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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
stammen@ryspejder.dk
Når du skriver indlæg til Stammen, er
det en stor hjælp for redaktørerne,
hvis du følger nedenstående retningslinjer:

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

DEADLINES
Nr. 3/2015: 13. april kl. 18.00 til bladet
som udkommer 20. april.
Nr. 4: 1. juni (udkommer 8/6)

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. 5: 3. august (udkommer 10/8)
Nr. 6: 28 september (udkommer 6/10)
Nr. 7: 16. november (udkommer 23/11)
Nr. 1/2016: 27. december
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

”LYNGHOVED” z SKANDERBORGVEJ 86 z 8680 RY

2015 og 1. Ry gruppe er i gang.
Vinteren raser udenfor med sne og blæst, men der skal mere til at slå en spejder ud. Dog
pibler der også små fine blomster frem, som varsler at det bliver forår.
Det er dejligt at komme forbi på Lynghoved og høre at børnene render rundt i skoven, og
griner imens de laver spejderting.
Indenfor bliver der produceret bålkapper, og huset emmer af aktivitet og god spejderånd.
Vi møder engagerede spejderledere, der spørger til råds. De taler med de fremmødte
forældre, som også synes det er hyggeligt at stikke ind forbi og se hvad vi laver til ”det der
spejder”.
Lederne er i gang med at afvikle deres nyplanlagte programmer i de forskellige grene. Det
er altid spændende om det der har tænkt på planlægningsweekenden også fungerer i
praksis. Vores indtryk er, at der var tid og rum til god planlægning i grenene, og vi har
besluttet at tage samme sted næste år til vores årlige weekend i planlægningens tegn.
Vi har bestilt en del mærker, som skal bruges på aktivitetsforløb hen over månederne indtil
sommer, så det værner om at det er lagt i støbeskeen til masse af god udvikling og ny
læring for en masse spejdere.
Vi håber, at spejderne vil tage af sted på løb rundt omkring i landet. Der er faktisk et helt
godt udvalg for en fed oplevelse i forskellige aldre. Spørg Jeres leder om dette, eller find
informationer om dette på dds.dk.
Inden længe er det tid til Gruppens rådsmøde, som er den 1. Marts kl. 9.30 på
Mølleskolen. Vi håber en masse vil møde op til dette. Se længere inde i Stammen omkring
denne dag, hvor vi også starter salget af lodsedler op. Selvfølgelig med den årlige
konkurrence, som giver gode præmier til de bedst sælgende.
Her i foråret er der en del fælles møder og event for alle spejderne i 1. Ry Gruppe. Derfor
skal i holde øje med hjemmesiden, Stammen og informationer fra lederne i de forskellige
grene.
Vi glæder os over at være med til skabe sådan en driftig gruppe, hvor der er engagement
fra mange mennesker. Vi ser frem til hvad 2015 har at byde på af gode spejderoplevelser.

Spejderhilsen
Gruppelederne Leon og Lene

D E T

D A N S K E

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

Sæt XXkryds i kalenderen
Forårsarrangement i Eventyrsport Silkeborg 22. april
Som det blev nævnt til aftenarrangementet i november,
vil Eventyrsport til foråret lave et stort aftenarrangement
alle Spejdere og FDF’er fra Silkeborg og omegn. Dermed også os fra Ry.
Denne aften vil som sidst være med 20% rabat.

for

Udover det vil de lave aftenen ekstra spændende ved bl.a. at invitere leverandører og
lave temaer som vil være oplagte til jer. Her er vi for øvrigt meget velkomne til at
komme med input hvis vi har specielle ønsker eller ideer til dette.
Lige så snart detaljerne til forårsarrangementet er på plads, sender de invitation til os.
Så hold øje med hjemmesiden rygruppe.dk eller Jeres mail.
Jeg glæder mig til dette, og håber i vil være med til at gøre det til en god aften.
Og husk vores rabatkode 8608, som giver 10% rabat på ikke-nedsatte varer.
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KOM MED TIL RÅDSMØDET
1. marts kl. 9.30 - 14.00 på Mølleskolen
Vi starter dagen med en fælles BRUNCH kl. 9.30-10.30, og mens spejderne
derefter sælger lodsedler, holder vi rådsmøde.
Årets rådsmøde er stedet, hvor forældre, ledere og spejdere over 15 år over
en god snak om gruppen og dens fremtid, tager beslutninger om, hvad der
skal ske med gruppen i de(t) næste år.
Du kan se beretningerne fra formanden og fra
lederene på vores hjemmeside 1.rygruppe.dk.
Klik på ”Rådsmøde” øverst i højre side regnskabet kommer ud på mail (og ind på
hjemmesiden) en uge inden mødet.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Husk at evt. forslag som skal behandles på mødet,
skal være sendt til formanden senest 14 dage før mødet. Du kan sende det
på mail til adressen formand@ryspejder.dk.
Husk også at tage dit spejderbarn med på dagen - de skal ud og vinde vores
lodseddel-sælger-konkurrence, som du kan læse om andet steds i bladet.

D E T

D A N S K E

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

KOM OG VÆR MED TIL ÅRETS STORE
LODSEDDEL SALG
DU KAN VINDE EN STOR PRÆMIE - HVIS DET ER DIG,
DER SÆLGER FLEST LODSEDLER I ÅR.
Mød op lørdag den 1. marts klokken 9.30 på Mølleskolen – efter en
dejlig Brunch starter årets store lodseddelsalg.
Igen i år med en stor konkurrence for spejderne!
De tre, der sælger
mest får en flot
præmie. Præmierne vil
være gavekort til
SpejderSport!!
De tre spejdere, der
sælger flest lodsedler til
og med 3. maj, får en
præmie af gruppen, og førstepræmien er et gavekort til SpejderSport på
500 kr., andenpræmien er på 300 kr. og tredjepræmien er på 200 kr. Så
det er bare med at komme igang.
Bliver det en Myre eller en Tropsspejder, der vinder årets hovedpræmie?
Konkurrencen er åben for alle spejdere i Ry – så kom og vær med.
Vi mødes på Mølleskolen, og bliver delt ind i hold, der hver får et distrikt,
hvor I får eneret til at sælge søndag indtil kl. 14. Der bliver frokost på
Mølleskolen, så du behøver ikke tage madpakke med. Vi stopper kl. 14 med
det fælles salg, men du må naturligvis blive ved med at sælge lige til og
med 3. maj. Det du sælger søndag 1/3 indtil kl. 14 tæller dobbelt i
konkurrencen.

Rent praktisk - og dette er også til dine forældre - sker der det, at vi i
første uge af marts deler et antal lodsedler ud til hver spejder. Vi har en
forventning om, at alle godt kan komme af med et lille antal lodsedler.
Hvis I forældre, af en eller anden grund ikke vil have, at jeres barn
sælger lodsedler, beder vi jer om, at sedlerne bliver returneret
hurtigst muligt, så der er andre, der kan få chancen til at sælge
lodderne. De lodder, der ikke bliver solgt, hæfter gruppen for, og vi
skal betale for dem til korpset. Vi kan ikke returnere dem til korpset.
Til gengæld tjener 1. Ry Gruppe 11 kroner på hvert lod, der bliver solgt.
Afregning af lodsedlerne skal ske løbende, og spejderne vil kunne få nye
lodsedler med hjem, men kun når der er afregnet for dem, der allerede
har solgt, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med jeres forældre.

Den sidste afregning skal ske absolut senest på spejdermødet første uge i
maj. Usolgte lodder kan ikke returneres efter 3. maj, så hvis du af en

eller anden grund ikke er i stand til at sælge alle dine lodder, skal du
returnere dem til din leder, så andre måske kan nå at sælge dem inden
sidste frist. Vi vil ikke risikere at brænde inde med lodsedler, der ikke
kan sælges, så lodsedler, der ikke er afregnet senest 9. maj, vil vi
tillade os at betragte som solgte.
Sidste år tjente vi hele 20.672, og det var en rekord vi gerne vil slå i år.
Målet for i år er 22.000, som spejderne selv yder en indsats for at tjene,
og det er et rigtigt godt tilskud til spejderarbejdet i Ry.
Igen i år er der gode
præmier på lodsedlerne, og
dine kunder kan se med det
samme om de har vundet…
Spejderne vinder helt
sikkert – så vi kan blive ved
med at have noget rigtig
godt materiel, spændende
aktiviteter og gode lejrture.

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

HUSK DU SKAL TIL MØDE
MANDAG DEN 23. FEBRUAR – KL. 17.30 – 19.00
Vi fejrer, det er ”TÆNKEDAG”, den dag Lord og Lady Baden Powell havde
fødselsdag. Du kan læse om tænkedagen på næste side.
Husk også at du skal 2 kroner med for hvert år, du har været spejder. Alle
spejdere fra alle de rige lande giver på denne måde et bidrag til at støtte
spejderarbejdet i lande, hvor de ikke har så mange penge. Vi sender vores
penge videre til korpskontoret, som samler sammen fra alle grupper i hele
Danmark, til støtte for et udvalgt udviklingsland.

Spejderbevægelsens grundlæggere Lord og Lady Baden Powell havde begge
fødselsdag den 22. februar. I stedet for de mange gaver og breve, som de
modtog hvert år på fødselsdagen, ønskede de, at dagen skulle bruges til at
tænke på spejdere og andre børn i andre dele af verden. Det skulle ske
samtidig med, at der blev doneret en sum penge til at støtte og udvikle
spejderarbejdet ude omkring i verden. Derfor giver alle 38 millioner spejdere i
hele verden 2 kr. til for hvert påbegyndt spejderår.
I år har vi i DDS valgt at bruge Tænkedagen 2015 til at sætte fokus på at
støtte FN’s arbejde med nødhjælp og udviklings bistand, som f.eks. skal være
med til at sikre at udviklingslande har adgang til den nødvendige medicin og
viden.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Der indkaldes hermed til generalforsamling i F.RY.S.
Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 på Lynghoved
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning for det forløbne år og planer for det kommende år
3. Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år
4. Forslag fra bestyrelsen:
Vedtægternes § 6 foreslås ændret, således at sidste afsnit
udgår. Afsnittet har følgende ordlyd: ”Ingen kan genvælges til
den samme post i en periode på mere end 6 på hinanden
følgende år.”
Bestyrelsen forslår, at afsnittet udgår, da det ikke anses for at
være tidssvarende.
Vedtagelse kræver, at mindst ¾ af foreningens medlemmer
stemmer for. Opnås det ikke, kan forslaget vedtages ved
almindeligt stemmeflertal på en ekstraordinær
generalforsamling. Hvis den situation opstår, suspenderes
generalforsamlingen, og der afholdes ekstraordinær
generalforsamling, som indkaldes samtidig hermed. Efter en
evt. ekstraordinær generalforsamling genoptages
generalforsamlingen fra punkt 5.
5. Valg af kasserer (kaj er på valg)
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Grethe og Jørgen er på
valg)
7. Valg af 2 suppleanter (Lisbeth og Niels Peter er på valg).
8. Valg af revisor: Finn Isø er på valg
9. Eventuelt
På bestyrelsens vegne:
Jens Larsen (formand)

Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling.
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i F.RY.S.
Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.45 på Lynghoved.
Den ekstraordinære generalforsamling vil kun blive gennemført,
såfremt bestyrelsens forslag under den ordinære
generalforsamlings punkt 4 ikke vedtages med ¾ af samtlige
medlemmers stemmer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag fra bestyrelsen:
Vedtægternes § 6 foreslås ændret, således at sidste afsnit
udgår. Afsnittet har følgende ordlyd: ”Ingen kan genvælges til
den samme post i en periode på mere end 6 på hinanden
følgende år.”
Bestyrelsen forslår, at afsnittet udgår, da det ikke anses for at
være tidssvarende.
Der er ikke andre punkter på dagsordenen. Såfremt forslaget under
punkt 4 i den ordinære generalforsamling vedtages med mindst ¾
af foreningens medlemmer, vil den ekstraordinære
generalforsamling ikke blive afholdt.
Såfremt det er vigtigt for dig, at foreningen fastholder at et
bestyrelsesmedlem ikke kan sidde i mere end 6 år, er det vigtigt at
du møder op eller giver fuldmagt til en, der møder op. I modsat fald
risikerer du, at forslaget vedtages med almindeligt stemmeflertal.
Du er velkommen til at kontakte formanden, Jens Larsen, på
telefon 4021 7620 for at få uddybet forslaget og begrundelsen for
de 2 generalforsamlinger.
På bestyrelsens vegne:
Jens Larsen (formand)
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RY MYRER
Kære Myrespejder og spejderforældre.
Mørketiden er ved at være overstået, og der er igen lyst nok til at vi kan se
hinanden til møderne. Om ikke andet så i starten.
Vi har på de forgangne møder arbejdet med at færdes i trygt i mørket, uden lygter.
Mest i form af lege, men også organiseret som ture, for eksempel med vores
hjemmelavede starinlys-lygter, børnene selv dekorerede. Vi laver næsten altid bål,
dels for at skabe hygge, og for at have lys og varme, og også for at børnene kan
lærer at respektere bålet, og bål-reglerne omkring det.
Vi glæder os til at lyset kommer tilbage, så vi igen kan lave aktiviteter, der kræver
lidt større armbevægelser og overblik. Nu skal vi snart i gang med at øve knob, og
arbejde videre med samarbejdet i patruljegrupperne, samt udforske naturen
omkring spejderhytte. Vi prøver at tilrettelægger møderne som en blanding af
organiserede aktiviteter, hvor børnene skal lytte og løse opgaver, og som mere eller
mindre frie lege-aktiviteter, for vi må jo konststere, at ungerne har "myrer i
bukserne" og ikke kan sidde stille alt for længe af gangen, men skal ud og bruge
energi og udforske... Den energi prøver vi prøver at fange, og kanalisere ud i en
masse, forhåbentlig, spændende spejderaktiviteter...
Vi er i lederteamet ved at blive mere trygge i vores roller, efter Jeanette smed os ud
på det dybe, og vores hjælpeleder Annie er en stor hjælp til møderne, med hendes
store erfaring som spejder. Vi glæder os til at låne jeres unger i foråret. For
min egen del, kan jeg kun sige at indlæringskurven for mig som
leder har været mindst lige så høj som for Myrernes, og
det er kun godt.

Spejder hilsen
Kristian, Randi, Mette,
Annie, Thomas og Martin

RY SKOVMUS
Hej Skovmus og forældre.
Det nye år er på traditionel vis sparket i gang ved at sy og male bålkapper eller
bestikposer. Disse er rare at have til senere ture! Skovmusene har fingerstrikket til den
helt store guldmedalje – en disciplin der kræver en del tålmodighed, når fingerstrikket
skal være mere end 1,5 meter langt. Men Skovmusene kom igennem det, og fik lavet nogle
rigtig fine kapper og poser. De har været kreative og både skrevet navn, malet
spejderliljen og leget med kartoffeltryk.
Fastelavn blev afholdt ved Super Brugsen sammen med Musene. Dagen bød på slå‐katten‐
af‐tønden, godter i lommen og malede ansigter. Billederne kan ses på vores Facebookside
”1. Ry Gruppe – Spejderne i Ry”.
Det begynder at blive lidt lunere og solen går en anelse senere i seng. Derfor er det blevet
tid til at komme rigtig ud af hytten igen, og bruge den natur vi har ved Lynghoved. Det har
vi glædet os til – og det har mange af Skovmusene også! I starten af maj begynder vi på et
forløb, hvor vi øver os i at lave bål. Til hvert møde vil vi dertil også lave noget mad over
ilden. Her kan de jo passende medbringe deres bålkapper☺
Som altid skal vi også lege og synge sange. Efter jul
indførte vi et nyt koncept: månedens knob. Hvert møde
øver vi os kort i at binde det, om det så er en sløjfe, et
flagknob eller måske et råbåndsknob. Skovmusene har
taget godt imod det, og er rigtig gode til at hjælpe
hinanden. Det er dejligt at se.
Midt på foråret vil vi prøve at gentage den KÆMPE
SUCCES vi oplevede, da Skovmusene i efteråret
fremførte skuespil om at være en god kammerat. De var
så gode at vi slet ikke kunne få armene ned! Denne gang
er det et forløb, hvor de både skal kunne nogle sange,
være bevidste om kropssprog, turde fremføre foran et
publikum og prøve at sammensætte kostumer. Det
skulle gerne munde ud i en lille fremførelse af historien
om Sct. Georg – vi glæder os!
De største Skovmushilsener
Leon, Tanja, Malene, Jeannett, Ida og Sissel

Ry Mus
Kære Ry Mus
Nu har vi endelig taget hul på et nyt spejderår - 2015. De første møder er præget af
- lidt endnu - at det er mørkt udenfor når vi mødes på torsdage kl. 17.30.
Her efter nytår har vi været i gang med at fremstille fuglemad. Der har heldigvis
både været lidt sne og frostvejr, så det er rigtig godt med ekstra næring til fuglene.
Fuglene har nu fået halve kokosnødder med fedt og fuglefrø i. Alle spejdere måtte
save løs for at få nødderne halveret, og der blev smagt på og spist af kokossaft og
selve kokosmassen.
For at øve os i at være udenfor i mørket, har vi været på både refleksløb og
stjerneløb. Det kan føles noget uhyggeligt at løbe rundt omkring Kyhnsminde,
skoven og Lynghoved i mørket og kun med en lille lommelygte. Men der blev fundet
rigtig mange poster. På stjerneløbet skulle der løses opgaver om førstehjælp,
knivregler og verdenshjørnerne.
Samtidig med stjerneløbet er vi i gang med nogen flotte bålkapper. Bålkapperne er
rigtig gode når man er på spejdertur. Både til når det bliver koldt om aftenen og
specielt når vi sidder
og hygger med sange
omkring bålet.
Kapperne får malet en
flot spejderlilje og
bagefter skal der
laves en lukning.
Spejderne må selv
vælge om de vil have
en ”abehånd” som
knap eller en snoet
snor i flotte farver. Vi
er ikke helt færdige
endnu og laver det
sidste færdigt til det
næste møde.

På mødet mandag den 23. februar mødes hele 1. Ry gruppe til årets
Tænkedag. Her skal alle spejdere betale 2 kr. pr. spejder-år man har været
spejder. Pengene går til Tænkedagsfonden.
Det bliver rart, at det snart er lyst til de ugentlige møder, så vi kan være lidt
mere ude. Når vi er færdige med bålkapperne skal vi i gang med næste emne,
hvor musene skal øve sig i at gå efter et kort og lære hvad de forskellige ting,
der er tegnet på kortet, betyder. Det hedder også kortsignaturer.
Vores halvårs plan med aktiviteter er sendt ud på mail til alle forældre og vi
glæder os til endnu et spændende spejder-år med alle musene.
Mange glade muse-hilsner
Asbjørn, Sophie, Stine, Hanne, Anne og Marianne

Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre
Siden sidste nummer af Stammen
har vi som ledergruppe haft den
årlige planlægningsweekend. Her
lagde vi program for hele 2015,
hvor vi for Fjeldrotternes
vedkommende har gjort os mange
overvejelser over, hvad vi forstår
ved gode forløb og aktiviteter.
Vi har i årets første forløb gjort brug
af patruljehytterne på Lynghoved for
at få nok lokaler til de seks patruljer
i Fjeldrotterne. Hver patrulje har
arbejdet med koder og har
udarbejdet en post til et kodeløb, som alle patruljer afslutningsvist har været afsted på.
Troppen har desuden afholdt et løb med poster for os. I det hele taget har vi fundet ud
af, at er godt at være rundt på poster i området i den mørke tid, hvor det er sværere at
lave udendørs aktiviteter på Lynghoved. Vi har i februar i øvrigt fokus på 1.hjælp, hvor vi
vil arbejde med simpel 1.hjælp, som blandt andet bliver trænet gennem små rollespil.
Foråret kommer ogsåtil at byde på Store Nørd aktiviteter, hvor Fjeldrotterne kommer til
at lave naturvidenskabelige eksperimenter. Her vil vi give plads til, at deres egne
undringer kommer frem, og at de i patruljer kan arbejde med idéerne. Måske kan en
patrulje måske undre sig over, hvorfor de to sider på en pandekage aldrig er ens!
Vi glæder os også til at komme afsted på ture og lejre med Fjeldrotterne. I marts tager vi
på orienteringsdag med troppen en lørdag. Her kommer vi til at arbejde med kort og
kompas og bliver endnu bedre
til det.I maj tager vi på
divisionsweekend med de
øvrige juniorer i
Gudenådivisionen, hvor vi i
møderne forinden arbejder
med de spejderfærdigheder,
der dystes i på
turneringen.Udover at sove i
telt, lave bål og være på løb,
arbejdes der i foråret med
andre spejderaktiviteter, som
forbereder til sommerens lejr.

Lejren til som
mmer er en
e interna
ational lejr, som fin
nder sted i Sindal i
Norrdjylland. Programm
met hørerr I mere om,
o når vi nærmere
e os, men
ma
ange af oss har være
et på Vend
delbojamboretten før og kan
n
forttælle merre på førsttkommen
nde foræld
dremøde i marts.Vii håber
på at få rigtigg mange Fjeldrotte
er med!
Hussk sidste frist for tilmelding til somme
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Når I læser dette blad er vinterferien overstået, forhåbentlig uden knækkede arme og ben og
vi er godt i gang med første halvår af 2015. På kalenderen er det vinter lidt endnu, men
foråret er lige om hjørnet – og vi glæder os!
Patruljeledere og patruljeassistenter var på planlægningstur i starten af januar, så møderne i
foråret er planlagt. Gode programmer, forhåbentlig bliver møderne lige så gode i
virkeligheden.
Udover de almindelige møder er der en række andre datoer i foråret:
1. marts

-Rådsmøde og lodseddelsalg starter, se andet steds i bladet

6.-8. marts -Tropstur, Gyvelhytten eller et andet sted i nærheden af Ry
29/3-4/4

- Påskekursus i Toggebo.

17.-19./4

-Seditio 2015, løb

8.-10. /5

-Invictus 2015, løb

Tilmeldinger til både tropstur, påskekursus og de to løb er åbne på 1.rygruppes hjemmeside,
under troppen, tilmeldinger, se alle.
Påskekurset og på de to løb deltager man i patruljer. Disse patruljer bliver dannet, når vi ved,
hvem der har tilmeldt sig.Vi opfordrer til, at alle finder ud af om de kan og har lyst til at
deltage, og at spejderne taler med hinanden om at tage med.
Tropsturen er ikke endelig planlagt, men vi forsøger i skrivende stund, at reservere
Gyvelhytten. Turen vil være fra fredag aften kl.18.30 til søndag formiddag. Planen er at vi
går ud til hytten. Lørdagen planlægger vi sammen med et par af de store spejdere og så går vi
tilbage søndag efter vi har ryddet op. På turen skal vi primært hygge os.
Sommerlejren er ikke fastlagt endnu, så vi ved, meget desværre, endnu ikke hvilke uge vi
kan tage af sted, men der bliver en sommerlejr, ingen tvivl om det!
Fra nu og ihvertfald frem til sommerferien må vi undvære Claus som tropsleder, og efter
sommerferien skal Rasmus videre med uddannelse et andet sted i landet; så nye tropsledere
er mere end velkomne!! Tænk over at det kunne være noget for dig…. du er altid
velkommen til at komme forbi en mandag aften, for at se og høre, hvordan det egentlig er
hos Troppen.

Fastelavns-Hilsner fra Rasmus og Irene

Arkitekt Steen Hassager Petersen
Bakkelyvej 2 – 8680 Ry
Tlf. 86 89 20 55

”LYNGHOVED” z SKANDERBORGVEJ 86 z 8680 RY

Traditionsdage i 1. Ry Gruppe 2015
DATO:

STED:

TRADITION:

15/2 Søndag

SuperBrugsen

Fastelavn

23/2 Mandag

Lynghoved

Tænkedag

1/3 Søndag

Mølleskolen

Rådsmøde kl. 9.30--14

1/3 Søndag

Mølleskolen

Lodseddelsalg opstart kl. 9.30--14

23/4 Torsdag

Lynghoved

Sct. Georgsdag

25/4 Lørdag

SuperBrugsen

Forårsmarked

6.-7/6 Lørdag-Søndag Lynghoved

Vandremærkeweekend

13/6 Lørdag

Lynghoved/Gyvelhytten Arbejdsdag

22/8 Lørdag

Lynghoved

Høstmarked

27/8 Torsdag

Lynghoved

Oprykning

24/10 Lørdag

SuperBrugsen

Halloween

28/11 Lørdag

SuperBrugsen

Julemarked

4/12 Fredag

Ny Sletten

Julefrokost for ledere/Klan

5.-6/12 Lørdag Søndag

Ny Sletten

Juletur
Lederweekend med planlægning af
2016

8.-9.-10/1 Weekend

Med forbehold for eventuelle rettelser.
Program til de enkelte dage kommer efterhånden via grenlederne
og på hjemmsiden ryspejder.dk

D E T

D A N S K E

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

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 21A, 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
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Ung i Bestyrelsen
Ung i Bestyrelsen
Gruppeleder
Gruppeleder

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

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

Mail: frys@ryspejder.dk

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

