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1. Ry Gruppes blad

”STAMMEN” Gruppeblad for
1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er
gruppens støtteforening.
Bladet udkommer 7 gange
årligt, i et oplag på 300
eksemplarer.
Redaktion:
Jan & SuS Løvheim
Lyngdal 6, 8680 Ry,
Tlf. 86 89 89 65

Indlæg der bringes i bladet, er ikke
nødvendigvis udtryk for gruppens
holdning

DEADLINES
Når du skriver indlæg til Stammen, er
det en stor hjælp for redaktørerne,
hvis du følger nedenstående retningslinjer:
Skriv med 14 pitch – tænk på, at det
bliver kopieret ned til næsten det
halve, når det bliver trykt.
Skriv i et A4 dokument – stående! –
kopimaskinen lægger det automatisk
ned, og formaterer siden om til A5.
Tænk også på, at bladet bliver trykt i
sort/hvid – så vælg så vidt muligt
sort/hvide tegninger/fotos.
Da alt bliver kopieret ned til halv
størrelse i trykningen, så husk at lave
dine billeder/fotos så store, at der er
balance i mellem tekst og billeder.
Forsøg at undgå spaltetekst, tabeller
el.lign. sjove ting; hvis du har
specielle ønsker til opsætningen, er
det bedre hvis du kontakter os, så
laver vi det for dig.
På forhånd tak.

Nr. 2/2015: 9. februar kl. 18.00, til bladet
som udkommer 16. februar. Emner til
bladet er Lodseddelsalg, Tænkedag og
Rådsmødet.
Årets øvrige deadlines kommer i næste
udgave af Stammen
Datoerne er med forbehold for de af
gruppens faste arrangementer, der endnu
ikke er kalendersatte.
Husk at du kan deltage i lodtrækningen
om at få din tegning på forsiden af
Stammen. Præmien er en stor pose slik
eller hvis du er voksen: en flaske rødvin.
Aflever blot tegningen til din leder.
Tegninger, der er årstidsbestemte, har
størst chance.
Husk at du kan læse Stammen, også
ældre udgaver på vores hjemmeside
under www.rygruppe.dk/stammen
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Velkommen til et nyt spejderår
Nu starter tiden, hvor julegaverne er byttet og hverdagen truer. Derfor er det også tid
til spejd igen.
Til alle store som små ønsker vi Jer et godt og forhåbentlig spændende nytår. Vi
siger farvel til endnu et udfordrende og givende år i 1.Ry Gruppe. Vi har i 2014
afholdt vores markeder, både ved Superbrugsen og vores Høstmarked, med stor
succes. Vi er stolte af at kunne tjene så mange penge til spejderne i 1. Ry Gruppe.
I er mange som ligger mange timer i Jeres fritid for at holde hjulene i gang på 1. RyMøllen. Dette er vi meget glade for. Det ville ikke være det samme at komme på
Lynghoved eller til markederne uden Jeres uvurderlige hjælp.
En særlig tak til alle jer forældre, som heldigvis støtter op om gruppen. Uden jeres
deltagelse i tingene er det umuligt at skabe rammerne omkring 1. Ry Gruppe.
Det nye friske år 2015, byder endnu engang på en masse spejderaktiviteter. De
forskellige grene skal i gang med planlægge hvad der lige præcis kunne være fedt
at arbejde med i år. Vi skal have planlagt alle Vores fælles-møder og ture, events
ved SuperBrugsen og Høstmarkedet.

Det bliver fedt at være spejder i 1. Ry Gruppe igen i
år. Vi kan mærke det helt ind i vores spejderhjerte.

Der er lige nu 33 ledere og hjælpeledere, og sikke
en flok. Uden alle Jer kunne vi ikke have så mange
børn til lige præcis: at være Spejder. Det er
motiverende at samarbejde med mennesker, der vil
det så meget som jer.

Med glæde og motivation for at skabe endnu et opløftende år i 1. Ry.
De bedste hilsner
Gruppelederne
Leon Sindberg og Lene Viberg
D E T

D A N S K E

S P E J D E R K O R P S
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HUSKE DATOER
Der er et par vigtige datoer, som du og dine forældre skal huske på her i starten af
det nye år:

14. februar er det tid for årets første marked ved Superbrugsen. En spændende
dag for alle, der har lyst til at besøge vores store loppemarkedshal – og lige så
spændende for børnene, der kommer udklædte til årets første
fastelavnstøndeslagning.

23. februar mødes alle spejdere i fuld
uniform på Lynghoved. Uanset hvilken
dag der er den normale mødedag, er det
denne uge om mandagen vi mødes. Det
er nemlig tænkedag, den dag vi tænker
på alle andre ude i verden, der er spejdere
som vi, men som måske ikke har helt de
samme vilkår at leve under, som vi har.

27. februar mødes alle forældre, og alle spejdere over 15 år til årets rådsmøde,
som er en slags generalforsamling, hvor vi aftaler hvordan vi skal arbejde i gruppen i
de kommende år.

1. marts er det igen spejdernes tur. Så starter vi nemlig årets store lodseddelsalgskonkurrence, hvor vi konkurerer om, hvem der kan sælge allerflest lodsedler i år.

.... Der kommer meget mere om disse ting i næste udgave af Stammen, som er på
gaden allerede 16. februar, men husk allerede nu at sætte fire STORE KRYDSER i
din kalender !

D E T

D A N S K E

S P E J D E R K O R P S

Cykelværkstedet
Per Sandahl
Parallelvej 5
26 73 30 97
www.persandahl.dk

Man‐Fre: 11.00‐17.00
Lørdage: 10.00‐13.00

RY MYRER
Nyt fra Myrerne – november og december 2014
3/11 Kultur og Samfund-mærke, på besøg i kirken
3. november havde vi andet møde i
forløbet om Kultur og samfundmærket. I fælles flok travede ved ned
til kirken, hvor den lokale præst,
Jesper Hanneslund, tog imod, og
fortalte os om kirken og dens historie
og indretning. Det var en nysgerrig og
videbegærlig flok unger, vi havde
med, og der blev stillet mange
spørgsmål. Afslutningsvis var børnene oppe ved alteret, hvor Jesper fortalte om
altertavlen og om altergang.
10/11 Kultur og Samfundmærke, spejderværdier
10. november var aftenens
tema spejderværdier. I
patruljer blev børnene sendt
på et lille løb, hvor de
introduceres for vaskeægte
spejderværdier og
spejderloven, der bl.a.
omfatter at værne om
naturen, at være en god
kammerat, at være hensynsfuld og hjælpe andre, at være til at stole på og at tage
medansvar i familie og samfund.
Til sidst introduceredes børnene for historien om Skt. Georg – vores skytshelgen. Vi
ledere opførte et meget dramatisk skuespil om netop Georg og hans kamp mod
dragen. Men mest af alt syntes børnene nu bare, det var sjovt at se lederne tumle
rundt i tylskørt og løvemaske.

17/11 Udlevering af mærker, snobrød og bålhygge bål
17. november samlede vi op på forløbet om Kultur og samfund og
endelig udleveredes mærket. Det var en
stor flok glade og stolte myrer, vi senere
på aftenen sendte hjem. Inden da var vi dog på
lommelygtevandring i området, og til sidst sluttede vi af
med ristede pølser og snobrødsbagning. Lækkert!

22/11 Juletur til Sletten
Endelig blev det tid til den årlige
juletur til Sletten, og hvor var det
dejligt at se, at så mange af vores
myrer deltog. Og der var fuld fart
på fra tidlig morgen. Det store
juleløb bød på både parfodbold,
træklodsekast, kompassjov,
balloner, rafter, mariekiks og
meget andet og myrerne hyggede
sig i bedste jule-spejderstil. Der
blev sunget og spist risengrød og
danset på bedste spejdermaner og der var mandelgaver og højt humør. Bagefter blev
der lavet juledekorationer, julegaver og bagt pandekager over bål og det hele blev
rundet af med forældrekaffe og boller. Myrerne markerede sig rigtig flot i årets juleløb.
To af vores drenge – Jakob og Karl – var med på det vindende hold, der har fået æren
af at få deres navne på vinderskindet, som nu pryder Lynghoved.
24/11 Kims løb
Den 24. november var alle myrer
på aftenløb omkring Lynghoved.
Løbets tema var "Sanser" og på
hver post, blev myrerne kastet ud i
opgaver, hvor de skulle bruge deres
sanser for at løse de stillede
opgaver. Der var poster, hvor de
skulle smage – bl.a. på chokolade,
som myrerne fandt rigtig lækkert –
og der var poster, hvor man skulle
dufte til fx karry og andre

krydderier, og en følepost, hvor man skulle føle sig frem til, hvad der var
gemt i kasser, en lyttepost, hvor hørelsen skulle i brug og mange flere
poster. Myrerne gik på med krum hals, der var mange grin og var deres
saner ikke allerede skærpede, da de kom, blev de det i løbet af aftenen.
December
December måneds møder gik med at kreere julehemmeligheder. Der blev produceret
mange flotte julegaver, som børnene efterfølgende pakkede ind og har lagt under
juletræerne. Ligeledes har vi sagt farvel til Jeanett, som nu rykker op og skal være
leder for Skovmusene. Det betyder, at Mette, Randi, Anni, Martin, Kristian og Thomas
nu er flyvefærdige som ledere og fremover selv tager sig af myrerne. Den 15.
december holdt vi julehyggeafslutning med æbleskiver, inden vi ønskede hinanden en
god jul.
Vi siger tak for det første halve år med jeres børn og glæder til at se alle børnene i det
ny ☺
Med spejderlig hilsen
Kristian, Mette, Martin, Randi, Marianne, Anni, Jeannett og Thomas

Maul Biler A/S
Skanderborg
Tlf. 8652 0033
Salg og service
Læs mere på www.maulbiler.dk

RY SKOVMUS
Hej Skovmus og forældre.
Så kom vi også ind i det nye år, og vi håber at alle Skovmus og Skovmusfamilier har
haft en god jul og et godt nytår.
Det har været dejligt at se Skovmusene klædt i varmt tøj i vintermånederne, da vi er
meget udendørs.
Efter et forløb om at være en god ven, fik Skovmusene i slutningen af november
"kammerat mærket". Vi ledere har stadig svært ved at få armene ned over de skuespil,
hver patrulje fremførte, om at være en god ven. Seje og kreative, og helt sikkert gode
kammerater hele bundtet.
Skovmusene er blevet rigtig gode til at bruge deres patruljer, og sammen krydser de af
hvem der er mødt op i starten af hvert møde. Vi glæder os over at de tager hinanden
med og arbejder fint sammen.
Det gamle år bød på gruppens juletur - en dejlig årlig tradition, hvor spejderne fra alle
grene i 1. Ry gruppe samles. Skovmusene så ud til at have en skøn dag med
risengrød, klatren i træer og kreative opgaver indenfor. Rigtig dejligt at så mange
havde tilmeldt sig!
De sidste møder inden jul har vi julet
igennem. Igennem december
dryppede vi lys, lavede sæbe og
bagte. Nogle af tingene skulle gerne
være endt under juletræet. Det sidste
møde inden jul var inde i varmen med
nissehuer, pebernødder,
gaveindpakning og leg
gaveindpakning. Der blev julehygget
til den store guldmedalje!
Billederne fra det kan I finde på
gruppens facebookside, søg på ”1. Ry spejderne”.
Vi har fået en ny Skovmusleder, Jeannett, der tidligere har været leder hos myrerne. Vi
er nu et lederteam på 6 mand, bestående af nye og ”gamle” ledere.
Alle Skovmuslederne vil gerne sige mange tak for et godt år 2014. Vi glæder os rigtig
meget til endnu flere gode stunder og spændende tirsdage i år 2015!
De største spejderhilsner
Ida, Leon, Tanja, Jeannett, Malene og Sissel

Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre
November og december har mere eller mindre stået i julens tegn. Vi brugte tre
spejdermøder på at lave taklenisser, koglenisser og lysestager, som vi kunne sælge på
julemarkedet ved Super Brugsen. Det viste sig også, at der var rigtig godt salg i de flotte
sager, og der blev stort set solgt ud af det hele. Julemarkedet var et godt trækplaster for
mange i Ry og omegn – både fordi der var stort loppesalg, og fordi vi Fjeldrotter, sammen
med nørkledamerne, solgte julesager. De lune vafler, kaffe og lun saftevand var også
meget populært. Markederne ved Super Brugsen er generelt en god anledning til at vise
spejderarbejdet frem.
En anden tradition op til jul, er vores
juledyst på Sletten, hvor også en stor
flok Fjeldrotter var med i år. Lørdag
formiddag dystede spejderne mod
hinanden i forskellige
spejderfærdigheder, hvor de er
sammen på tværs af grenene og
derigennem udvider deres
spejderbekendtskaber.
Efter risengrød til frokost var der om
eftermiddagen tid i grenene. Her
spillede vi ”Pind” i Fjeldrotterne og lavede fakler til aftenens lejrbål og forskellige
nørkleaktiviteter.
Fjeldrotterne er den yngste gren, som får lov til at blive og overnatte på Sletten.
Overnatningen omfatter også Klanens natløb, hvor det for mange er en udfordring at gå
rundt i mørket. Når der samtidig er lidt uhyggelige elementer, kan det være godt med en
voksen på holdet. Vi sammensatte hold efter, om de ønskede at have en voksen med eller
ej, så ingen børn skulle føle sig pressede, men at det hele vejen igennem var en god
oplevelse for alle.
Efter juleferien er vi i gang igen. Vi ved
endnu ikke meget om programmet i 2015,
da alle ledere samles en weekend i starten
af januar for at planlægge året i
hovedtræk. Dog har I allerede fået at vide,
at årets sommerlejr bliver i Vendelbo,
nærmere bestemt i Sindal. Det er en
international lejr med omkring 1.000
deltagere fra flere lande – Vendelbo
Jamborette – og foregår 25.juli - 1.august.
Følg med på vj2015.dk.

I foråret varmer vi op til lejren med et par weekendture. I marts
tager vi afsted 13.-15. i en hytte og laver forskellige
spejderaktiviteter. I slutningen af maj regner vi med at lave en
weekendtur med de andre juniorer i Gudenå divisionen.
Vi vil i dette indlæg af Stammen også minde om Fjeldrotternes
hjemmeside, som Ole har oprettet og vedligeholder. Her ligger
billeder fra de sidste lejre. Sørg for at gemme de fotos, I ønsker, inden de bliver erstattet af
næste lejrs fotos. Der er grænser for, hvor meget kapacitet, der er på siden:
www.fjeldrotter.dk
Fjeldrottehilsner fra
Mikkel, Steffen, Ole, Torben, Annette, Lotte og Ulla

KLOSSTERVEJ 8

868900
090

ww
ww.luna‐rry.dk

HUSK: er du én gang begyndt med at fodre fuglene, skal du blive ved resten af vinteren.
Fuglene vænner sig lynhurtigt til et fast fodringssted.

I slutningen af november var en flok tropsspejdere på Juletur sammen med resten af 1. Ry
gruppe. Det er dejligt med opbakning til de arrangementer, der er for hele gruppen i løbet af
året, herunder Juleturen. På disse ture deltager mange af de mindre spejdere, som ser frem til
selv at blive tropsspejder, så er det rigtig godt at vores nuværende
tropsspejdere kommer og deltager aktivt i det planlagte program.
Fredag aften var det tropsspejdernes opgave at pynte juletræet.

Efter den traditionelle juleafslutning på årets sidste tropsmøde med
julebanko, har vi holdt en dejligt juleferie. Den er alle forhåbentlig
kommet godt over og er klar til 2015.
For at forberede forårets møder, og øve de kommende
patruljeledere i at planlægge, så vil vi gerne have at både
nuværende patruljeledere, nuværende patrulje assistenter, og
gerne flere på nuværende 8. årgang deltager i
planlægningsweekend/dag i starten af januar.

I starten af marts har vi reserveret en weekend i starten af marts, hvor vi regner med at tage
på en samlet tropstur. Hvorhen og hvad vi skal er ikke planlagt endnu.
Der kommer to løb i første halvår af 2015, som vi vil opfodre alle til. Der kommer mere
information via Facebook og tilmelding via gruppens hjemmeside.
Datoer – vi kender i skrivende stund (medio december):
9. – 10. januar (evt. kun d. 10. januar): Planlægnings‐weekend/dag (for PL/PA + andre spejdere
fra 8. årgang, som har lyst til at blive PL eller
Kommentar fra redaktionen: lige før
PA efter sommerferien). Transport
koordineres via Facebook lige inden.

trykstart har vi været på besøg i Kvickly

7.‐8. februar: Wasa‐Wasa løb

som har STOR ROS til alle de flittige

6.‐8. marts: Tropstur, til et eller andet sted….

spejdere, der har været med til årets
Baggerservice! Som en udtaler: Når

Nytårshilsner på vegne af tropsledelsen
/Irene

spejderne er der, så rykker det !
Det kan I godt være stolte af, igen i år har
I gjort en god indsats.
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MARTS
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8. Wasa Wasa løb
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Invictus løb
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10. Leder planlægnings WT
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19.

19.
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20. Saxzes løb

20. APO løb

20.
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21.

21. Saxzes løb

21. APO løb

21.

21.

22.

22. Saxzes løb

22.

22.

22. INDABA

23. CCMR løb

23. Tænkedag

23. Sct. Georgsdag

23.

23. INDABA

24. CCMR løb

24.

24.

24.

24. Pinsedag

INDABA

25. CCMR løb

25.

25.

25. FORÅRSMARKED v/SUPERB.

25. 2.pinsedag

INDABA

26.

26.

26.

26.

26.

27.

27. Rådsmøde

27.
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28.
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29. Palmesøndag

29.
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9.

Leder planlægnings WT

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
LM = Ledermøde

My = Myrer
Sk. = Skovmus

Mu = Mus
Fj = Fjeldrotter

Kl = Klanen
Be = Bestyrelsen

31.

Tr = Troppen
DL = Deadlinen Stammen

SL = Sommerlejr
WT = Weekendtur

Sværdkamp

Maria Katja Jensen
Tanja Flaaten
Charlotte Thy
Nanna Aage Lundsgaard
Niels Jacob Haaning
Lis B. Hermind
Sissel Gammelgaard
Steffen Brinch
GRUPPELEDELSEN
Leon Sindberg
Lene V. Nielsen

Mail: bestyrelsen@ryspejder.dk
Lundhøjvej 9
formand@ryspejder.dk
Gildebakken 16 kassereren@ryspejder.dk
Gartnervænget 4
Fugldalen 12
Nykirkevej 22
Ahornvej 50
Siimvej 22
Julsøvænget 16
Mail: gl@ryspejder.dk
Kærmindevej 11
Lysbrogade 1, 8600 Silkeborg

2943 7226
4018 6601

Mødedag: Mandag
17.00 – 18.15

MYRER (6 - 8 år)
Thomas Cordtz
Kristian Løkke Kristensen
Marianne Lynggard
Martin Knudsgaard
Mette Fruekilde
Randi B.M. Nielsen

Mail: myrer@ryspejder.dk
Lyngvej 14
Parallelvej 9A
V. Stendersvej 3
Isagervej 2 st.tv.
Kildebjerg Skovvej 3
Frejasvej 5

3056 6776
6167 6891
8755 2613
5085 6982
4076 8504
2279 1517

Mødedag: Torsdag
17.30 – 19.00

MUS (8 - 10 år)
Anne Mikkelsen
Hanne Møller Andersen
Marianne Krog Rasmussen
Stine Wraae Bach

Mail: mus@ryspejder.dk
Sdr. Ege Strandpark 11
Klostervej 126
Knudsvej 33
Egevej 3

2230 8878
8689 0159
2167 0480
2615 9283

Mødedag: Tirsdag
17.30 – 19.00

SKOVMUS (8 - 10 år)
Jeannett Rasmussen
Leon Sindberg
Tanja Jensen
Ida Toftgård
Sissel Gammelgaard

Mail: skovmus@ryspejder.dk
Moselunden 2D
Kærmindevej 11
Ringvej 10
Egevej 34
Siimvej 22

6134 5619
2943 7226
6053 2210
2441 7601
2814 0389

Mødedag: Onsdag
18.45 – 20.15

FJELDROTTER (10 - 12 år)
Annette Hinkbøl
Lotte Thorup
Ole Poulsen
Torben Skovhus
Ulla Linderoth

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Ny Kirkevej 8
Søvænget 4
Thorsvej 76
Kyhnsmindevej 6
Ydunsvej 6

4045 6517
8689 3348
20232191
8689 3883
6134 6026

Mødedag: Mandag
19.00 – 21.00
(vinter: kun til 20.30)

TROP (12 - 16 år)
Irene Bjerum Poulsen
Claus Teglskov Mikkelsen
Rasmus Kaag

Mail: troppen@ryspejder.dk
Skovvænget 20
Sdr. Ege Strandpark 11
Skæphøj 20

8788 0307
4117 9903
2834 7045

Mødedag: Tirsdag

KLAN (16 - 23 år)
Simon Bjerg
Karoline Hinkbøl
Mathias Bjerg

Mail: alligator@ryspejder.dk
Silkeborgvej 20
Ivar Huitfeldtsgade 31, 2 th, 8000 Århus
Odensegade 17, 4, 8000 Århus

2424 3504
2371 6920
2811 3510

Bestyrelsesformand
Kasserer
B.medlem
B.medlem
B.medlem
B.medlem
Ung i B.
Ung i B.
Gruppeleder
Gruppeleder

2172 6314
8769 8069
8689 0709
8618 5158
5370 6320
8689 1540
2814 0389
6169 2914

F.Ry.S. (Første RYs Støtteforening)
Formand
Kasserer
Hytteudvalgs ansvarlig
Hyttemor/far og udlån

Jens Larsen
Kaj Jakobsen
LYNGHOVED
Jørgen Gammelgaard
GYVELHYTTEN
Mariann & Svend Ove Jørgensen

Kyhnsmindevej 8
Tulstrupvej 49
Skanderborgvej 86
Siimvej 22
Lyngvej 12
Elværksvej 6, 8464 Galten

GRUPPENS HJEMMESIDE: www.rygruppe.dk

4021 7620
6049 8417
4011 6193
8694 6589

