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Mon vi får mere sne denne 
vinter, som da juletræet fra 
juleturen stod fint pudret i 
december?
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85. årgangMaj 2022                                

Stationsvagt i februar: 
Jungmænd
Husk at sørge for toiletpapir, køkkenruller, 
sæbe, opvaskemiddel, rene viskestykker og 
håndklæder, vask af de snavsede og dørkvask! Kom udklædt. Vi starter kl. 10. Læs mere på side 9.

NY DATO! 
FASTELAVNSFEST 
DEN 19. MARTS

86. årgangFebruar 2023                              
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Fem seje tøser laver ankersejlads på den første post på nytårsturen.

Kom og giv dit besyv med 
til GRUPPERÅDSMØDET 
torsdag, den 23/2 kl. 19.

Det er for alle forældre, 
medlemmer, der er fyldt 15 
år, ledere og bestyrelsen.

Vel mødt.
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Fastelavn, er mit navn, jeg vil ud og 
seeejle! Men det er desværre ikke tid 
endnu :-(.  

 
I stedet skal vi hygge os med skøjtetur, 
og så er Ørholmsturneringen lige om 
hjørnet. Kan vi mon nå at blive klar? 

PLAN FOR FEBRUAR
 
Tirsdag, den 7/2
Vi skal ud og skøjte! Vi sender en mail med tid og sted, og hvor meget man skal have 
med til entre og eventuel skøjteleje :).

Tirsdag, den 14/2
Vi bruger vinterferien derhjemme på at læse op til Ørholmsturneringen, så vi kan 
banke de andre grupper :D. Ingen spejder denne uge.

Tirsdag, den 21/2
Vi holder miniørholm! De tre patruljer dyster i forskellige hemmelige dyste, og der er 
præmier til vinderen. Der også er point for Turnout, så husk at arbejde sammen.
 
Fredag-søndag, den 24/2-26/2
Vi tager på Ørholmsturneringen, og lederne satser stærkt på at få mindst én vandre-
pokal med hjem ;). Hold øje med gryspejderne.dk for tilmeldingen!

Tirsdag, den 28/2
Vi øver vores underholdning til banko og fejrer vores sejre fra Ørholm ;).

Selvfølgelig kan vi det! Herunder er pro-
grammet for februar.

Husk også at tage mor, far, søster, bror, 
hamster, bedsteforældre, venner og 
naboer med til bankospillet den 10. 
marts! Og tilmeldingen til fastelavn er 
der også snart! Det bliver hygge!

Vi ville også lige sige tak for en hyggelig 
nytårstur! Der blev løst gåder og fundet 
en skattekiste med det rene guld i!

Og nu er det vidst ledernes tur til at 
komme med en joke ;): 

– Hvorfor kan fiskere ikke lide disco?
– De er mere til Havs (House)!

God vind!
Tropslederne

OHØJ SPEJDERE
!



4

Halløj, gæve læsere.

Vi har nu februar og med hastige skridt nærmer vi os nok en gang marts og 
Gry’s årlige bankospil. Derfor byder traditionerne også, at vi har skudt gang 
i vores ’fjernbankospil, som sælges primært af Ooptier og Spejdere. Vi håber, 
at I tager godt imod vores sælgere, når I møder dem og måske også køber et 
par loddder. Igen denne gang er der otte store chancer for kun 20 kr. med 
præmier med masser af oplevelser og musik. 

Møder man ikke lige en af sælgerne, kan man alligevel godt være med og få 
del i de fine chancer. Man skal blot sende en mail til info@gryspejderne.
dk og bestille lige det antal lodder, man ønsker. Betaling efter aftale, og så 
sørger vi for fjernudfyldning af oplysningerne, og at lodderne kommer med i 
udtrækningen. Lotteriet sælges til og med onsdag, den 8. marts.

Selve trækningen bliver foretaget fredag den 10. marts til bankospillet 
på Randersgade skole. Her er der også mulighed for at møde op og deltage i 
selve bankospillet og opleve stemning og underholdning.

Tag godt imod sælgerne eller send gerne en mail til Gry 
og bestil nogle lodder, eller mød op og vær med. 
Søspejdertroppen Gry takker på forhånd for støtten 
– overskuddet går som altid til vores søspejder-
aktiviteter.

Glade søsprøjt til alle.
Lederne i Gry

Køb lodder til 
fjernbankospil – og 
støt vores gode formål

Sådan kunne det se ud, når en sød 
sælger kommer med sine lodder. Bortset 
fra at loddernes farve temmelig sikkert 
ikke er pink. Årets farve er en hemmelig-
hed endnu.

20,-
PR. LOD
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Som skrevet før, modtager mange i og omkring Gry Standeren hver må-
ned, og mange er heldigvis rigtigt glade for at få og læse Standeren.

Vi har i Gry bestemt, at alle ooptier og spejdere skal modtage en fy-
sisk Stander, hver gang den udkommer. Alle andre medlemmer af Gry 
modtager også en fysisk Stander, medmindre de selv giver besked om, at de 
hellere, eller ligeså gerne, vil modtage den som en pdf-fil via mail. Man kan 
også som medlem modtage begge dele.

Ud over disse modtagere sender vi Stande-
ren til enkelte, som vi i Gry gerne vil give 
muligheden for at følge med i Gry’s liv 
og levned, som tak for en stor indsats i Gry 
gennem tiden. Disse modtagere kan også 
modtage Standeren på mail.

Alle andre har mulighed for at abonnere 
på den fysiske Stander og få den tilsendt 
hver måned. Der kræver, at man indbetaler 
minimum 150 kr. på reg. nr. 5958 konto nr. 
103021, og mærker indbetaling tydeligt med 
navn, adresse og mærket: ”Stander-abon-
nement”. Man kan også vælge at indbetale 
mere end de 150 kr. og derved støtte arbej-
det i Gry som helhed.

Men alle kan altså vælge at modtage Standeren via mail helt gratis. 
Det kræver blot, at man sender en mail til standeren@gryspejderne.dk, 
med ønsket om dette, og herefter vil man modtage Standeren via mail.
Standeren kan også læses fra vores hjemmeside: Gryspejderne.dk 

Standerens udsendelse koster efterhånden også en del at få ud med Post-
Nord, og her kan Standeren sendt via mail altså også hjælpe på økonomien 
i Gry ved, at vi sparer pengene til porto. Så send en mail, hvis du vil overgå 
til mail-versionen.

De allerbedste Standerhilsner til alle
Søspejdertroppen Gry
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Stander via mail er gratis 
for dig og for GRY
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OOPTI - SIDE 
Hej Ooptier. 
Februar sætter i gang og vi kan så småt begynde at dufte saltvand, og i det 
fjerne ane, at der skal sejles igen. MEN der er lige lidt vi skal have med os på 
vejen inden vi når dertil. 

 
På det sidste har vi fået nye ansigter hos Ooptierne og de 
sidste er ikke kommet endnu. Når vi er færdige med at få 
nye Ooptier om onsdagen er vi igen oppe på 20 Ooptier, 
der mødes om onsdagen. Loige nu byder vi velkommen til 

August og familie. Vi håber, at I alle får en dejlig tid i Gry med masser af gode 
aktiviteter og oplevelser. Samtidig siger vi også farvel til Malia som har fundet 
nye interesser og som derfor ikke er med hos os mere. Alt det bedste til Malia 
og familie, - god vind fremover. 
 
Vi har vores bankospil lige rundt om hjørnet og i den forbindelse er der lige  
lidt vi skal have på plads. Til selve bankospillet skal vi have gang i 
underholdning til pausen, så det er det vigtigste om onsdagen frem til selve 
bankospillet i marts. I skal være med til at finde på hvad vi skal lave og så skal 
der trænes. Vi træner om onsdagen når vi ikke er i svømmehallen 
og så kommer vores "Ooptiovernatningsweekend" i første weekend 
i marts. Her skal der for alvor trænes, hygges, leges og 
konkurreres. En altid hyggelig weekend for alle, hvor vi også skal 
kåre årets mestre i "Bob" og "Flip flap", og have årets 
"Fællespågulvetbiografhyggeaften". 
 
Selve bankospillet er fredag d. 10. marts med masser af fine præmier og godt 
humør. Både vi og spejderne underholder undervejs, når vi mødes i 
Randersgade skole. Vi håber, at I alle sammen har datoen i kalenderen, så vi 
kan skrabe lidt mønt sammen til vores aktiviteter og have den dejlig aften 
sammen. Se mere i indbydelsen, der kommer med denne Stander. 
 
I forbindelse med bankospillet skal vi have styr på hvem der evt er forhindret i 
at være med denne aften. Så kig i kalenderen og bliv sikker på, at datoen er sat 
af, så vi alle kan være med.  
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OOPTI - SIDE 
 
Frem mod bankospillet har vi gang i at sælge vores "Fjernbankospil", - et 
lotteri der giver alle mulighed for at vinde fine præmier selvom de ikke kan 
være med til selve bankospillet. I sælger så mange lodder som muligt og der 
vil som altid være en præmie til den der sælger flest lodder. Så på med 
uniformen og få solgt en hel masse lodder. 
 

Årets "Grupperådsmøde" afholdes torsdag d. 23. 
februar. Det er vores 
"generalforsamling/forældremøde", hvor 
forældre og medlemmer over 15 år møder op og 
hører om året der er gået og året der kommer. 
Der vedtages regnskab og budget, og evt nye 
medlemmer vælges til bestyrelse og div udvalg. 

Der er altså rig mulighed for at høre om og deltage i Gry's hverdag. Men det er 
også en hyggelig aften med historier fra året der gik, og man kan sagtens 
deltage uden at blive valgt til noget. Vi glæder os til at se så mange som muligt 
denne aften. 
 
Mere til kalenderen er, at vi lige husker jer på, at fastelavn i Gry er 
flyttet til søndag d. 19. marts, - så gem udklædningen og mød op på 
dagen. 
Vinterferien rammer os i februar, så vi holder en sjælden 
"Ooptifrionsdagaften" d. 15. feb, hvor I måske kan bruge aftenen på feriehygge 
i familien med lidt godt til ganen dirkte fra ovnen. 
 
 
 
  Glade februarvinterhilsner til alle 

  Nils Ole og H.C. 
 

P.S. Husk at ringe afbud til N.O.(38 79 40 44), H.C.(61 10 23 38) 
eller Stationen (39 20 62 81), hvis I ikke kan komme. 
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Oopti-PROGRAM 
FEBRUAR : 
Ons d.  1 kl. 18.30 -20.00 Svømning i Kildeskovshallen. Husk uniform mm. 

 
Ons d.  8 kl. 18.30 - 20.00  Havnemøde med underholdning på programmet. 
 Der er kagedag til Willy & Mynte. 
 
Ons d. 15 kl. 18.30 - 20.00  ”Ooptivinterferiefritil-   
    hjemmehyggeaften” 
 
Ons d. 22 kl. 18.30 - 20.00  Fuld drøn på underholdningen, Håber vi! 
  Hvad mon det bliver i år?  
 Der er kagedag til Villads & Molly.  
 
Tors d. 23 kl.19.00 Grupperådsmøde. Forældre:  

Mød glade op – deltag i årets 
forældremøde og hør om og 
deltag i livets gang i Gry. 

 
MARTS :  
Ons d.   1 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde med underholdningsøveaften.  
  Der er kagedag til Zoe & Selma. 
 
Lør/Søn d. 4. - 5.       Ooptiweekend på Stationen.  
 
Fre  d.   11.     Bankospil i Gry i  
   Randersgadeskole, - som i  "gamle dage".  
 
Søn d. 19 kl. 10.00 - 14.00 Fastelavn i Gry  
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Søndag d. 19. marts. kl. 10.00 til ca. 14.00, holder 
vi Fastelavn på Stationen for alle medlemmer. 
Læg mærke til at datoen er ændret i forhold til 
vores halvårsprogram.  Så husk at gemme 
udklædningen til denne dag.  
Der skal nemlig uddeles Tøndetæsk og vindes 
kroner.  Måske er der varm kakao, og under alle 
omstændigheder vil der være fuldt af fantastisk 

udklædte deltagere.  
 
Dagen bliver altså fuld af aktiviteter, og vi glæder os til at se jer 
alle sammen, I må gerne være udklædte så godt, at vi ikke kan 
finde ud af hvem der er hvem. Der bliver jo nok også præmie til 
den bedst udklædte☺  

 
Alle skal huske at tilmelde sig til dagen, så 
vi ved hvor mange vi skal købe ind til. 
Sidste tilmelding er onsdag d. 15. marts på 
hjemmesiden og også gerne til din leder,  
og så får I det hele for kun 25 kr. 

 
          Vi ses til en god dag i Gry. 

        Lederne 
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B NKO!
Vi glæder os til at se alle med tilknytning til GRY fredag, den 8. marts 
til en spændende, indbringende, smagfuld, underholdende aften. Det er 
en aften, vi gør meget ud af, fordi overskuddet er et vigtigt bidrag til 
GRYs virke. Put det i kalenderen, så ses vi på Randersgade Skole.
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Vi er så i gang med sidste vintermå-
ned. Indtil videre ikke megen vin-
ter, men det kan jo dukke op, men 

dagens længde, den 1/2-2023, er tiltaget 
med 1 time og 37 minutter.

Fra Lars er dukket et gammelt foto op 
fra 1967. Det er sandelig GRY’s smukke 
gamle Maage nr. 5, bygget i 1911. På fo-
toet ses Chr. K fuldstændig ibundsle-
bet og belagt med 3-4 lag glasfiber. 
Erik Sø, Kasper Holmqvist, Carsten Per 
Andersen og undertegnede var på pro-
jektet. Ove Friis monterede kahytsider/
cockpitkarme gennemgående fra agter-
dæk til og med forluge/samt rufbjælker. 
Lars apterede kahyt, forluge m.m. 

I 1968 var vi så klar til udfordre Hel-
singør Amatørsejlklubs distancesejlads, 
Sjælland Rundt. Vi kom fint afsted, 
Erik Sø, Kasper, Lars og jeg. Det gik 
dog kun til cirka ud for Tisvildeleje, så 
knækkede masten. Vi baksede os hjem 
til Skudehavnen for en nødrig, fik en 
granflagstang indkøbt og rigget til som 
mast. Efter en brand i 1972 blev megen 
løsøre, som lå på loftet, beskadiget, så 
der blev via forsikringen købt nye sejl, 
nye rundholter i oregon pine, mast, bom 
og pik samt klyverbom. Det er stadig-
væk rigningen i dag.

Nok om det; vi er på vej mod forår, og 
sidste Ulkevintermøde er hos Jeppe, 
fredag, den 24/2 kl. 13.00. Gustav 
Esmanns Alle 7, 2860 Søborg.
Tilmelding senest den 17/2 på 30 27 56 
65 eller til jeppelarsjepsen@gmail.com.

Alt vel herfra, vi ses, 
Søulkehilsen Jeppe

Før og nu. Det gamle foto på modsatte side er fra 1967, og det nye er fra 2022.

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”


