk-
ke Træsejlere er i gang og fortsætter 
august og september ud.

Siden sidst har vi været på Søulketræf 
i Klagstorp, Sverige hos Ulla og Smed. 
Fortræffeligt arrangement med lækre 
anretninger, kaffe og kage, og masser 
af gammel snak og en sang eller to. 14 
Søulke var samlet i pinsevarmen den 4. 
juni. Tak for en dejlig dag.

Som nævnt til Standerhejsningen og i 
Standeren juni 22, så tænker vi (gamle 
Søulke), at det vel er på tide at mobili-
sere yngre kræfter til at holde af og 

Ohøj         Søulke.

Enestående kapsejlads 
for gamle træskibe Fyn 
Rundt er netop afsluttet. 
Masser af smukke skibe. I 
1986 var jeg heldig at være 
med på Fyn Rundt, sammen 
med Nils Ole i hans færøske 
sloop, Ingeborg, sammen 
med mine to sønner. Det 
gamle spejderskib Klitta var 
også deltager. På billedet 
fra sejladsen i år ses Svend-
borg-skibene Grønne Erna 
og Karoline Svane (delvist 
skjult) i Mellem Klasse-dyst 
med Marieje fra Groningen, 
Holland. Foto: Søren Stids-
holt Nielsen.

’om’ gode gamle Chresten K. Vi går jo 
en dag på pension, og så var det vel pas-
sende at yngre kræfter kunne være med 
til at bære. Båden er i fornuftig stand, 
men forår 2023 er planen at rundholter, 
mast bom og pik skal restau/noveres; ja 
det var et nyt udtryk! Det er bådebygger 
John Krogh på Bådestien, der har lavet 
dem i 1973/74. Det er Oregon Pine, og de 
har det godt, men skal kæles lidt for.

Rygter siger, at alle fartøjer ved Grys 
broer skal flyttes til erstatningshav-
nen i Færgehavn Nord i september 
måned, pga. tunnelbyggeriet! Dvs. at 
sidste sejladser i efteråret går ud derfra. 
Afrigning samt optagning skal så foregå 
ved nyetableret optagekaj på Svaneknop-
pen. Spændende om Mastekranen kan 
bruges i bølgegang, og om kranbiler vil 
optage på 25-30 ‰ hældning!

God eftersommer og ellers alt vel herfra, 
vi ses 

Søulk Jeppe
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Byggemøde på den nye plads på Svaneknoppen, 18. juli 1999. Punktfun-
damenter er under udførelse. Fra venstre mod højre: Henrik (søkyndig), toppen 
af Tinas hår, Rolf, Lars Borg, Peter Malling, hvis indsats med gravemaskine var 
fantastisk, kasketten bag Mallengs fuldmåne er Phao’s, og yderst, undertegnede.

Alle punktfundamenter er klar til at modtage 
de fire sektioner, som den nye Station ankom i. 
Cirka eftersommer 1999.

Udmåling til fundamenter. 
Tegningerne tjekkes (bemærk 10 
Prince Light i baglommen (føj) – 
det er heldigvis overstået).

Fra endnu et dyk ned i Grys historie bringer vi her 
en billedserie fra 1999, da Stationen blev flyttet 
til Svaneknoppen.
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VIGTIGE DATOER, VI SER FREM TIL

Torsdage: sejlads med Træsejlerne kl. 18.00. Vi mødes kl. 17.00.

Fredag d. 19/8-søndag 21/8 Søulketræf på Als hos Kirsten og Arne. 
Kirsten rundsender orientering. Tilmelding til Kirsten på 23 30 00 20.

Lørdag d. 3/9 kl. 10.00. Admiralsforsamling på Stationen. Alle med 
gode tanker omkring Chresten K og gode gamle tanker om og interesse 
for søspejd er velkomne. Der vil være kaffe, formiddagsostemad, vand 
og øl. Husk selv velsmurte, højtbelagte madder til frokosten. Emner til 
dagsordenen tages med på dagen.

Søndag d. 25/9 kl. 10.00. Gry’s årlige arbejdsdag, med vedligehold 
og forbedringer for øje. Kom med til socialt arbejdssamvær, det er 
ikke at forringe. Der er bl.a. tale om klargøring til etablering af ny 
bagdør i værksted øst. Etablering af ny trappe til terrassen. En erfaren 
Søulkehånd kan altid bruges.

Lørdag d. 5/11 samt lørdag d. 12/11 kl. 07.30. Bådoptagning fra ny 
optagekaj.

Alle punktfundamenter er klar til at modtage de fire sektioner, som den nye 
Station ankom i. Cirka eftersommer 1999.

Således samlet og husket af Jeppe, søulk
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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”


