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RÅDSMØDE 25. FEBRUAR PÅ
LYNGHOVED
FÆLLES START PÅ LODSEDDEL
SALG PÅ LYNGHOVED 4. MARTS

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. 21 29 09 39
stammen@ryspejder.dk
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.

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

DEADLINES 2017
Stammen 03: 2/4, udkommer 10/4
Stammen 04: 21/5, udkommer 29/5
Stammen 05: 6/8, udkommer 14/8
Stammen 06: 24/9, udkommer 2/10
Stammen 07: 12/11, udkommer 27/11
Stammen 01/18: 1/1 2018
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... Er denne gang tegnet af Sigrid fra
Myrerne, som har fået en stor
slikpose for sine anstrengelser. Du kan
også få lov at lave 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 også stor
slikpose til dig.
PS: Vi forbeholder os ret til at vælge
blandt de bedste tegninger ....

”LYNGHOVED” z SKANDERBORGVEJ 86 z 8680 RY

Rådsmøde, Økonomi og Sommerlejr tilmelding.
Det er emner vi beskæftiger os meget med i gruppen lige nu.

Det årlige Rådsmøde.
Det er Spejdernes generalforsamling, som finder sted d. 25. februar på
Lynghoved, Skanderborgvej 86, kl. 14.00 - ca 15.30
Vi vil gerne snakke om sommerlejren med jer forældre. På de store lejre er den
endelige tilmeldingen altid lagt meget tidligt på året. Det sker for at få det store
puslespil til at gå op og få diverse godkendelser fra myndighederne.
Man kan ikke melde sig til senere på året, med mindre der bliver et afbud.
Lederne har snakket sommerlejr med jeres børn, og vi håber, at rigtigt mange
spejdere fra Ry får lov til at få denne kæmpe oplevelse som en landslejr er.
Gruppens bestyrelse har sparet op til denne tur. Gruppen betaler halvdelen af
turens pris, fordi det ikke skal være prisen der gør at spejderne evt. ikke kommer
med.
Dette leder til det andet store emne bestyrelsen går og tumler med. Gruppes
udfordring med fremskaffelse af midler i fremtiden.
Reno syd har opsagt aftalen om loppe opsamlings containeren på
genbrugspladsen i Ry fra 2018. Det vil give nogle udfordringer med at samle
lopper nok til vores markeder som vi ikke helt kan overskue lige nu.
Vores afgående formand arbejder fortsat på en ny aftale med Reno Syd. Vi er dog
nødt til at se på hvad vi fremad rettet gør for at opretholde en sund økonomi i 1. Ry
Gruppe. Vi laver en lille workshop og håber at I har nogle fantastiske ideer til
fremtidige indtægtskilder.
Det er også på Grupperådsmødet at forældre til spejdere under 15 år og spejdere
over 15 år har mulighed for at være medbestemmende om, hvad der skal prioriteres
højst i 2017. Der er også mulighed for at tage ansvar direkte og træde ind i
bestyrelsen eller blive leder.
Vel mødt til Grupperådsmødet 2017
Spejderhilsen Lotte og Leon.
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SPEJDERLOTTERIET 2017
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 4. marts klokken 10.00 – og vær med til starten på årets store
lodseddelsalg.
Spejderlotteriet arrangeres af Det Danske Spejderkorps og er primært til for korpsets grupper,
og sidste år tjente grupperne omkring en million kroner til lokale spejderaktiviteter. I 1. Ry
Gruppe tjente vores flittige spejdere over 20.000 til vores eget spejderarbejde.
Det Danske Spejderkorps har valgt igen i år at gøre det endnu mere attraktivt at sælge lod‐
sedler, så vores gruppe kan tjene endnu flere penge for hvert solgt lod. I 2017 vil gevinsten til
grupperne stige til 15 kr. pr. solgt lodseddel, så der er altså udsigt til flere penge for den
samme arbejdsindsats som tidligere. Loddernes salgspris vil stadig være 25 kr.
Som noget helt nyt kan den gruppe, der sælger flest lodder pr. medlem, vinde en nybygget
shelter til en værdi af 50.000 kroner. Den shelter kan DU være med til at placere i Ry.

Igen i år har vi en stor konkurrence for spejderne!
De tre Ry Spejdere, der sælger mest får en flot præmie. Præmierne vil være gavekort til
SpejderSport!! De tre spejdere, der sælger flest lodsedler til og med 14. 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. Salgsperioden i år inkluderer alle helligdagsferierne,
hvor der er mulighed for at du kan sælge også til alle dine onkler og tanter! Så det er bare
med at komme igang.
PS: Usolgte lodsedler, som du ikke har afleveret senest 14 maj tillader vi os stadig at betragte som solgte, som
skal afregnes kontant.

.

Spejdernes Lejr 2017 er Danmarks største spejderlejr, hvor 40.000
danske og internationale spejdere mødes i naturskønne omgivelser i
Sønderborg fra den 22.‐30. juli 2017.

Lejr uden kontanter
På årets sommerlejr skal vi ikke have penge med hjemmefra. Det vil sige, at man i stedet for
at holde styr på kontanter, får et armbånd med en chip i. Man kan let ”sætte penge ind på
armbåndet” og tanke op, hvis man løber tør.
Det er frivilligt at anvende armbåndet som betalingsmiddel, men det vil være begrænset,
hvor du kan bruge andre betalingsmidler. Alle handelssteder på Spejdernes Lejr vil benytte
kontantløs betaling. Der vil være nogle enkelte steder, hvor vi accepterer kreditkort og
kontakter, men det er primært for, at du kan få tanket dit armbånd eller gæstekort op.
Der er tale om en smart og sikker løsning, hvor der sættes et dagsmaksimum på alle
armbånd. Du kan selvfølgelig selv vælge dit eget dagsmaksimum, og der vil også være
mulighed for at "spare op", hvis du ikke fik brugt dit dagsmaksimum dagen inden. På den
måde slipper ledere også for at skulle administrere lommepenge for en stor gruppe.
Du kan fylde penge på hjemmefra og under lejren via vores hjemmeside. Hjemmesiden er
selvfølgelig også tilpasset tablets og smartphones. Vi planlægger at udlevere armbåndene
inden lejren, så forældrene kan tanke deres spejderes armbånd op og sætte maksimalt
dagligt beløb inden lejren.
Tilmelding til sommerlejren
Spejdernes Lejr er et stort arrangement – derfor er det vigtigt nøjagtigt hvormange der
kommer, så der kan planlægges efter det.
Derfor er sidste frist for tilmelding allerede den 10. marts, og der er ikke mulighed for at
tilmelde sig senere – så brug tilmeldingen på hjemmesiden allerede i dag!

Bytorvet 22 * 87 88 08 10 * www.profiloptil.dk
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RY MYRER
Kære Myrer og Myrerforældre.
Tak for den store opbakning omkring at få voksen ‐logistikken til at gå op til vores
myrermøder. Dejligt at vi nu er dækket ind med voksne til alle vores møder.
Vi har delt børnene ind i 4 patruljer, Rævene ‐ Snittebande‐ Slangeløverne ‐ Ulvene.
Børnene har selv fundet på navnene og hver patrulje har lavet et flag. Flagene blev
dekoreret med kartoffeltryk og tegninger en opgave de var meget entusiastiske omkring.

Der er også blevet tænkt på fuglene til trods for udeblivelse af vinteren, og vi håber, at vi
ved bladets udgivelse har husket at sende de fine foderhuse med hjem ☺
I det tidlige forår vil vi forsøge med knob. Vi håber at smagen af jordbær, karamel eller
lakrids kan få lysten til at lære at binde knuder til at blomstre. Vi skal nemlig bygge huler og
balancebaner og her er det dejligt at kunne binde en knude.

Vi vil også se nærmere på naturen omkring Lynghoved og forhåbentlig finde
nogle spor fra dyr.
Bålet vil som regel være en fast aktivitet på vores møder, det er her de fleste af os føler os
som rigtige spejdere. Vi vil derfor løbende repetere regler omkring adfærd ved bål. Vi er
mange, når vi er samlet i bålhytten og man kan i sin iver let glemme hvordan det nu er man
begår sig omkring et bål.

Vi har også lodsedler på programmet. Lørdag d. 4. marts mødes alle spejdere kl. 10 for at
starte årets lodseddelsalg – der er en konkurrence om at sælge flest, og den første dag får
man dobbelt op på points! Senere vil vi sammen med Myrerne, på vores møde d. 6 marts,
gå på de omkringliggende villaveje og se om vi kan få nogle solgt. Derudover får hver
spejder nogle lodder med hjem, som vi håber I vil hjælpe med at sælge.

Med spejderhilsen fra Maria, Olav, Sune og Merian

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

www.gaverogvin.dk

RY SKOVMUS
Hej Skovmus og forældre
Skovmusene har siden juleferien haft travlt med at lave bestikposer og bålkapper, så vi alle
kan være klar til divisionsturnering i maj og den spejdernes lejr i juli. Der blev malet, flettet
bånd og syet til den store
guldmedalje. Stor ros til vores
skovmus, som gik til opgaven med
stor tålmodighed. Og ikke mindst
tak til de to tålmodige skovmus
mødre, som hjalp os med at sy
under møderne.

Efter vinterferien står der en masse
forskellige ting på programmet. Vi
skal deles ind i patruljer og snakke
lidt om det at være spejder.
Dernæst står der lodseddel salg på
programmet. Vi tager en aften, hvor vi alle går rundt og sælger lodsedler. Og så skal vi både
have tema om morse og andre koder og øve os i at tænde bål frem mod påskeferien.
Af andre ting på programmet skal nævnes Spejdernes lejr til sommer. Den store spejderlejr,
hvor ca. 40.000 spejdere samles i Sønderborg. Vi har talt med skovmusene om lejren. V har
snakket om, at vi skal bo i telte, at der kommer nogen med og laver mad til os, og at udover
at bygge lejren op også skal ud og se den store lejr og lave aktiviteter rundt omkring på
lejren. Så skynd jer, at melde jer til, så vi kan komme rigtig mange skovmus afsted.

Derudover skal det nævnes, at vi d. 25 februar
afholder rådsmøde (spejdernes generalforsamling)
på Lynghoved kl. 14.00 ‐ 15.30. Her er alle forældre
og børn velkomne, der bliver lavet underholdning for
børnene, mens de voksne er til møde.
Lørdag 4. marts mødes alle spejdere for at starte
årets lodseddelsalg – se mere om denne dag andet steds i bladet.
Med spejderhilsen fra Jeannett, Stine og Leon

Ry Fjeldrotter
Kære alle Fjeldrotter og Fjeldrotteforældre.
D. 13 ‐15 januar var alle vi ledere på planlægningsweekend, og med i tasken havde vi jeres
fantastiske ideer med til årets program.

Alle ideerne satte vi op på en padlet, og så begyndte vi vores planlægning i detaljer.

Alle jeres ideer blev til møder, og nogle blev til ture. Enkelte var vi nødt til at lade ligge til et
andet år, vi kan simpelthen ikke nå det hele.
Programmet er sendt ud til alle jeres forældre, I kan få dem til at vise jer det.
Vi er allerede lidt bagefter, for jeres elektrospil bliver først færdige her i begyndelsen af
februar ‐ derfor bliver vi nødt til at justere programmet løbende, og så skal I nok få en ny
kopi.

På planlægningsweekenden blev vi også enige om at vi skal have en anden begyndelse på
møderne. Alle patruljemedlemmer skal lave deres eget totem (patruljerne har allerede
lavet ideerne, nu skal vi bare have fremstillet jeres personlige patruljetotem). Hvert møde
skal så begynde med at hvert patruljemedlem hænger sit eget totem på en stander, så kan
vi hver gang se hvem der er kommet og hvem vi savner.
Vi vil nemlig også gerne blive endnu bedre til at udnytte at I arbejder sammen som patrulje.

Udover det daglige program, har vi en masse andre fælles aktiviteter:
• d. 22 februar er der tænkedag (det er heldigvis på vores
almindelige mødedag) kl. 17.30‐19.00
• d. 25 februar er der rådsmøde (generalforsamling) på Lynghoved 14.00‐15.30, hvor
alle forældre mødes og beslutter gruppens fremtid, mens børnene underholdes i et
andet lokale. Søskende er også meget velkomne
• d. 26 februar er der fastelavnsarrangement ved superbrugsen, hvor vi skal slå katten
af tønden, sammen med de børn der dukker op. Kl. 10.00‐ 12.00
• d. 4 marts mødes alle spejdere til opstart på årets lodseddelsalg – se andet steds i
Stammen
• d. 24‐26 marts er vi på weekendtur til Sletten, det kan du læse mere om på vores
hjemmeside 1.rygruppe.dk
• d. 24. april holder vi Sct. Georgsdag fra 17.30‐19.00 for hele 1. Ry ‐ derfor er mødet d.
26. april aflyst
• d. 28‐30. april er der divisionsturnering på Ryekol (der kommer der mere ud om
senere)
• d. 22. ‐26. Juli er der Spejdernes lejr 2017 ‐ husk at tilmelde dig, det bliver helt
fantastisk :0)

Spejderhilsen
Carlo, Anders, Lars, Marianne, Ole, Annette og Lotte

Vi er nu kommet godt i gang med 2017. De nye patruljeleder og patruljeassistenter (PL/PA)
har været på planlægningsweekend, sammen med de øvrige ledere i 1. Ry Gruppe. Vi har
fortsat tre patruljer, og møderne indtil oprykningen nu er der planlagt. Hovedparten står
PL/PA selv for, et par stykker har de største tropsspejdere planlagt, et par stykker står
Klanen (spejder 16‐24 år) for, og resten står tropslederne for. Vi synes der er planlagt nogen
gode møder, så vi tror på, at det bliver et godt spejder forår i troppen.
Den endelig tilmelding til Spejdernes Lejr 2017 er nu åben. Tilmeldingsfristen er 10. marts.
På lejren kommer vi til at ligge hele 1. Ry Gruppe sammen, i et område med vores nabo‐
kommuner. Tilmeldingen ligger på hjemmesiden.
En del af spejderne i disse grupper kan man som tropsspejder møde allerede i pinsen, ved
at tage på INDABA på Ryekol. Også her er tilmeldingen åben på hjemmesiden. Der plejer at
være rift om pladserne på INDABA, så hvis I vil med, så skal I tilmelde jer nu.
En anden mulighed for at møde spejdere fra vores nabo‐kommuner er på
divisionsturneringen 28.‐30. april. Sæt allerede nu X i kalenderen, der kommer en særskilt
tilmeldning.
4. marts starter det årlige salg af lodsedler, som er en af de måder spejderne tjener penge
til aktiviteter og lejre. Hver spejder får udleveret 10 lodsedler i første omgang, og kan få
flere når de er solgt. Vi håber I vil bakke op om lodseddel‐salget, ved at minde jeres trops‐
spejder om, at de skal ud og sælge de lodsedler, de har fået udleveret. Og gerne flere...
Efter sommerferien 2017 har vi brug for nye voksne i tropsledelsen. Så skulle der være en
forældre, som går med en uforløst tropsleder i maven, så kom og besøg os en mandag
aften, så fortæller vi gerne, hvad vi ser som vores opgaver, som voksne. Jo flere vi er, des
mindre tid tager det for den enkelt, så hvis du kan hjælpe med udvalgte opgaver, være med
på ture, afløse nogle mandag aftner…….. eller andet så sig endelig til.
HUSK:
22. februar

Tænkedag, fælles for hele gruppen

25. februar

Rådsmøde

4.marts

Fælles start på salg af lodsedler – se andet sted i bladet

10. marts

Sidste frist for tilmelding til sommerlejr

14. april

Sidste frist for tilmelding til INDABA – det er meget populært, så
tilmeld jer så hurtigt som muligt, da der er begrænset antal pladser

Mange nu‐er‐det‐snart‐forår‐hilsner
Irene og Torben
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25. Kr. Himmelfart

25.

26. Fastelavn v SuperBrugs

26. FJ. WT/Sommertid start

26.

26.

26.

27.

27.

27.

27.

27.

28.

28.

28. FJ. + TR. WT (Divi)

28.

28.

29.

29. FJ. + TR. WT (Divi)

29.

29.

30.

30. FJ. + TR. WT (Divi)

30.

30.

31.
Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
LM = Ledermøde

My = Myrer
Sk. = Skovmus

DL

DL

31.

Mu = Mus
Fj = Fjeldrotter

Kl = Klanen
Be = Bestyrelsen

SL 2017: 22. - 30. juli i Sønderborg – absolut sidste tilmelding er 10. marts !

Tr = Troppen
DL = Deadlinen Stammen

SL = Sommerlejr
WT = Weekendtur

21.

Bestyrelsesformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Ung i Bestyrelsen
Ung i Bestyrelsen
Gruppeleder

Maria Katja Jensen
Tanja Flaaten
Thomas Steen Linnet Hansen
Birgitte Højland
Michael Vestergard
Lis B. Hermind
Helene Nhan Hermind
Anders Møller Jensen
GRUPPELEDELSEN
Leon Sindberg
Lotte Thorup

Mail: bestyrelsen@ryspejder.dk
Lundhøjvej 9
formand@ryspejder.dk
Gildebakken 16
kassereren@ryspejder.dk
Rugaard skovvej 26
Ahornvej 1
Fugldalen 38
Ahornvej 50
Ahornvej 50
Platanvej 46
Mail: gl@ryspejder.dk
Kærmindevej 11
Søvænget 4

2172 6314
8769 8069
2283 6643
2053 3449
8788 0096
2042 2142
2388 6811

2943 7226
8689 3348

Mødedag: 1. Søndag
i hver måned
10.00 – 13.00

LOPPER / FAMILIESPEJDERNE
Mail: familie@ryspejder.dk
Susanne & Jan Løvheim
Lyngdal 6
Anita & Henrik Berg
Klostervej 53

2129 0939
2145 1066

Mødedag: Mandag
17.00 – 18.15

MYRER (6 - 8 år)
Olav Grimstrup
Maria Lyngs Pedersen
Sune Lüthje Terkelsen

Mail: myrer@ryspejder.dk
Emborgvej 77
Fugldalen 34
Moselunden 12 D

2180 5011
2327 3358
2989 2958

Mødedag: Tirsdag
17.30 – 19.00

SKOVMUS (8 - 10 år)
Jeannett Rasmussen
Leon Sindberg
Stine Wraae Bach

Mail: skovmus@ryspejder.dk
Moselunden 2 D
Kærmindevej 11
Egevej 3

6134 5619
2943 7226
2615 9283

Mødedag: Onsdag
18.45 – 20.15

FJELDROTTER (10 - 12 år)
Annette Hinkbøl
Lotte Thorup
Ole Poulsen
Marianne Krog Rasmussen
Lars Malmros

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Silkeborgvej 52
Søvænget 4
Thorsvej 76
Knudsvej 33
Rugaards Skovvej 24

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

TROP (12 - 16 år)
Irene Bjerum Poulsen
Torben Skovhus

Mail: troppen@ryspejder.dk
Skovvænget 20
Kyhnsmindevej 6

Mødedag: Tirsdag

KLAN (16 - 23 år)
Liv Skovhus
Andreas Thorup

Mail: klana@ryspejder.dk
Kyhnsmindevej 6
Søvænget 4

Formand
Kasserer

Hytteudvalgs ansvarlig
Hytteforældre og udlån

F.Ry.S. (Første RYs Støtteforening)
Mail: frys@ryspejder.dk
Jens Larsen
Kyhnsmindevej 8
Kaj Jakobsen
Tulstrupvej 49
LYNGHOVED
Jørgen Gammelgaard
GYVELHYTTEN, Lyngvej 12
Anita & Henrik Berg
Susanne & Jan Løvheim

Skanderborgvej 86
Siimvej 22
Mail: gyvelhytten@ryspejder.dk
Klostervej 53
Lyngdal 6

GRUPPENS HJEMMESIDE: www.rygruppe.dk

4045 6517
8689 3348
2023 2191
2167 0480

8788 0307
8689 3883

4021 7620
6049 8417

4011 6193
2145 1066
2129 0939

