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Når du skriver indlæg til Stammen, er
det en stor hjælp for redaktørerne,
hvis du følger nedenstående retnings-

linjer:

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.

/.

Indlæg der bringes i bladet, er ikke

nødvendigvis ud+ryk for gruppens
holdning

DEADLINES 2016

Stammen 05: 31/7, udkommer 8/8

Stammen 06: 25/9, udkommer 3/10

Stammen 07: 13/11, udkommer 21/11

... kan DU fa lov at lave til os:

Lav en flot tegning, der handler om

spejder, gerne med farver, og aflever

den til din leder. Hvis tegningen er

god, vil vi bruge den til en forside i et
nummer af Stammen. Belønningen er

naturligvis en stor slikpose til dig.
PS: Vi forbeholder os ret til a+ vælge

blandt de bedste tegninger ....
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Støt din leder?

Sommeren er kommet og Divisiomsturneringerne er i gang. Det er

fantastisk som leder at se/ hvordan spejderne vokser når de er med på

tur/ deres selvtillid får et ordentligt hak op/ og vi har nogle glade børn der

hygger med nye kammerater.

Stop ikke jeres barn i at få denne mulighed/ opmuntr i stedet jeres
barn og kammeraten til at tage af sted. Det er først nu jeres barn kan

føle hvad det vil sige at være spejder, at kunne bruge alle de værktøjer vi

har øvet på Lynghoved.

Se, at det hele giver mening/ at det ikke bare er kedelige knob og
støvede kort og genstridige GPS-er. Skabe nye relationer for livet.

Støt op om de ledere/ der lægger deres fritid og store arbejde for at jeres
børn skal føle at de lykkes. Og som giver jeres børn en mulighed for at

prøve grænserne af i trygge omgivelser.

Giv dem lov til at komme med på sommerlejr/ weekend ture/ og alle de

andre vilde og fantastiske påfund vores fantastiske ledere arrangerer.

Der hvor de virkelig oplever dét/ at være Spejder.

I vil få vågne selvstændige unge mennesker der kan tage ansvar både for
sig selv og andre tilbage.

De vil få et netværk de kan bruge hele livet.

Det er jer forældre/ der skal skubbe børnene og jeres ledere af sted på

de fede oplevelser. Støt jeres ledere og tro på jeres børn,

Sommerlejr tilmeldingerne er på hjemmesiden. God sommer til alle.

Spejderhilsen/

Gruppelederne.
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St^ttéforenltifl tor
Det Danske Spe^derkorps
l. Ry Gruppe

Bålmad ved Gyvethytten 2016

INVITATION

Fredag den 24. Juni inviterer vi til bålmad ved Gyvelhytten.

Sæt X i kalenderen allerede nu.

l F.RYS har vi tradition for en gang om året at arrangere en aften med bålmad - for

byggens skyld.

Menuen vil være traditionel spejdermad lavet over bål (eller måske en grubesteg).

Omgivelserne ved Gyvelhytten er fantastiske til en hyggeaften omkring bålet - og

hvis vi er mange bliver det rigtig hyggeligt.

F.RYS's bestyrelse vil gerne invitere alle voksne med tilknytning til l. Ry gruppe til en

uforglemmelig aften/ hvor gamle ledere holder spejderfærdighederne vedlige med

opbygning af "komfur" over bålet/ duften af mad/ der simrer over gløderne og lidt

nostalgisk lejrstemning - og måske en enkelt bålsang?

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til bålhygge denne aften.

Maden er klar omkring kl. 18, men man er naturligvis velkommen til at komme

tidligere og gå en tur i det dejlige område - eller bare snakke og hygge lidt Inden

spisningen.

Man medbringer selv drikkevarer.

Aftenen afsluttes med kaffe og kage.

Alt dette for kun kr. 75 pr. næse.

Tilmelding til arrangementet: senest 17. juni til:

Lisbeth RosbækS8689 2928 eller Grethe Grimstrup®8689 2019



Støtfeforenitté for
Det Danske Spe)derkorps
I. Ry Gruppe

Sommerudflugt - Poverty Walk/ Dokkl og havnefronten

Søndag den 22. maj drog F.RY.S på den årlige sommemdflugt.

I år havde vi valgt et lidt anderledes program/ idet vi skulle på
udflugt til Aarhus med 2 ting på
dagsordenen:

Først en Poverty Walk - dernæst Dokkl/

Aarhus nye hovedbibliotek.

Men hvad er en Poverty Walk? Jo, det er en

rundtur til de steder i Aarhus, hvor de

hjemløse og de udsatte grupper holder til -
og med en tidligere misbruger som guide.

Vi startede kl. 10 ved Dokkl/ hvor Oddur/
vores guide, samlede os op. Han fortalte

hudløst ærligt om sit liv som misbruger.
Oddur stammer fralsland, hvor forældrene var alkoholikere, så det

var helt naturligt for ham også at blive det. I en alder af 12 år!
Tankevækkende.

Medens Oddur fortalte gik vi rundt i området omkring det
grønlandske værested/ Spytbakken på Store Torv og Mølleparken. De

2 timer i selskab med Oddur gik stærkt/ og vi
havde vist alle fået lidt at tænke over.

Nu blev madpakkerne fundet frem/ og de blev
indtaget på Dokkl/ hvor man kan sidde og nyde
sin mad med en fantastisk udsigt. Vi kunne så hver

især gå lidt rundt og studere det nye
hovedbibliotek inden turen gik ud til de nye
områder i Aarhus Ø, hvor vi beså Z-huset,

Lighthouse og det spændende haveområde.

Mætte af indtryk kørte vi til Åbyhøj, hvor Lisbeth var vært ved
eftermiddagskaffen - en hyggelig dag med både tankevækkende/
spændende og nye indtryk.
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SKOVENS DAG

Kalenderen skrev den l. maj, solen skinnede fra en skyfri himmel og

det var den dag, hvor Ry Lopper / Familiespejd havde invi+eret til en

herlig dag i skoven med Jake og Pira+eme.

Vi mød+es på Sletten - 5 familier og os ledere/ der i dagens

anledning var udklæd+e som

flot+e og drabelige pira+er.

På forhånd havde vi lagt 5

poster ud på Sletten og lagt

koordina+eme ind i vores

6PS'er, ru+en var klapvogns- og

smabørnsvenlig/ så alle drog af

s+ed med godt humør og ga-

pamod.

På pos+eme var gemt e+ antal puslespilsbrikker, som familierne

skulle tage med tilbage, og da alle var ankomme+ +il Laden/ skulle

puslespillet samles. Alle børnene arbejdede Sammen om a+ samle

puslespillet/ som vis+e sig a+ være +o puslespil/ og som, nar man

vend+e dem om, indeholdt e+ ska++ekor+ på bagsiden.



RY LOPPER

Skat+en var gemt/ hvor gamle Oouglas tal+e til 8 !! - hvilket gav en

del grublerier. Men pludselig var der en/ der* fik en lys ide, og alle

s+yr+ede af s+ed -børn som voksne - op

+il Douglas Ok+a, som er ligesom

Lynghoveds bålhy+te, men med

hængekøjer hængt op under lof+e+/ så

man kan overnat+e i det fri.

Skat+en var en hjemmebagt

C)rømmekage fra Brovst/ der blev nydt

med velbehag til dessert - ef+er vi

havde spist frikadeller og

kar+offelsalat

Snakken gik på kryds og tværs/ mens børnene legede i skoven/ Vi

havde alle en skøn dag på Sletten og ingen havde egen+lig rig+ig lyst

til Q+ tage hjem, da programme+ var slut.

Med Loppehtlsen

Ani+a/ Henrik, Jan og SuS



Kære Myrer og Myrerforældre.

Dette bliver det sidste nummer af Stammen inden
sommerferien, og højdepunktet siden sidste nummer,

må vist helt sikkert være vores Pinsetur.

Vi var 16 myrer og alle 5 myrerlederer afsted på tur.
Vi mødtes lørdag kl 10 ved Gyvelhytten. Da vi alle
var ankommet og vi havde sunget "goddag", fik vi

fordelt pladserne i de tre shelters. Jeg tror vi alle var

spændte på at skulle sove i shelter, og mange startede

også med at tømme hele rygsækken, for lige at være

sikker på at alt var med....

Her efter var det frit, hvad man havde lyst til at lave, nogle lavede gipsmasker og gipshænder,
nogle byggede huler, nogle gik i gang med et sejt tam afrafter, hvor man også kunne ligge i
hængekøje. Og så var der et par rigtig friske spejdere, der var en tur i søen og bade!
Det var en fornøjelse at opleve, hvordan alle hyggede sig på kryds og tværs.

Sidst på dagen gik vi i gang med aftensmad, nogle snittede grøntsager til spaghetd og kødsovs,
og andre huggede brænde til bålet. Imens maden blev færdig øvede nogle afmyrene på sketch
til aftenens lejrbål. Efter vi med stor appetit havde spist aftensmad, var det tid til lejrbål, med
sang, sketch, kage og varmt kakao. Ca kl 22, kravlede alle myrer i soveposerne, fik en

godnathistorie, og så gik der ikke lang tid før alle sov;-)

Søndag efter vi havde spist morgenmad og pakket vores lejr sammen, kom forældrene kl l O og
hentede en flok trætte myrebørn.

På de følgende møder har emnet været "Ved sø og skov".

Vi har været vi Siimmose og fiske i sump, vi fangede blå.

en del haletudser, de var sjove at fange, men blev lukket

ud i mosen igen, så de kan blive til frøer. Vi har også
været i skoven og gå, og har taget 5km mærket!

Vi har sidste møde inden sommerferien 20/6.
Og så er der vist kun tilbage, og ønske jer alle en super
god sommerferie.

Mange Spejderhilsner Mirian, Jeroen, Kristian, Thomas, Alex og Mette
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Hej Skovmus og forældre

Siden sidst har Skovmusene arbejdet med 'Klar-dig-selv'-mærket. Her har vi øvet os i at

vaske op og pakke rygsæk/ så vi kunne blive klar til divisionsturnering. Vi har også øvet lidt

førstehjælp. Afslutningsvis skulle vi planlægge indkøb til en madpakke/ hvorefter vi købte

ind og smurte madpakken. Der blev smurt nogle sunde og lækre madpakker.

Vi tømmer nu ventelisten og siger velkommen til nogle nye spejderbørn. Der er børn fra
både 2. klasse og kommende oprykkere fra 3. klasse.

DivisionsturneringThorsager maj 2016:

Den sidste weekend i maj tog 13 skovmus og 4 ledere på divisionsturnering på Djursland. Vi

mødtes med 3 andre grupper fra

Gudenådivisionen. Her kæmpede vi med

de andre spejdere om at vinde
divisionsturneringen. Årets tema var

vand/ så der blev både skudt med

vandpistoler/ slukket bål med vand og

fyldt vand i kopper og kander. Herudover

nåede vi også at øve teltopslagning og
have stort lejrbål - OG få spist en masse

flødeboller!

/ en pause på divi-lejren var der tid ti! at skrive dette
indlæg til "Stammen".
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Ry Gruppe - rød patrufje - vinder

en flot andenplads for godt

teamarbejde v/løbet.

Kommende tiltag og arrangementer:

Biodiversitet...

l juni måned skal vi tage biodiversitetsmærket. Vi skal ud og se om vi kan finde en masse

kryb og kravl. Vi skal bl.a. ud og holde Spejdermøde ved Gyvelhytten/ og se hvad der foregår
imellem træerne ved Knudsø.

Vandremærkedag...

D. 18. Juni er der vandremærkedag/ hvor skovmusene får mulighed for at tage 10 km

mærket. Vi gennemfører kun/ hvis der er tilslutning nok til dette.

Hvis spejderne kommer til mødet på tirsdag den 7. juni og hvisker flødebolle i øret på en af

spejderledeme/ så er der flødebolfe som præmie.

Sommerlejr Assenbækmølle 23.-26. juli 2016:

Der er sommerlejr på spejdercentret Assenbækmølle/ fra lørdag i uge 29 til tirsdag i uge 30.

Invitation følger snarest og vi HÅBER MEGET at l har lyst til at støtte op om muligheden for

at give jeres børn en fantastisk oplevelse for livet! Vi er afsted 4 hele dage og 3

overnatninger på et spejdercenter med optimale muligheder for spændende spejderliv/

hvor børnene kommer hjem/ mindst 4 cm højere!

Opstart efter sommerferien:

Vi starter op efter sommerferien d 9. August. De første 2 møder bruger vi til opbygning af

skovmusenes bod til Høstmarkedet/ som foregår lørdag den 20/8. Sæt kryds i kalenderen

den dag/ vi får brug for hjælp af jer forældre både i ugen op til og på selve dagen og håber

selvfølgelig at alle jeres børn møder op og har en skøn dag sammen med os.Nærmere
information senere.

Mange spejderhilsner fra Skovmuselederne
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Det var en dejlig

divisionsturnering.

Solen skinnede og alle

var glade. Vi ledere

var kun en smule

flade da det var tid ti!
at sige farvel og tak
for denne gang :-D

Og Skovmusene siger tak for den fantastiske forplejning, som

hyttefædre Henrik og Anita stod for.
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Gode råd fra en rygsæks dyb til far og mor

Sommerlejren nærmer sig, og for nogle er det første gang, de skal af s+ed på en tur.

For et barn i 6-12 års alderen er det en kcempeudfordnng, a+ skulle holde styr på sine
ting i e+ telt Sammen med 5 andre kammera+er.

Fra rygsækkens dyb, har vi hentet nogle råd, som du maske kan bruge, nar rygsækken
skat pakkes. Det er vigtigt, a+ du ikke blot pakker en taske og sender afs+ed Sammen
med dit barn. I skal pakke Sammen/ så dit barn også ved, hvad han eller hun har med i

tasken. Det at være 5Qmmen om at pakke/ er også første skridt til/ at dit barn lærer

a+ pakke selv. Har dit barn prøvet at pakke før, kan barnet ev+. selv finde alle tingene

frem og lægge dem på sengen. Nar han effer hun er færdig, kan I Sammen gennemgå

tingene og sammenligne med den pakkelis+e, som jeres ledere har lavet, og I kan

snakke om de ting/ der maske mangler, er for meget af, eller maske er det ikke så

hensigtsmæssigt, a+ tage sine nye hvide bukser med - selv om de er smarte.

Rygsækken er posernes pose, og selv i en vand+cet rygsæk kan der trænge vand ind.

Sorter tøjet og put det i poser, gerne gennemsigtige, so man kan se, hvad der ligger i

posen. F.eks. l pose med undertøj, l pose med bade+øj/ l pose med skif+e-tøj -

+oite++asken er en pose i sig selv osv. Det giver flere fordele: indholdet for-bliver

tørt og rent - og det er nemt a+ tage en pose op, og pakke den ned igen, uden a+ der

bliver rod i udstyret, be fles+e pakkefis+er er alterede delt op i"poser".

En anden vigtig ting er "NAVNET". Alle tørklæder, spejder T-shir+s, dolke etc. etc. er

ens, og det gør tingene meget lettere for bade dit barn og for lederne, a+ der s+år

navn i alting. Man kan skrive navn i tøjet med en spri+tusch, det går af igen efter
nogen tids vask, og bestik kan mærkes med neglelak.

Nar man begynder a+ putte
tingene ned i rygsækken/ er det

vigtig, at de tunge ting kommer
øverst/ hvilket gør rygsækken
lettere a+ bære. Små ting puttes i

sidelommerne, og bløde ting

lægges ind mod ryggen. Undgå at
hænge ting udenpå rygsækken -
det forsvinder altid, eller
trækker +yngdepunk+e+ skævt, så

rygsækken er træls a+ gå med.

Med spejderhilsen fra rygsækken

^
Lavt tyngdepunkt = tung rygsæk Højt tyngdepunkt - lettere rygsæk



"Normalt kan jeg ikke Hf squash, men det her smager fantastisk!".

Sådan lød det fra en af spejderne på
divisionsturneringen på Sletten.

Divisionsturnerlngen går ud på at dyste i

forskelige spejderdiscipliner/ blandt andet

madlavning. Patruljerne fik udleveret

: ingredienser og ud fra disse kreeret den

lækreste middagsmad. Det utrolige er/ at

de samme råvarer kan give vidt forskellige

resultater/ lige fra pasta med kødsovs/

suppleret med medbragte krydderier

fra spejderlommen/ til

oksekødsfrikadeller med bløde løg og
squashsalat.

Lejrpladser blev indrettet og bedømt

ud fra indretning/ originalitet og ikke

mindst samarbejdet i patruljen. På

dagsløbet dystede de tre

Fjeldrottepatruler med andre

patruljer i blandt andet førstehjælp
med livagtigt teaterbrandsår/ kompas/ legobygning med walkie talkler og at bygge en bro.

Selvom ingen af vore patruljer denne gang høstede vandrepokaler/ var de rigtig gode til

både spejderarbejdet og til at samarbejde.

Vi har haft en del overnatninger og andre weekendaktiviteter i foråret for også at deltage i

Ry Outdoor. Weekendarrangementer giver mere tid til fordybelse/ end det er muligt på de
korte onsdagsmøder.

Til en del af møderne i juni vil vi være i Gyvelhytten og arbejde med naturen. Vi udnytter

her/ at vi er ved vandet og derfor også kan undersøge livet i vand og lave andre aktiviteter

ved vandet. Forløbet ved Gyvelhytten slutter vi af med en overnatning fredag ti! lørdag.

Sommerlejren nærmer sig/ og der er allerede kommet en del tilmeldinger. De sidste kan

stadig nå at tilmelde sig. Her har vi cykler med og kommer til at opleve en stor del af Samsø

på cykel i et tempo/ hvor alle kan være med.

Vores lejrplads ligger ved Langemark midt på øen og bliver vores faste base. Her bygger vi

lejr op med telte/ køkken- og spiseborde af rafter og hvad vi ellers har brug for på vores

lejrplads. Vi laver en cykelheik til syd-øen og har en anden dag til Labyrinten på nord-øen.



Der ud over kommer vi forhåbentlig også til at have en del badeture

og stryge rejer med rejenet.

Der er afgang fra Lynghoved lørdag d.2.juli kl.8 og er retur igen

fredag d.S.juli kl. 15.30. Vi håber på/ at flere forældre kan være

behjælpelige med at transportere os og vores grej til og fra Hov.

Se mere på vores egen hjemmeside: www.fjeldrotter.dk, og hvor l også kan se billeder fra

tidligere lejre og ture.

Vigtige datoer i den kommende tid:

8., 15., 22. juni: Møderne afholdes i Gyvelhytten

Fredag d.l7.juni: Overnatningstur Gyvelhytten

2.-8.juli (uge 27): Sommerlejr på Samsø

Se i øvrigt flere datoer l programmet.

Spejderhilsner fra Annette/ Lotte/ Ole/ Sissel/ Asger/ Anders og Ulla
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Nu er sommeren nært forestående/ med lyse aftner til tropsmøderne (måske man kan

spotte en flagermus til Naturtjekket ??). Hele familien må gerne hjælpe med natur-tjekket/

og man må gerne registrere den samme observation/ hvis man er flere der følges.

Alle tropsspejdere opfodres fortsat til at /Natur-registrere/ på app'en og øve knob. På et af

de sidste møder inden sommerferien/ kan spejderne viser hvad de kan og har registreret/ og

få mærke derefter.

Sidste weekend i maj var der divisionsturnering, det vil sige trops-spejdere fra andre byer i

Himmelbjerg-divisionen mødtes og dystede på forskellige spejder-færdigheder/ fx

samarbejde. Patruljen fra l. Ry gruppe bestod af Merian/ Patrick og Anders. Zeth var
desværre blevet syg.

For dem som har været med før/ er det et dejligt gensyn med spejder-venner fra de andre

byer omkring os. Galten havde medbragt tropslederens gamle patruljestander.

Næste Event som Tropsspejderen kan/ og MEGET gerne må

deltage i er RY Outdoor festival, l- Ry gruppe har tre

aktiviteter/ som vi sælger under Ry Outdoor/ blandt andet

overnatning i telt/ bygge raftebord og primitiv madlavning/

alt sammen på Lynghoved. Når dette blad udkommer er det overstået/ men vi håber mange

af jer var forbi og snusede til stemningen.
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Sidste møde inden sommerferien bliver d. 20. juni.

Så kommer sommerlejren/ hvor vi tager afsted 2. juli og kommer hjem d. 9. juli. Der

kommer nærmere besked om hvornår vi pakker cykler/ de bliver pakket tæt/ så gerne en

lidt robust cykel (hvis man er en dem/ der har noget at vælge mellem).

Vi sender særskilt besked om sommerlejren senere både via troppens facebook gruppe og

e-mail listen. Troppens facebook side er: www.facebook.com/groups/139266406161051/,

som er en lukket gruppe/ hvor tropsspejdere og deres forældre kan være med.

Efter sommerferien er første møde mandag d. 8. august. Til den tid er tre af vores

patruljeledere; Anni/ Asger og Asbjørn taget på efterskole - vi håber l får et dejligt år!!

Det betyder/ at vi kommer til at mangle nye patruljeledere eller patrulje-assistenter/ faktisk

vil vi gerne have 6 nye patrulje assistenter/ så der er flere der får prøvet. Så kære forældre/

vi vil meget gerne have/ hvis l vil opfodre jeres spejder til at melde sig, Vi holder en

planlægningsdag d. 14. august for alle patruljeledere og patruljeassister/ hvor alle møder

indtil starten af januar planlægges.

Datoer:

3.-5. juni Ry Outdoor

20. juni Sidste møde inden sommerferien

2. "9. juli Sommerlejr på Bornholm

8. august Første møde efter sommerferien

13. august Opstilling af Høstmarked-vartegn (en trops-opgave)

14. august Planlægningsdag for patruljeledere og patruljeassistenter

20. august Høstmarked - tropsspejderene står for pandekage boden og forældre må gerne

hjælpe i andre boder

Mange for-sommerhilsner

Irene og Torben



Hej alle

Foråret har for Klan-A! budt på klanweekender i Bededagsferien og Kristi

Himmelfartsferien. Disse er gået med flagopsætning/ madlavning og projekter som for

eksempel bådbygning og fisketur. Selvfølgelig er der også gået en del tid med en masse

hygge og diverse spil.

Derudover har der været et par patruljer afsted på klanløbet Sværdkamp. Det var efter

sigende en rigtig god tur.

Vi er i fuld gang med
planlægningen af årets
sommerlejr/ som i år

består af en kanotur på

Gudenåen. Vi lægger ud

med et par dage ved

Gyvelhytten/ hvor vi skal

pimpe kanoerne med sejl

og andre gadgets/ som

kan gøre en fed kanotur

endnu federe.

Derefter sejler vi afsted

med strømmen®

Spejderhilsen
Andreas og Liv

^
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3. RY OUTDOOR

Fj.+ Tr. Sommerlejr

5. Fj.+ Tr. Sommerlejr

6. Fj.+ Tr. Sommerlejr

7. Fj.+ Tr. Sommerlejr

F j.+ Tr. Sommerlejr 8. Skolestart

15. Opbygning Høstmarked

16. Opbygning Høstmarked

17. Cpbygning Høstmarked17. Fj. : WT 17. sfterårsferie

18. Opbygning Høstmarked

19. Opbygning Høstmarked

21. PLAN / SPARK SLUTTER

23. Sat.Hans

24. Sidste skoledag

Forkortelser:
BM == Bestyrelsesmøde
LM = Ledermøde

2-8 JULI:FJ:SL
2-10 JULI: TR:SL

My == Myrer

Sk. = Skovmus
Mu = Mus
Fj = Fjeldrotter

Kl = Klanen
Be == Bestyrelsen

Tr == Troppen

DL == Deadlinen Stammen
SL = Sommerlejr
WT = Weekendtur



Bestyrelsesformand

Kasserer

Bestyreisesmedlem

Bestyrefsesmediem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Ung i Bestyrelsen

Ung i Bestyrelsen

Gruppeleder

Gruppeleder

Mødedag: 1. Søndag

/ hver måned

10.00-13.00

Mødedag: Mandag

17.00-18.15

Mødedag: Tirsdag

17.30-19.00

Mødedag: Onsdag

18.45-20.15

Mødedag: Mandag

19.00-21.00

(vinter: kun ti! 20.30)

Mødedag: Tirsdag

Formand

Kasserer

Hytteudvaigs ansvarlig

Hytteforældre og ud!ån

Maria Katja Jensen

Tanja Flaaten

Thomas Steen Linnet Hansen

Birgitte Højland
Michael Vestergard

Lis B. Hermind

Helene Nhan Hermind

enders Møller Jensen

GRUPPELEDELSEN
Leon Sindberg

Lene V. Nielsen

LOPPER / FAWIILIESPEJDERNE i
Susanne & Jan Løvheim

Anita & Henrik Berg

MYRER (6 - 8 år)
Thomas Cordtz

Kristian Løkke Kristensen

Mette Fruekilde

Jeroen van der Maat

Alex Pedersen

SKOVMUS(8-10år)
Jeannett Rasmussen

Leon Sindberg

Tanja Jensen

Stine Wraae Bach

FJELDROTTER(10-12år)
Annette Hinkbøi

Lotte Thorup

Ole Poulsen

Ulla Linderoth

Sissel Gammelgaard

TROP (12-16 år»
Irene Bjerum Poulsen

Torben Skovhus

KLAN (16-23 år)
Liv Skovhus

Andreas Thorup

Mail: bestyrelsen@ryspejder.dk

-undhøjvej 9 formand@ryspejder.dh

Sildebakken 16 kassereren@ryspejder,dl<

Rugaard skovvej 26

^h om vej 1
Fugldaien 38

^hornvej 50

^ho m vej 50

Platanvej 46

Mail: gl@ryspejder.dk

Kærmindevej 11

Lysbrøgade 1, 8600 Silkeborg

Maii: familie@ryspejder.dk

Lyngdai 6
KlosterveJ 53

IVtail: myrer@ryspejder.dk

Ly n g vej 14
Parallelvej 9A

Kildebjerg Skovvej 3
Bakkelyparken 62 B

Klostervej 109

Mail: skovmus@ryspejder.dk

Mosetunden 2D

Kærmindevej 11

Ringvej 10
Egeve] 3

h/laii: fjeldrotter@ryspejder.dk

Ny Kirkevej 8
Søvænget 4

Thorsvej 76

Ydu ns vej 6

Siimvej 22

Mail: troppen@ryspejder.dk

Skovvænget 20

Kyhnsmindevej 6

Mai!: klana@ryspejder.dk

Kyhnsmindevej 6

Søvænget 4

F.Ry.S. (Første RYs Støtteforening) Mail: frys@ryspejder.dk

Jens Larsen

Kaj Jakobsen

LYNGHOVED
Jørgen Gammelgaard

GYVELHYTTEN, Lyngvej 12
Susanne & Jan Løvheim

Anita & Henrik Berg

Kyhnsmindevej 8

Tuistrupvej 49

Skanderborgvej 86

Siimvej 22
EWail: gyvelhytten@ryspejder.dk

Lyngdal 6
Klosterve] 53

GRUPPENS HJEIVIIVIESIDE: www.rygruppe.dk

?1726314
3769 8069
?283 6643
?053 3449
3788 0096
20422142
23886811

2943 7226
40186601

2129 0939
2145 1066

3056 6776
31676891
4076 8504
30339617
2094 6499

31345619
2943 7226
6053 2210
26159283

40456517
8689 3348
20232191
61346026

8788 0307
8689 3883

4021 7620
60498417

4011 6193

21290939
21451066


