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85. årgangMaj 2022                                

14/9: INDVIELSE AF ERSTATNINGSHAVNEN 
SVANEMØLLEHAVNEN NORD, SOM GRY 
SKAL FLYTTE TIL

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

Oktober er den sidste måned i sejlsæsonen – til 
november skal bådene på land.

SIDSTE SEJLADSER

HUSK SKIFTETØJ
Læs spejdernes indlæg, s. 3.
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Den gule mastekran 
hjemme ved Svanesøen.

Tre billeder mere fra indvielsen 
af erstatningshavnen Svanemølle-
havnen Nord den 14. september, 
hvor Susanne Jordt deltog og tog 
billeder, så I kan fornemme Grys 
nye omgivelser.
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Nu bliver det mørkere, og så bliver det 
koldere, så vi råder jer til at bringe 
jeres varme trøjer, jeres sejlertøj 

og et ekstra sæt tøj til, hvis man alli-
gevel skulle blive gennemblødt.

Men vind og vejr skal ikke stoppe os fra 
at komme ud og sejle! Vi har allerede 

prøvet at sejle med spiler, og nu er der 
snart plankursus, der skal gennemfø-
res!

Vigtige datoer!
Lørdag, den 4. november er der bådop-
tagning i Gry. Derfor er der mulighed 
for at overnatte i Gry aftenen før (fre-
dag, den 3. november). Der er morgen-
mad kl. 7 og kranbilen kommer kl. 7.30. 
Grys både er som altid nogle af de første, 
der skal ind, så vi regner med at være 
færdige ved 11-tiden, og så rydder vi op 
efter overnatningen.

Efterårshilsner og god vind!
Tropslederne

Kiwi og Ragnarok i fuld fart! 

PLAN FOR OKTOBER
Tirsdag, den 4/10 
Vi sejler og øver måske mand 
over bord manøvre.
Tirsdag, den 11/10 
Vi sejler igen og får set efter, 
om bådene har brug for en kær-
lig hånd før ferien.
Tirsdag, den 18/10 
Så er det efterårsferie, så vi 
sejler ikke.
Tirsdag, den 25/10 
Vi sejler, og på dette tidspunkt 
er solen så lavt på himlen, at vi 
øver natsejlads ;-P

OHØJ SPEJDERE
!
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 

 
Kalenderen melder oktober og vores sejler-aftner er blevet 
væsentligt mørkere mod slutningen af aftenen. Det er helt 
naturligt ifølge årstid og kalender, men det er nu alligevel 
lidt trist. Vi nærmer os jo med hastige skridt afslutningen af 
sejlsæsonen og har kun et par onsdage tilbage på vandet 

inden vi må lukke ned for vores vigtigste aktivitet, - sejladsen. Vi står nu foran 
vores halvår på land og jollerne fastspændt i stativerne.D 
Men fortvivl ej. Vi kommer til at have en masse hyggelige timer sammen i Gry 
alligevel. Indesæsonen har jo også sine fordele og forskellige aktiviteter, som 
vi ikke laver på vandet. Vi ser frem mod halvåret på land med bla vores 
traditionelle ture i svømmehallen. 
 
Vores september måned blev ikke lige som vi havde ønsket. Det blev til mere 
inde-tid end timer på vandet. Flere onsdage i træk ville vejret ikke det vi ville. 
Som gode sømænd kontrollerer vi altid vejrudsigten, og de lød flere gange på 
tiltagende vind op mod 8-10 meter pr sekund i løbet af aftenerne. Det er altså 
ikke lige sejlervejr for Ooptierne i Gry. Så det blev til flere onsdage ved 
fællesbordet med forskellige aktiviteter. Men som altid tog I det hele med godt 
humør, - tak for det!U 
 
Men med oktober kommer vi igen til at være 2 voksne om onsdagen. Nils Ole 
vender hjem fra "Langførsteferiesompensionist-orlov". Han har sikkert en 
masse røver-historier, som han kan underholde os alle sammen med. Det bliver 
under alle omstændigheder godt igen at være to til at holde styr på jer alle 
sammen. Vi håber, at han har haft en godt tur og satser på, at der måske lige 
går et stykke tid inden han igen "stikker af" i så lang tid.  
 
Oktober byder også på en traditionel 
Ooptifriaftenvibliverhjemme-dag. Efterårsferien er 
ugen hvor alle kaster sig ind i hyggen med 
familien og blot sender tanker til Ooptierne i Gry, 
mens den varme kakao og den nybagte kage glider 
ned i fællesskab med familien under et tæppe i sofaen.M 
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OOPTI - SIDE 
 
Når vi ellers kigger ind i "på land-sæsonen" er der mange forskellig  
traditioner som vi kommer til holde i hævd. Til december forlader "de gamle 
sø-ooptirotter" holdet om onsdagen og bliver spejdere. Det giver plads til nye 
ansigter som altid. Ventelisten bliver kontrolleret og de næste i toppen af listen 
kommer med om onsdagen.L 
 
Onsdagene bliver som altid skiftevis i 
svømmehallen og i Gry. Svømmehallen bliver nok 
igen i år i Kildeskovshallen. Vores "gamle" 
svømmehal på Frederiksberg er forsat ikke genåbnet 
efter renovering, men vi holde øje med den og 
vender fortsat tilbage til den, når der er varmt vand i 
bruserne og livredderne holde øje ved bassinkanten.  
 
Til sidst skal vi huske alle på, at man altid skal kontrollere vejret inden man 
drager mod Gry til onsdagsmøder. Det bliver mørkere og cykellygterne skal 
måske være klar til hjemturen. Tøjet skal passe til temperaturen, - det gælder 
både når vi skal sejle og når vi skal være på land. 
 
Her til sidst sender vi lige en tak til jer der havde mulighed for at deltage i 
vores årlige "Forældredag i Gry" tilbage i august. Dejligt at der kommer nogen 
forbi og oplever noget af det vi laver i vores dagligdag sammen med Ooptier, 
spejdere og Jungmænd.E 
Også tak til jer der gav en hånd med til vores arbejdsdag i september. Det er 
dejligt, at vi får klaret nogle af de praktiske opgaver med hus og plads. Mange 
hænder skal kun lave lidt for at vi når en masse. Og de praktiske opgaver med 
maling, lugning osv er ikke noget vi når i dagligdagen sammen med de 
almindelige søspejderaktiviteter. 
 
                Ellers mange glade efterårshilsner 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) 
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Oopti-PROGRAM 
OKTOBER :  
 
Ons d.  5 kl 18.00 - 20.00 Vi skal hurtigt på vandet og sejle for fuld kraft.  
 Er det mon den sidste sejltur for i år?, - vejret  

bestemmer. 
 Husk nu fornuftigt tøj til 

vejret.  
 
Ons d. 12 kl 18.00 - 20.00 Så er der ikke mere at gøre! - 
   i dag bliver det helt sikkert 
   sidste tur på vandet for i år. 
   Vi satser på godt vejr. 
 
Ons d. 19  Efterårsferiefri, -  
 Alle må spise en ekstra lun bolle i dag!  

Varm kakao kunne også være på menuen - 
I bestemmer nemlig selv ;-) Måske skal der en 
drage i luften i løbet af ugen? 
 

Bemærk nymøde tid - bemærk ny mødetid - bemærk ny mødetid 
 
Ons d. 26 kl 18.30 - 20.00 Årets første møde på land for i år. Jollerne skal 

pakkes væk for vinteren og optirummet skal have 
en omgang. Skiftetøjet fra skabet skal med hjem.  

 
NOVEMBER : 
 
Ons d.  2 kl. 18.30 - 20.00  Første rigtige ”inde-møde” for 

denne sæson. Programmet er 
ikke sikkert, har I gode ideer? 
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Admiralsforsamling den 3. september 
på Stationen med fem deltagere og 
meget løs dagsorden.

Der har været afholdt:
• Vintermøde hos Eskild i februar. 
• Søulke nytårs/forårsfrokost i marts 

pga Corona.
• Pinsetræf hos Smed og Ulla i 

Klagstorp Sverige i juni.
• Søulketræf på Als hos Kirsten og 

Arne med besøg på Universe i august. 

Admiralsforsamlingen tog på tur til 
erstatningshavnen ”Færgehavn Nord” 
måske ”Svanemøllehavnen Nord”. Pon-
tonbroerne med nummerering er på 
plads. Bygningerne til ophold og materiel 
er næsten færdige.

Der var udtryk for stor spænding om-
kring masteaftagning samt optagning af 
både til november.

Ohøj         Søulke.

Ulketuren på Als hos Kirsten og Arne i august havde indlagt besøg hos Universe.

Følgende vintermøder er aftalt:
•	 Fredag, den 25/11 hos Lars i Varpelev.
•	 Lørdag, den 28/1 Søulke nytårsfrokost 

på Svaneknoppen eller Kattegatvej?
•	 Fredag den 25/2 hos Jeppe i Søborg.

Der var enighed om, at efterlyse yngre 
kræfter til varetagelse af Chresten K.
Alt foregik i ro og orden, godt humør og 
med højt smørrebrød.

Således opfattet af Jeppe.

Uge 42: Afrigning af Chresten K.

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

VIGTIGE DATOER
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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 
Peter Grevy
53 55 50 72
William Nørskov Madsen
22 25 87 53
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”


