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85. årgangMaj 2022                                

Grys juletur er lige om hjørnet med hygge og opryk-
ning – weekenden lørdag-søndag, den 3.-4. december. 
Og så er der nytårsturen at glæde sig til. Mere om 
den på side 2.

85. årgangDecember 2022                              

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

PÅ JULE-JULE-JULE-
JULETUR...
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NYTÅRSTUR 2023
Årets første arrangement i Gry
Alle aktive er velkomne. Det bliver søndag, den 8. januar 2023. 
Programmet er jo som altid hemmeligt, og nødvendige oplysninger 
dukker først op, når vi for alvor nærmer os dagen. Vi starter dagen 
kl. 10.00 og slutter igen ca. kl. 15.00, og prisen bliver 50 kr. 

Tilmelding sker på hjemmesiden og husk  
nu, at sidste frist for tilmelding er onsdag,  
den 4. januar 2023. 

Vi glæder os til at se jer alle. 
Lederne

INDBYDELSE TIL ALLE!

Afrigning af master i fuld gang. Godt arbejde Havørnen, Delfinen og Søløven!
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Så kom bådene på land. Vi har pak-
ket bådene sammen og er trukket 
indenfor, hvor vi sidder og hygger 

hele december :-).

I denne måned byder vi et par ”nye” 
ansigter velkommen, fordi de store optier 

PLAN FOR DECEMBER
Lørdag-søndag, den 3-4/12 
Juletur! Vi tager som altid til Lyngbyborg hytten og rå-hygger! Husk en lille gave 
(max 30kr) til gavelegen ;) vi mødes i Gry lørdag kl 10 og er hjemme igen søndag om-
kring kl 14. Se eventet på gryspejderne.dk

Tirsdag, den 6/12  
Frem med firkløveren og/eller snyde-terningerne! Vi spiller brætspil og lærer de ny-
oprykkede spejdere at kende :-)

Tirsdag, den 13/12
Masterchef! Lederne er sultende så der skal dystes i hvilken patrulje er de bedste 
kokke :-D Resterne deler vi selfølgelig.

Tirsdag, den 20/12
Juleafslutning! Vi hopper i bølgen blå og skynder os derefter op i saunaen. Derefter 
hygger vi med godter i Gry.

Søndag, den 8/1
Nytårstur. Programmet er selvfølgelig hemmeligt og hold øje med tilmeldingen.

rykker op og bliver spejdere på Juletu-
ren. Samtidig bliver vi så nok spejdere til 
igen at være fire patruljer. Vi laver en 
lille omrokering, så der bliver fordelt 
erfaring ligeligt mellem patruljerne ;-).

OBS. OBS. OBS. Fra tirsdag, den 6. de-
cember skifter vi til vintermøder, så vi 
mødes kl. 17 og slutter allerede kl. 19.30.

Troppens yndlingsjulesange
Havørnen: Let love be love, Pagten.
Delfinen: Støvledance, Dejlig er Jorden, 
Der er noget i December.
Søløven: Angels Carol, Jul i Angora, 
Rudolf med den røde tud.
Lederne: Jul i Angora, Guld jul, Jul det 
cool.

God vind!
Tropslederne

INDBYDELSE TIL ALLE!

OHØJ SPEJDERE
!
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OOPTI - SIDE 
 
Hej Ooptier. 
Nu' det jul igen, og nu' det jul igen, - eller i hvert fald er det blevet december 
og det nærmer sig for alvor. Rundt omkring er juleudsmykning dukket op og 
de fleste glæder sig til julen og alle dens traditioner. 
Vi "tyvstartede" en lille bitte smule i år, da kalenderen gav årets "Julehygge-
aftenmedfamilien" d. 30. nov. liiige på vej ind i december. En altid hyggelig 

aften med fuld aktivitet omkring borderne og stor produktion af 
julehyg til de små hjem, og lidt godt til maver og ganer. 

 
En anden del af vores traditioner er årets juletur i skoven med 
hele Gry. Turen indeholder masser af hygge, gåtur i naturen, 
god mad, fælles aktiviteter med Ooptier, spejdere, JM og 

ledere. Alt sammen i første weekend i december. 
En del af turen er så også, at vi siger "på gensyn" til de ældste Ooptier, der 
skal til at være spejdere. Ud som Oopti, - hjem som Spejder. En spændende 
tid for de ældste, der skal til at tage fat på næste del af deres søspejderliv i 
Gry. Det er altid med lidt vemod, at vi siger "farvel" til de ældste, der har 
været med i lang tid. Farvel bliver det selvfølgelig ikke, da vi heldigvis ses til 
forskellige fællesarrangementer i Gry i fremtiden. Vi ønsker Liva, Selma og 
Svea en god tid som spejdere og tak for tiden som Ooptier. Tak også til jeres 
familier for super opbakning undervejs over årene. 
 
Når nogen rykker videre, - møder andre ind. Det 
betyder, at vi skal se frem til at der kommer nye Ooptier 
om onsdagen. I år bliver det en lidt større flok der 
kommer ind. Det bliver til hele 8 stykker denne gang. Et helt 
halvt hold. MEN, som altid ser vi frem til det med glæde og stor tiltro til at det 
kommer til at blive ligeså godt som det plejer. De Ooptier der er tilbage, er 
altid super gode til at tage imod og få de nye til at falde til i en fart. 
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OOPT I - SIDE 
 
Når julen er klaret, og vi alle nok sidder med tykke maver og glade ansigter, 
så rinder året ud og vi fester igennem på vej ind i et nyt år. Første arrangement 
i 2023 bliver årets Nytårstur. Helt i følge traditionerne bliver programmet for 
denne tur helt hemmeligt lige indtil vi skal i gang på dagen. MEN det skal 
bestemt ikke holde jer væk fra dagen. Det er som altid igen en hyggelig dag på 
tværs af Gry's afdelinger, hvor vi laver mange forskellige ting. Der er plads til 
alle og ingen går hjem uden et lille smil på læberne og oplevelser der skal 
deles omkring spisebordet derhjemme. 
 
Med Standeren her følger 2023's første halvårsprogram. 
Så kan man i ro og mag sætte datoer i kalenderen 
frem til sommerferien, og derved undgå at misse ture 
eller arrangementer. Så er der simpelthen større 
mulighed for, at man kan være med hele vejen. Vi laver forskellige 
arrangementer og ture for både Ooptier, hele Gry og/eller forældre, og vi 
håber bestemt, at I har lyst til at være med hver gang.  
Det betyder meget for os, at I har lyst til at komme til det hele. Til hygge og til 
arbejde, til festlige dage, og selvfølgelig også de dage, hvor vi forsøger at 
skrabe lidt økonomi sammen til de daglige aktiviteter.  
Vi glæder os til at tage fat på 2023 sammen med jer. 
 
Til sidst sender vi lige en hilsen til Storm, der har valgt at bruge sin tid på 
noget andet end søspejd. God vind fremover med hvad du end finder på at 
lave i fremtiden. 
                         Mange glade jule- og nytårshilsner  
        til alle i og omkring Gry 

            Nils Ole og H.C. 
P.S. Husk at ringe afbud til N.O., H.C. eller Stationen, hvis I ikke kan komme. 
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Oopti-PROGRAM 
 

 

                 DECEEMBER 
Lør d.   3  kl 10.00 -  Juletur med hele Gry. 
Søn d.   4  kl 14.00 Vi skal en tur i skoven med nissehuer på. Tjek 

indbydelsen, som I fik i november. 
 
Ons d.   7 kl 18.30 - 20.00 Så går turen til Kildeskovshallen igen. I dag går det 

"over, under, over, under". 

Ons d. 14 kl 18.30 - 20.00  Det er første møde for vores nye Ooptier. Stort 
velkommen til jer alle 
sammen. Kagedagen går i dag 
til Ellen & Rune. 

Ons d. 21 kl 18.30 - 20.00 Sidste møde for i år. Det 
bliver en svømmetur. Håber I 
kan komme og ikke bliver alt 
for rundossede undervejs. 

JANUAR 
Ons d.   4 kl 18.30 - 20.00 Nytårssvømning for alle! Årets første plask! Vi 

mødes friske i uniform og med badetøj, - 10 fingre 
og fuldt syn. 

Søn d.   8 kl 10.00 - 14/15 Nytårstur for hele Gry. Tjek indbydelsen.  
   Programmet er jo hemmeligt, så det bliver heller 
   ikke afsløret her.  
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Så er bådoptagningen fornuftigt af-
sluttet, 12/11 kl. ca. 11.15. To dejli-
ge lørdage med sommerligt vejr og 

hyggelige bådejere. 20 fartøjer er sat 
pænt på plads, Chresten K. i telt og 
blå/grå vogn løftet fra jordens overflade. 
Formand Eskild havde el-spil til at træk-
ke den gamle Maage ind på plads. Tak 
til Henrik P for god ledelse af optagning.

Sejladsmæssigt blev det til 9 sejladser 
ud af 16! Nogle gange for megen og nogle 
gange ingen vind; men trods alt blev det 
til en 3. præmie i et løb på 9 fartøjer. 
Der skal lige tilføjes, at vi har delta-
get sammen med alle de andre smukke 
træbåde i turen rundt om Middelgrunds-
fortet/Ungdomsøen i 12 år og har hvert 
eneste år fået en præmie, 1., 2., 3. og en 
gang 5. præmie. Hyggeligt har det været.

I relation til skribentens astronomiske 
betragtninger i november Standeren, 
enedes vi (Hans Henrik, Susanne og 
undertegnede) om at konsultere Plane-

tarium, den 15. december, kl. 12.00 
for at opsummere vores viden om uni-
verset. Der er en udstilling og en film, 
muligvis Space Junk, med dansk tale 
af Lars Mikkelsen og Sofie Gråbøl, ca. 
51 min. Planetarium er en smuk rund 
muret bygning, tegnet af Knud Munk i 
1989, beliggende for enden af Sct. Jør-
gens Sø, Gl. Kongevej 10. På den anden 
side af gaden kan man gå ind på Restau-
rant Fridas og forkæle sig med et stykke 
smørrebrød. Ingen tilmelding, vi ses, 
dem der har tid og lyst eller bare lige 
er i nærheden. Pris 180 kr. (for Planeta-
rium).

Jeg har det sådan med december, at jeg 
synes, det er den korteste måned, 24 
dage! De sidste syv er ikke rigtig noget; 
men bemærk, 21. december er korteste 
dag, syv timer, det er så vintersolhverv, 
så fat mod, det går mod lysere tider.

Husk kryds i kalenderen 28/1/23 kl. 13! 
Søulkenytårsfrokost. 

Alle i og omkring GRY ønskes god jul 
og godt nytår.

Alt vel herfra, vi ses, Søulk Jeppe.

Banana Joe løftes på plads i sit vinterskjul.

Ohøj         Søulke.
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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”


