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Spejderpyramide 
på Grys juletur

85. årgangMaj 2022                                86. årgangJanuar 2023                              

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

Et nyt år, hvor vi kan starte på ny. Først nytårs-
turen for hele gruppen søndag, den 8. januar kl. 
10. Og så går det derudaf med Søulkenytårs-
frokost den 28. januar, fastelavnsfest, spejderne, 
der skal øve til Ørholmsturnering osv.

PÅ NYE EVENTYR
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Tak for en fed juletur til familie ’Jens Hansen’ øverst, familie ’Asgers beskidte øre’ i midten, 
familie ’Hvalen Hvalborg den 3.’ nederst og familie ’Tøserne og Rune’ på forsiden. 
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Nyt år, nye spejdere og en ny chance 
for at træne til Ørholmsturneringen 
og til sejlsæsonen selvfølgelig ;-P.  

 

PLAN FOR JANUAR
 
Tirsdag, den 3/1
Vi mødes og deler os op i to grupper. Den ene gruppe skal øve søkort og ruteplanlæg-
ning, og den anden gruppe skal øve vigeregler og knob.

Søndag, den 8/1
Nytårstur! Hvad kommer der til at ske? Ingen ved det! Hold øje med gryspejderne.dk 
efter tilmeldingen.

Tirsdag, den 10/1
Vi gentager mødet fra den 3., men nu skal grupperne bytte.

Tirsdag, den 17/1
Vi tager en dukkert... i en svømmehal ;-). Vi skal nemlig have taget en svømmetest, 
så vi er sikre på, at alle spejdere kan svømme. Der bliver nok også tid til en tur i 
rutchebanen ;-).

Tirsdag, den 24/1
Vi deler os igen op, så den ene gruppe kan øve førstehjælp, og den anden gruppe kan 
øve lanterner og bøjer.

Tirsdag, den 31/1
Lige som sidste uge, men her er grupperne byttet.

På juleturen bød vi velkommen til 
Liva, Selma og Svea, og de er allerede 
faldet godt til rette i deres patruljer. 

Som sagt, går vi nu i teoriens tegn, da 
vi skal træne op til Ørholmsturnerin-
gen, så vi kan banke de andre spejder-
grupper og vise, at det er Gry, der har 
de sejeste tropsspejdere! Derfor står de 
fleste tirsdage på teori, men der er også 
tid til hygge og sjov ind imellem ;-).

God vind i det nye år!
Tropslederne

OHØJ SPEJDERE
!
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier 

Så skete det igen. En kort sekund, et hop fra en stol, et 
stort hurra og en masse lysglimt på himlen og brag i 
ørene. Nytåret har ramt os og kalenderen siger nu: 2023. 
Vi håber, at I alle kom festligt og sikkert ind i det nye år 

og er friske på nye oplevelser. Vi starter op med en traditionel nytårsbadetur i 
svømmehallen d. 4. jan. Så får alle muligheden for at give den gas med diverse 
nytårsfortsætter og vi kommer friskt igang med det nye år. 
Næste gang vi mødes står traditionerne igen i kø. Vi skal mødes til årets 
traditionelle nytårstur med hele Gry. Som altid er programmet hemmeligt, men 
der er garanti for, at det bliver en dag med gode oplevelser og masser af 
hyggeligt samvær på tværs af Gry. Vi starter i Gry kl. 10.00, og slutter dagen 
af ca. kl. 15.00. Tilmelding sker på hjemmesiden i kalenderen som altid. 
Fristen er d. 4. januar. Kan I ikke tilmelde via hjemmesiden, så skriv en mail til 
os, så finder vi en anden løsning. 
 
2022 blev sluttet af med, at vi på årets juletur fik hjulpet Liva, Selma og Svea 
godt videre i deres søspejderliv hos spejderne. Alt det bedste til dem og deres 
familier fremover, - god vind. 
Så blev der plads til andre nye ansigter hos Ooptierne og derfor byder vi stort 
velkommen til Egon, Selma, Traian, Vilfred og Zoe, som er kommet til lige før 
jul. Vi håber, at I alle sammen med jeres familier 
vil får en dejlig tid i Gry med diverse aktiviteter 
og arrangementer. Ud over dem byder vi 
velkommen til endnu tre nye ansigter i januar og 
ser frem til også at møde dem. STORT 
VELKOMMEN til jer alle.  
 
Kigger vi i "krystalkuglen", - og lidt i kalenderen, ser vi frem mod, at vi snart 
skal til at tænke på underholdning til vores bankospil i marts. Her hopper vi på 
scenen og giver den gas med noget underholdning, som I også skal være med 
til at finde ud af hvad skal være. Hold øje med kalenderen og tag de gode ideer 
med til vores inspirationsaften. Forberedelsen indholder også vores 
"OoptiweekendiGry" i marts, som vi ser frem til med stor glæde. Masser af 
hygge og en del arbejde med underholdningen. 
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OOPTI - SIDE 
 
Med Standeren i december kom vores halvårsprogram. Vi 
håber, at I alle har kigget grundigt i det og noteret 
datoerne for vores arrangementer i første halvår af 2023. 
Vi må dog her fortælle, at der kommer til at blive lidt 
justeringer i datoerne omkring fastelavn og 
Ooptiweekenden. Der er lidt kalender-sammenfald som vi lige skal have styr 
på. Når det er på plads melder vi ud hvad der evt bliver flyttet til andre datoer. 
Vi retter også til i kalenderen på hjemmesiden, så der kan I også følge med. 
 
Vintersæsonen kommer ellers til at byde på mange forskellige aktiviteter og 
når bankospillet er spillet, ser vi for alvor frem mod at vi skal ud at sejle igen. 
Men hele vinteren igennem kommer vi til at snuse til nogle at de færdigheder 
vi skal have styr på når der skal sejles igen. Her kommer de "gamle" Ooptier til 
at skulle hjælpe godt til med at træne de "nye" op til sejlads og hvad der følger 
med. Vi har mange nye i år, så rank ryggen og vær klar til diverse opgaver. 
 
Og noget nyt bliver der nok for alle når vi skal til at sejle. Som det ser ud lige 
nu skal vi jo ikke sejle fra vores egen havn, som vi altid har gjort. Vi skal nok 
rykke ned til "Lavuk" i nærheden af vinterbaderne, hvor vi har fået "husly" de 
næste par år mens der bliver bygget "Nordhavnstunnel" mod den anden siden 
af havnen. Men bare rolig, vi har en god plan og skal nok få det hele til at 
fungere på bedste vis, når vi når dertil. 
 
Så vi ser frem til et fantastisk 2023 sammen med jer og resten af Gry. 
Oplevelser, hygge, samvær, grin, sejlads og en masse andet står på spring og 
bare venter på, at vi tager fat på det hele og giver den gas. 
 
      Rigtig mange festlige nytårshilsner 

og gode ønsker til alle i og omkring ”Gry” 
Nils Ole og H.C. 

 
P.S. Husk at ringe afbud til N.O.(38 79 40 44), H.C.(36 49 08 49) 
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Oopti-PROGRAM 
 
JANUAR :  
 
Ons d.  4 kl. 18.30 - 20.00 Første møde i 2022. Vi skal 

svømme i Kildeskovshallen. 
Husk uniform,  

 svømmetøj og 20 kr. 
  
Søn d. 8  kl. 10.00 - 14/15 Nytårstur med  
  hemmeligt program.  
   
Ons d. 11 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde på Stationen. 
  Her skal vi forhåbentligt sige velkommen til flere 

 nye Ooptier. Der er kagedag til Axel  & Runa. 
 
Ons d. 18 kl. 18.30 - 20.00 Svømmehallen kalder.  
  Mon det bliver grønt eller gult hold? 
    
Ons d. 25 kl. 18.30 - 20.00 Det er tid til at tage fat på vinterens program. 
  Der er kagedag til Malia & Hannibal. 
 

FEBRUAR:  
 
Ons d.  1  kl.18.30 - 20.00 Møde på Stationen 
   
Ons d. 15                  VinterferieFRIfor 
  Ooptiaftenarrangementsdag.  

 
Tor d. 23  "Grupperådsmøde" for  

   forældrene.  
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Godt nytår til alle i og omkring GRY.
Den 20. december var dagens læng-
de 7 timer og 2 min. Jeg mener, at 

den 21. december er korteste dag med 
ca. 7 timer. Frem med optimismen, 
vi kæmper os frem til forårsjævndøgn 
den 21. marts, hvor dag og nat er lige 
lange. Det er dejligt at se frem til.

Siden sidst skal det nævnes, at novem-
bers Søulkemøde var hos Lars i Var-
pelev. Hyggeligt samvær med gode histo-
rier, flot fortæring, sang på “flåden”.

Sidste torsdagsmøde, den 15. december, 
var henlagt til et besøg på Planetari-
um, Gl. Kongevej. Om vi blev klogere på 
universet m.h.t. solens placering, samt 
jordens og månens bevægelser, ved jeg 
ikke. Men vi fik via omnimaxskærm set, 
hvad der er af junk, der farer rundt i 
ydre rum – fy og øv.

Sidste nyt: 20/12-22 var vi på Stationen 
med aftale om at nivellere på optageka-
jen med gode, gamle Christer, spejder/
JM/optileder i 1980’erne. Dejlig dag.

Husk at sætte kryds i kalenderen ved 
Søulkenytårsfrokost på Stationen 
den  28. januar kl. 13.00. Vi udsender en 
mailliste først i januar med tilmelding 
og proviant!

Godt Nytår, alt vel herfra, vi ses,
Søulkehilsen Jeppe

Søulkene stryger Standeren. 

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”


