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Stemning ved Svanesøen
fra sidste sejladsaften
Stationsvagt i november:
Jungmænd
Husk at sørge for toiletpapir, køkkenruller,
sæbe, opvaskemiddel, rene viskestykker og
håndklæder, vask af de snavsede og dørkvask!

GRYS JULETUR, 3.-4.
DECEMBER
Her bliver optier til spejdere og spejdere til
jungmænd. Det bliver SÅ hyggeligt. Læs mere i
invitationen, der følger med bladet.
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Hyggelig sidste tur
for sæsonen. Kiwi
(blå), Ragnarok (rød)
og Banana Joe (grøn)
øver natsejlads klokken
seks om aftenen!
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ak for denne gang! Vi har afsluttet
sejlsæsonen og pakker nu sammen
for vinteren. Vi har planlagt et skønt
program for vinteren, så vi kan få råhygget og lært en masse :-).

J S P J DE
E

Først skal vi dog have afrigget bådene og
have dem på land igen.
God vind!
Tropslederne

PLAN FOR OKTOBER
Tirsdag, den 1/11
Vi tager masterne af bådene, så de er klar til optagningen.
Lørdag-søndag, den 5-6/11
Bådoptagning! Lastbilen kommer kl 7.30, så de, der vil, kan overnatte aftenen før.
Lederne sørger for morgenmad kl 7.00. Ved spørgsmål til overnatningen, skriv til
troppen@gryspejderne.dk.
Tirsdag, den 8/11
Vi afrigger bådene og masterne og giver bådene en omgang med sæben og børsten :-).
Tirsdag, den 15/11
Vi får ryddet op i båds- og patruljerum, så vi er klar til en lang vinter indendørs.
Tirsdag, den 22/11
Vi skyder vintertiden i gang med en filmaften :-D. Det kan være vi ser S/S Martha?
Eller måske noget andet? Uanset hvad, skal der spises en masse popcorn!
Tirsdag, den 29/11
Quiz-møde! Hver patrulje laver sin egen quiz og så skal der dystes i dem!
VIGTIGE DATOER: Lørdag-søndag, den 3-4/12
Årets juletur! Tilmeldingen åbner snart! Hold øje med gryspejderne.dk. Det bliver
super hygge, som altid.
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OOPTI - SIDE

Hej Ooptier.
Så kom vi ind i november og vi er på land for alvor. September blev en måned
med masser af blæsevejr og kun lidt tid på vandet. Til gengæld var vi heldige
og fik 2 dejlige aftner på
vandet i starten af oktober.
Den sidste aften blev super
med lidt passende vind og
smukt vejr. Men nu er vi
altså på land og på vej ind i
en spændende og hyggelig
"på-land-sæson". Det betyder, at I nok en gang skal ryste tankerne på plads og
få dem til at komme med gode bud på hvad vi kunne lave i løbet af sæsonen
på land. Vi skal helt sikkert igennem et par traditionelle punkter undervejs,
men der er masser af plads til at i kan komme med gode ideer og ønsker.
Kig i programmet og husk ideerne den aften hvor det er annonceret.D
Noget af det som vi helt sikkert kommer til er, at vi skal i svømmehallen. Som
tidligere fortalt bliver det i Kildeskovshallen til at starte med. Husk uniformen
skal på hver gang, - også i svømmehallen. Husk også 20 kr, badetøj og
håndklæde.
Mon ikke også at vi skal have gang i vores traditionelle
"kage-hygge-ordning"...... Det er her hvor I på skift
tager lidt hyggehjemmebag med til afslutning af vores
møder i løbet af venteren. Det tænker vi at I gerne vil
og derfor er der allerede nu navne i kalenderen til de
første møder på land. Hold igen øje med programmet
så I har styr på hvornår det er jeres tur.U
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OOPTI - SIDE

Selvom vi kun har ramt november, så er julen alligevel så tæt på, at den
allerede banker på døren. Kalenderen falder på en måde, at vi allerede i slutnovember indbyder til fælles familiejulehyggemøde. Onsdag d. 31. mødes vi
alle til hygge og praktiske opgaver. Bemærk, at vi denne aften mødes kl.
18.00 så vi har lidt ekstra tid til hyggen. Til gengæld er der ingen der i år vil
gå glip af en julekalender denne aften.M
Weekenden efter, - første weekend i december, rammer
vi årets juletur i Gry. En dejlig weekend i skoven med
alt hvad der dertil hører. Kig i den indbydelse der følger
med denne Stander og meld til i en fart. Turen indholder mange
traditioner, og en af de store er oprykningen mellem afdelingerne. Store
ooptier tager af sted om lørdagen og kommer hjem som spejdere dagen efter. I
år er det Liva, Selma og Svea der står for tur. Vi siger tak for mange gode
stunder og oplevelser gennem den tid I har haft hos Ooptierne i Gry. Tak også
til jer forældre for diverse hjælp og støtte undervejs. Vi ønsker jer alle en
fantastisk tid hos spejderne, og så ses vi jo alligevel en gang imellem i den tid
der kommer til forskellige fælles-arrangementer i Gry.L
Foran os er der lidt praktiske ting vi skal have styr på: Pladsen foran vores
huse bliver snart igen fyldt op med både, der skal være på land for vinteren.
Det er som altid IKKE en legeplads. Vi kigger i fællesskab på en fornuftig vej
fra vej til hus når bådene er på plads.E
Redningsvesten skal kontrolleres for evt fejl og alle skal på vægten og kigge
på om den holder en sæson mere, eller om der skal en ny model på
ønskesedlen til den kommende jul.

Mange glade vierigenpåland-hilsner til alle
Nils Ole og H.C.
P.S. Der er "hemmelig konkurrence" her i novembernummeret,
- kan I mon klare den til "præmieaftenen"?
Husk at melde afbud til N.O., H.C. eller Stationen, hvis I ikke kan komme.
5

Oopti-PROGRAM
NOVEMBER
Ons d. 2 kl 18.30 - 20.00 Nu er for alvor i gang med indesæsonen. Medbring
gode ideer i dag. Alle skal gerne have en ny ide
med, som de godt kunne tænke sig at lave i løbet af
vinteren. Kagedagen går til Liva og Selma.
Ons d. 9 kl 18.30 - 20.00 Første Svømmedag i
Kildeskovshallen. Husk det hele.
Vi mødes i forhallen.
Ons d. 16 kl 18.30 - 20.00 Vi mødes på Stationen. Programmet er ikke på
plads endnu, men der er fuld aktivitet. I dag er det
”Præmieaften”, - måske?!
Kagedagen går i dag til Svea & Hugo.
Ons d. 23 kl 18.30 - 20.00 Svømning igen. Alle husker uniformen, badetøjet
og penge. Der er i dag tilmeldingsfrist på
hjemmesiden til årets juletur.
Ons d. 31 kl 18.00 - 20.00 Julemøde med hele familien. Husk lidt hjemmebag
+ måske en god skabelon. Bemærk mødetiden!!

DECEMBER
Lør d. 3 kl 10.00 Søn d. 4 kl 14.00
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Juletur med Gry en god tur i skoven.

Ohøj

Søulke.

S

å er vi nået til sidste efterårsmåned,
som jo så er lig med afrigning og
optagning af Grys fartøjer, hermed
selvfølgelig Chresten K. Det bliver som
sidste/næstsidste båd den 5/11, måske ved 11-tiden? Fra optagekaj i Svanesøen – heldigvis.
Vi skal lige holde fast i, hvordan det går
i universet. Man skriver, at dagen er
’aftaget’ med 7 timer og 24 minutter (20.
oktober) Mht. solopgang/nedgang har
jeg den opfattelse, at solen hverken står
op eller går ned, den står som eneste
planet/stjerne fuldstændigt stille!
Vi, jordkloden, drejer om vores akse
og oplever dermed solen komme og forsvinde, alt efter hvordan vi drejer. Vores
akse hælder forskelligt fra sommer
til vinter, derfor lavere solhøjde om vinteren og højere om sommeren (ret mig
endelig, hvis jeg er forkert på den).
Den kommende vinter holder vi som
regel fast i vores torsdagsmøder (af-

tales fra gang til gang), hvor vi måske
ku’ renovere brændsler på wireøjer
på stag m.m. og justere tacklinger på
tovværksender.
Herfra skal lyde et alt vel,
hav det godt til vi ses.
Jeppe.

VIGTIGE DATOER
Fredag, den 25/11 kl. 13.00. Det er
på Admiralsforsamlingen vedtaget
at første vintermøde er hos Lars,
Varpelev Bygade 23, 4652 Hårlev. Alle
er velkomne. Tilmelding nødvendig på
mobil 23 46 23 04.
Lørdag, den 28/1 kl. 13.00.
Sæt lige kryds i kalenderen, for der
holder vi Søulkefrokost – måske i nye
faciliteter i Færgehavn Nord.
Fredag, den 24/2 kl. 13.00
Og et kryds mere – vintermøde hos
Jeppe i Søborg.

Chresten K på vej til mastekranen for at få taget masten af.
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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
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Gruppestyrelsesformand
Henrik Holm
25 67 16 38
henrikholms@me.com

Gruppens kasserer
Peter Sande Pedersen
38 74 29 89/27 14 90 36
sandesilba@gmail.com

Gruppeleder
Claus Laage-Thomsen
24 46 98 54
clauslaage@gmail.com

Gruppens banknumre
Gry drift:
5958 0001 103021
Pladskonto:
5958 0002 009201
Opsparingskonto:
5958 0001 103765

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

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”

