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23. april gøres Gyvelhytten
ren og klar til sæsonen.
Brug Gyvelhytten – det er
vores helt eget sted

42. årgang

April/Maj 2017

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 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 August og
Amalie fra Fjeldrotterne, som har
fået en stor slikpose for deres
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 ....
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Sol og Forår, Nye oplevelser venter!!
Vi hygger os i den spæde forårs sol og mærker at vinteren giver slip.
Her ånder fred. Solsorten fløjter glad, da den har overlevet natten, der
er mad og den fornemmer foråret.
I Danmark er kampen om mad ikke stor, vi sulter ikke. Vores børn går i
skole, de får en udannelse og mulighed for at forsørge sig selv og deres
familier.
Sådan er det ikke alle steder.
Derfor har jeres børn lodsedler med hjem for at sælge til de i jeres
omgangskreds der kunne have lyst til at hjælpe med at skaffe penge til
at undervise børn i lande. Hvor det ikke er en selvfølge at gå i skole.
De støtter også spejderarbejdet i Ry, da vi modtager halvdelen af
omsætningen. Så motiver dit barn til at sælge de ti lodder minimum.
Og meget gerne mange flere.
Vær med til at tage ansvar i vores samfund og ude i verden, som er en af
vores formål med at være spejdere i Danmark.

Børn i Ry sulter!
Sulter efter gode oplevelser, så husk at give dem lov at komme med på
ture.
Puf dem blidt af sted, som andemor når ællingerne skal i vandet første
gang, og I vil se børn der vokser og blomstre.
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Det summer på Lynghoved, der er aktiviteter alle ugens dage.
Man mærker at energien stiger lige fra Lopperne til Klanen det er
fantastisk at være en lille del af.
At se alle de mennesker have et fælles udgangs punkt i spejderiet, og
alligevel få så mange forskellige oplevelser er ganske overvældende, her
er vitterligt plads til alle. Lille som stor, ung som gammel.
Kig ind og følg med i byggeriet, hytte fædrene og bestyrelsen gør et
kæmpe arbejde for at skabe de bedste rammer for alle på Lynghoved.

Den 22. april har 1. Ry Gruppe Forårsmarked ved Super Brugsen.
Klokken 10.00 slår vi portene op for endnu et marked med lopper der er
skænket af borgerne i Ry som støtte til spejderne her i byen.
Kik op og vær med, støt op om Gruppen og jeres barn.

Støt op om jeres ledere, de bruger deres fritid af lyst, og uden at få
penge for deres indsats.
Anerkend dem for deres overskud og den energi de lægger i vores lille
by, og giv også dem et lille puf videre, det vil de elske jer for.

Foråret er kommet, alt vokser og gror.
Kom ud og pluk oplevelserne medens de er der!
Spejderhilsen
Gruppelederne
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n en dag på
p lejren – som den kan komm
me til at see ud:
09:00 Efter
E
en fæ
ælles morgensamlin
ng samme
en med dee 350 andrre spejderre fra
Skandeerborg kom
mmune, og en frisk portion havregrød stævner aalle ud til dagens
d
aktiviteeter. I dag skal vi på ”kulturreejse”, hvor vi komm
mer rundt i grænseo
området og i
ærer om aandre kultturer og laaver
restten af verrden. Rejseen består af en rækkke posterr, hvor vi læ
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Efteer sommeerferien skkal vi på skkattejagt, lege indianere i Gyvvelhytten,, og lave fo
auttomater til vinterens fugle.

Hjæ
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v at
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tilm
melding påå vores hjeemmesidee ‐ og der er
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f ledige pladser
p
til næste
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Meed spejderrhilsen
Fam
miliespejdene Loppeerne
Anita, SuS, Henrik og Jan

RY MYRER
Kære Myrer og forældre
Det er så skønt at dagene er blevet lysere og længere. Alle
nyder at vi kan være ude igen uden at være pakket ind eller
blive røget ud af bålhytten ☺
Myrerne er fantastisk arbejdsomme, de
lever virkelig op til grenens navn. Vi har
bygget huler og balancebomme i stor stil.
Børnene har knoklet og slæbt rafter og
gravet i skoven. Har I tid, skulle I tage et
smut forbi skoven og se nærmere på
vores ”Myretue”.

Vi har lært hvordan man kan
slukke tørsten med saft fra
birketræer.
”Hvis man er i skoven og lige
har en boremaskine og nogle
sugerør i lommen dør man
ALDRIG af tørst” citat: en Myre.

Efter Påske er der Forårsmarkedet så husk kryds i kalenderen d.22/4 og kom op og gør et
kup eller bare mærk den gode stemning ‐ måske med en pandekage.
Den 24/4 er det Sct. Georg, en fælles spejderdag der afholdes på Lynghoved fra 17.30‐
19.00.
Fra 8. maj skal vi have et forløb ved Gyvelhytten. Vi har afsat 3 gange hvor vi mødes ved
Gyvelhytten (Birkhede) og har vores spejdertid der. Vi skal fiske og undersøge insekter. Så
medbring gerne gummistøvler og et par ekstra bukser bare for en sikkerheds skyld.
Forårsglade spejderhilsner
Sune, Olav, Miriam og Maria

Bytorvet 22 * 87 88 08 10 * www.profiloptil.dk

RY SKOVMUS
Hej Skovmus og forældre
Siden sidste udgave af Stammen, er der kommet godt gang i udendørsaktiviteterne. vi
nyder at der igen er lyst til vores spejdermøder, og at vi ikke skal pakkes ind i lag af tøj.
Vi er så småt gået i gang med at forberede os
til sommerens ture. Vi har delt Skovmusene
ind i 3 patruljer; 2 drengepatruljer og en
pigepatrulje. Ved hvert møde øver vi at stille
op i patruljen og 'melde klar'. At 'melde klar'
betyder, at alle mand i patruljen kan stå stille
på en lige række og afvente, at
patruljelederen melder klar til en leder. En
svær ting når man har lopper i
spejderuniformen og krudt bagi og bare gerne
vil i gang med at lege ;‐)
Her i det tidlige forår har vi øvet os i morsealfabetet
og haft fokus på lege, hvor vi skulle samarbejde.
Der er blev morset til den store guldmedalje, og
vores Skovmus blev så dygtige, at de kunne slutte
morse‐øvelsen af med en omgang morsebingo.
Sjovt er det at spille morsebingo, når en række
giver kiks og skumfidus til at riste over bål.
Resten af foråret skal vi øve os i forskellige
spejderfærdigheder, som f.eks. at tænde bål, lege
med reb og rafter og i øvrigt lære at 'klare os selv',
så vi kan blive klar til divisonsturneringen d. 20‐21.
maj og sommerens store 'Spejdernes Lejr' i
slutningen af juli.
Af datoer skal I huske, at der ikke er normalt spejdermøde tirsdag d. 25. april, men i stedet
Sct. Georgsdag d. 24. april. Mødet starter til normal tid. kl. 17.30. og slutter igen kl. 19.00.
Spejder hilsener
Anne, Jeannett, Leon og Stine

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

www.gaverogvin.dk

Ry Fjeldrotter
Kære alle Fjeldrotter og Fjeldrotteforældre.
For Fjeldrotterne er vinterperioden den tid på året, hvor vi udvikler de
spejderfærdigheder, som også kan foregå indenfor. Denne vinter har vi lavet
elektrospil med forskellige temaer - knob, spejderviden, koder og kortsignatur.
Spejderne løste opgaven med meget energi og kreativitet.
Vi har også trænet vores 1. hjælps færdigheder - alle spejderne har lært, at lægge
en forbinding, ligesom de ved, hvad vi har i vores førstehjælpskasse.
Hvem var morderen. Det fandt spejderne frem til på vores Cluedo-løb. Et løb, hvor
spejderne på forskellige poster får forskellige oplysninger, så de kan løse mysteriet.
Den sidste weekend i
marts tog 13 friske
Fjeldrotter på
weekendtur til
Bøgebjerghytterne på
Sletten. Vi havde det
mest fantastiske
forårsvejr, så vi nød alle
at være ude uden de
store vinterfrakker.
Spejderne fik trænet at
gå efter GPS og kompas
og selvfølgelig lavede vi
mad over bål - Svensk
pølseret smager nu
bedre, når man selv har
lavet det.
I den kommende tid skal vi øve os i at bygge med rafter og reb - vi skal nemlig på
divisionsturnering den sidste weekend i april. På divisionsturneringen mødes vi med
alle de andre juniorspejdere fra Gudenå division (det er spejdere fra Hørning,
Skanderborg, Odder, Hammel, Hadsten, Hinnerup, Sejs, Silkeborg og Galten). Vi
dyster i spejderfærdigheder - Vi skal opbygge en lejrplads med telt, køkkenbord,
skrandestativ, bål- og huggeplads og evt en indgangsportal. Vi skal på et løb, hvor vi
bliver udfordret på andre spejderfærdigheder og turnout, og vi skal laver mad over
bål. Vi hygger os og får nye spejderkammerater fra de andre grupper.

Det er nu ved at være tid til at få solgt
de sidste lodsedler - der er deadline for
salget den 14. maj, så tag uniformen på
ring til en spejderkammerat og tag
sammen ud og få solgt jeres lodsedler.

Vigtige datoer:
24. april kl 17.30 - 19.00 Sct Georg
dags arrangement
26. april møde aflyst
28. - 30. april Divisionsturnering
25. maj møde aflyst pga. Kristi
Himmelfartsferien

Med spejderhilsen
Anders, Carlo, Marianne, Lotte,
Ole, Lars og Annette

Så er foråret endelig ved at være her. Det er blevet lysere og varmere om aftenen, så husk
at efter påske er tropsmøderne fra 19‐21.
Vi synes det går godt i troppen; patruljeledere og patruljeassistenter tager ansvar for at
afholde de møder de har planlagt, og de øvrige patrulje medlemmer bakker op. Det er
super‐fint. Vi har haft klanen til at afholde et par møder, så tropsspejderne kan se, at man
godt kan fortsætte som spejder efter man fylder 16 ☺.
Vi har en patrulje på fire som har meldt sig til påskekursus på Foerlev Spejdercenter. Der er
en del forberedelse til det; madplan, pakning mv. Vi er rigtig spændte på at høre, hvordan
det går.
En anden mulighed for at møde spejdere fra vores nabo‐kommuner er på divisions‐turne‐
ringen 28.‐30. april på Rykol. Her deltager 5 tropsspejdere fra Ry. Fjeldrotterne holder
divisionsturnering samme tid og sted. Tilmelding til INDABA i pinsen, som også er på Ryekol,
er lukket. 13 spejdere deltager fra 1. Ry gruppe. Her bliver de fordelt efter alder.
Det årlige salg af lodsedler er i fuld gang. Det vil være en stor hjælp, hvis I forældre hjælper
jeres spejder med at huske at komme ud og sælge lodsedlerne, det er jo ikke meningen I
skal købe alle sammen selv ☺ Som tropsspejder kan man fint gå ud to og to eller stå ved
Kvickly eller Super Brugsen en lørdag formiddag. Husk at når man er ude og sælge, så skal
man have uniform på, så der ikke er tvivl om hvem der samles penge ind til.
Der er 17 tropsspejdere tilmeldt Spejderne Lejr 2017. I løbet af maj forventer vi, at der
kommer et aktivitets katalog, så vi kan tilmelde spejderne de aktiviteter de gerne vil deltage
i. Det taler vi med spejderne om på et møde, når aktivitetskataloget et tilgængeligt. På
sommerlejren får vi en engelsk spejdergruppe tilknyttet, som vi skal dele lejrplads med. Vi
regner med at det er Troppen som får mest kontakt med de engelske spejdere. Det bliver
spændende!!
Som vi tidligere har skrevet, så har vi hårdt brug for nye voksne (tropsledere) efter
sommerferien. 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: ‐ Ja, lige nu er der faktisk ingen remindere ☺
Nu‐ER‐det‐forårs‐hilsner
Irene og Torben
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Hejj alle
I Klan‐A! er vi
v i fuld gan
ng med att gennemfføre foråre
ets projekkter.
I beegyndelsen af april deltog
d
vi som
s
postm
mandskab på adven
nturespejd
dløbet Sed
ditio, hvor vi
stod for vorees egen po
ost. Her skkulle spejd
derne førstt fremstille pile til eet dartspil,, og dereftter
sku
ulle spejdeerne tage stilling
s
til, om de vaar for ellerr imod cen
nsur, som var løbetss
gen
nnemgåen
nde tema. Det skullee de gøre ved enten
n at fremsstille blæk,, så inform
mationer
kun
nne trykkees og givess til borgerne i landet, eller frremstille sprængsto
s
of til at sprrænge
prin
nteren i lu
uften og dermed op
pretholde censuren.
c
.
Mange af vores tirsdaggsmøder er
e gået meed
planlægningeen af postten på Sed
ditio, men der har også
o
været masseer af tid til at hygge os. Og så er vi allere
ede
i fuld gang med
m de næ
æste projekkter. Vi haar en massse
inteeressante ideer, så det bliverr helt sikkeert
spæ
ændende!
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Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Ung i Bestyrelsen
Ung i Bestyrelsen

Mail: bestyrelsen@ryspejder.dk
Fugldalen 12
formand@ryspejder.dk
Skæphøj 20
kassereren@ryspejder.dk
Rugaard skovvej 26
Ahornvej 1
Fugldalen 38
Ahornvej 50
Ahornvej 50
Platanvej 46
Mail: gl@ryspejder.dk
Kærmindevej 11
Søvænget 4
Lyngdal 6

Gruppelederassistent

Nanna Aage Lundsgaard
Peter Kaag
Thomas Steen Linnet Hansen
Birgitte Højland
Michael Vestergard
Lis B. Hermind
Helene Nhan Hermind
Anders Møller Jensen
GRUPPELEDELSEN
Leon Sindberg
Lotte Thorup
Jan Løvheim

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
Anne Rohde

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

6134 5619
2943 7226
2615 9283
2264 2803

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

4045 6517
8689 3348
2023 2191
2167 0480
6087 6603

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

8788 0307
8689 3883

Mødedag: Tirsdag

KLAN (16 - 23 år)
Liv Skovhus
Andreas Thorup

Mail: klana@ryspejder.dk
Kyhnsmindevej 6
Søvænget 4

Gruppeleder

Formand
Kasserer

Hytteudvalgs ansvarlig
Hytteforældre og udlån

F.Ry.S. (Første RYs Støtteforening)
Mail: frys@ryspejder.dk
Jens Larsen
Enghavevej 4, 1. th.
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

5184 6604
2162 7045
2283 6643
2053 3449
8788 0096
2042 2142
2388 6811

2943 7226
8689 3348
2129 0939

4021 7620
6049 8417

4011 6193
2145 1066
2129 0939

