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Nu skal vi snart afsted på Spejdernes Lejr 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 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 Alberte
fra Skovmusene, 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 ....
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Spejdernes Lejr 2017 ‐ Fo
orældrem
møde
Hvordan sender
s
vi breve:
b
Lotte Th
horup
1. Ry grruppe
Skande
erborg
Slottet
Spejderrnes Lejr 2017
2
6464 Sø
ønderborg
g
Det kunne
e være et af
a de spørg
gsmål, I sid
dder med inden
i
sommerlejren, for hvorda
an gør vi
lige- og ka
an vi nå de
et? Må vi sende
s
slik?
? Hvordan med
m mobiltelefoner? Og hvorda
an
fungerer lommepeng
gearmbåndene? Hvilke aktivite
eter bliver der
d tilbudt?
? Hvad nu hvis der
er en der får hjemve
e? Hvordan
n kan du so
om forældre sikre dig
g, at der blliver taget ordentligt
vare på dit barn`?
Der er helt sikkert en masse spørgsmål, som du brrænder ind
de med, og
g som vi tro
or vi kan
besvare, når
n vi holder fælles SL2017
S
- fo
orældremø
øde på Lyn
nghoved d. 6. juni kl.. 19.00
Så mød op
o og hør om
o somme
erens store
e spejderbe
egivenhed !

Bytorvet 22 * 87 88 08 10 * www.profiloptil.dk
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Friitid med
d menin
ng
Dett Danske Spejderko
orps har tiil formål at
a udvikle børn
b
og unge til våg
gne, selvs
stændige
mennesker, der er villiige til efte
er bedste evne
e
at på
åtage sig et medme
enneskelig
gt ansvar i
dett danske samfund
s
o ude i ve
og
erden.
Forrmålet opn
nås genne
em arbejd
det med sp
pejdermettoden:
•

Spe
ejderlov og
o -løfte
Vi har
h et fællles værdissæt og gø
ør vores be
edste for at leve eftter det.

•

Pattruljer
Vi løser opga
aver og ud
dfordringe
er i små se
elvstændige fællessskaber.

•

Lea
arning by
y doing
Vi eksperime
e
enterer og
g handler for
f gennem oplevellser og reffleksion at lære nytt.

•

Sam
mfundsen
ngageme
ent
Vi forholder
f
o til vores omverden og er i levende samspil
os
s
m den.
med

•

Medbestemmelse
Vi har
h alle mulighed fo
or indflyde
else på og
g ansvar fo
or aktivitetter og oplevelser.

•

Frilluftsliv
Vi lever, lege
er og lære
er i naturen, hvor vi er stille, vilde
v
og nyysgerrige..

•

Perrsonlig ud
dvikling
Vi udfordrer
u
os selv og
g hinande
en, så indssats fører til, at vi hvver især u
udvikler os
s.
Forr at kunne
e give børn
n og unge
e en unik mulighed
m
for en fritid med me
ening og værdier,
v
h
har
vi brug
b
for no
ogle flere voksne.
Efte
er somme
erferien mangler vi ledere
l
til spejderne
s
e i de yngsste grene:
Mikkroer fra i 0. og 1. klasse
k
og minispejd
m
ere fra 2. og 3. klassse. Vi vil være fryg
gteligt ked
de
af at
a måtte lu
ukke ned for
f spejde
erarbejdet for de yngste.
Vi kan
k til gen
ngæld love
e dig en spændend
s
de fritidsak
ktivitet me
ed værdifu
uldt indholld, en massse
glade spejde
ere og foræ
ældre, tøj der lugterr af røg, dejlig
d
træth
hed efter e
en skøn spejdertur,
s
, og
føle
elsen af att gøre en forskel.
Vi kan
k love dig
d samvæ
ær med an
ndre voksn
ne spejde
erledere, mulighed
m
ffor at delta
age i
korrpsets kursser, og masser af personlig
p
u
udvikling.
Du behøver ikke at ha
ave været spejder, men
m det er
e nødvendigt at holde af frilu
uftslivet og
g
havve lysten til
t at udvikkle børn effter spejde
ermetoden.
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Du kan evt. læse mere
e på www
w.dds.dk (D
Det dansk
ke spejderrkorps hje
emmeside),
ww
ww.ryspejd
der.dk (1. rys. Hjem
mmeside), eller du ka
an kontakkte Gruppe
elederne på
gl@
@ryspejde
er.dk og afftale møde
e eller et opkald.
o

Et lille
l indblikk i de visio
oner spejd
derne har for deres egen spe
ejderfremttid, komme
er her me
ed
et indlæg fra
a tænkeda
ag 2017:
Spe
ejderne bllev i mindre gruppe
er med spe
ejdere fra Myrer, Skkovmus, F
Fjeldrotterr og Trop sat
til at
a bygge deres
d
frem
mtidige spe
ejderliv i le
egoklodse
er. Spejde
erne satte følgende ord på
derres byggeri:
”I frremtiden vil
v vi kun bruge
b
grøn energi”
”Vi skal have
e spejderh
hytter, ude
e i skoven, hvor vi kan
k lave alle
a mulige
e spændende ting”
”Vi skal tage ud i verden, vi ska
al sejle, flyyve
og køre - og lave godtt spejdera
arbejde til børn
i he
ele verden
n”
”Vi skal have
e en flyvesstation me
ed flyvere der
ikke
e forurene
er. Så ska
al vi hjælpe
e alle and
dre,
ogsså dem de
er ikke er spejdere”
”Vi skal på Hike-segw
H
ay, ud til en
e shelterr,
som
m er oppe
e i luften, så
s man ikkke forstyrrres
af robotter
r
elller andre””
”Vi skal have
e solenerg
gi, og egen
n gravko men vi gider ikke gravve i regnve
ejr”
”Flyyvende sæ
æbekasse
ebiler”
”Ru
umskibe, med
m plantter-så vi har
h eget
luftanlæg”
Ide
eer mangle
er der ikke
e, spejderre har et
sæ
ærligt talent for at se mulighed
der, fremfo
or
beg
grænsning
ger - Og det
d er slet ikke så to
osset
at være
v
en del
d af.
Spe
ejderhilsen
Gru
uppelederrne Jan, Leon
L
og Lo
otte
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Referat F.RY.S. generalforsamling tirsdag 14. marts 2017
1. Valg af dirigent og referent:
Peder Skov blev valgt som dirigent og Inge som referent
2. Beretning: I sin beretning kom Jens bl.a. ind på, at mange af foreningens
medlemmer har været med fra starten for 22 år siden, og de mange aktiviteter
F.Ry.S medlemmer yder stor støtte til. 1. Ry Gruppe er glade for støtten. Han
omtalte også de aktiviteter der er lavet for F.Ry.S medlemmer og bad om
forslag til nye arrangementer under eventuelt. Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab og budget: Kaj fremlagde regnskab for 2016 og budget for 2017.
Begge blev godkendt.
4. Valg af formand (ikke på valg i år)
5. Valg af best.medlemmer: Kaj, Grethe og Jørgen blev genvalgt
6. Valg af suppleanter: Lisbeth Rosbæk og Niels Peter blev genvalgt
7. Valg af revisor: Finn Isø blev genvalgt.
8. Eventuelt:
Der er Gyvelhyttetur den fredag den 19.maj.
Litzia og Kresten foreslog sommerudflugt til deres sommerhus ved Søndervig,
med brunch og guidet tur.
Øvrige forslag til ture: Den Gamle By, Hjerl Hede, Kongens Hus Mindepark, de
nye kvarterer i Ry, Gl.Estrup – det grønne museum (i 2018), Vrads Sande og
Velling Koller, Glud Museum, Fælleden Skanderborg (det nye rådhus), Busch,
Pressalit, det nye Kvickly, svampetur, Letbanen – Skejby.
Der er flere af F.Ry.S medlemmer der hjælper på den fælles sommerlejr ved
Sønderborg, hvor man er velkommen til at hilse på.
Jørgen Gammelgaard fortalt om det store arbejde der bliver udført ved
tilbygningen, som vi gik en tur igennem.

Referent: Inge Bergman Rasmussen

FRYS‐program maj 2017 – marts 2018
Dag

Arrangement

Tid og sted

Fredag den 19. maj

Bålmad ved Gyvelhytten.

Ankomst mellem 16
og 18.

Tilmelding: 12. maj
Lisbeth: 8689 2928
Grethe: 3020 9173

Søndag den 25. juni

Hvis vejret tillader det, vil menuen være
mad, som bliver tilberedt over bålet. Der er
spisetid kl. 18. Hvis du har tid og lyst, er du
velkommen fra kl. 16, hvor tilberedningen
starter.

De, der kommer
tidligt, har mulighed
for at nyde den
smukke natur.

Medbring egne drikkevarer.
Pris: kr. 100,‐ pr. næse

Maden serveres kl.
18.00

Sommerudflugt.

Kl. 8.30: Vi starter
fra Lynghoved

En spændende dag venter:
Tilmelding 11. juni til
Lisbeth: 8689 2928

I år går sommerudflugten til Søndervig og
Vedersø.
Litzia og Kræsten serverer brunch i
sommerhuset, hvorefter vi tager til Houvig
Fæstningen, hvor vi får en rundvisning
inden vi fortsætter til Vedersø Præstegård,
hvor vi får en guided tur og et foredrag om
Kaj Munk.

Hjemkomst: Ca. kl.
17.30.
De, der har
mulighed for at
køre, bedes oplyse
dette ved tilmelding,
så vi har styr på
transporten.

Pris: kr. 150,‐ pr. næse
Lørdag den 19. august
Søndag den 24. sept.

Fredag den 3. november
Lørdag den 25. november
Søndag den 7. januar 18
Tirsdag den 16. januar 18
Tirsdag den 6. marts 18
Lørdag den 21. april 18

HØSTMARKED på Lynghoved
Vandretur i skoven med Niels Peter.
Vi tager madpakker med på skovturen.
Sangaften i Sognehuset
Julemarked ved Superbrugsen
Nytårsgudstjeneste
Besøg på Skanderborgs nye rådhus på
Fælleden i Skanderborg
Generalforsamling på Lynghoved
Marked ved Superbrugsen

Lynghoved Kl. 10
Hjemme ca. 14
Kl. 18.30

Lynghoved 19.30

Tilmelding senest en uge før til (Sommerudflugt dog 14 dage):
Lisbeth Rosbæk 8689 2928

eller

Grethe Grimstrup 3020 9173

F MILIIE AKTIV
FAM
VITE
ETE
ER
Som
mmeren nærmer
n
sigg, vejret er
e varmt, og
o snart haar skolen sommerfeerielukket,
og alle
a tager på ferie.
Dett betyder også at Faamilie Aktiviteterne holder en
n pause, in
ndtil vi staarter igen første søn
ndag i
sep
ptember, hvor
h
vi tagger i Gyvelhytten ogg leger ind
dianere.
Sideen sidst har vi haft møde i
majj, hvor vi lavede
l
primitiv
madlavning over
o
bål. Der
D var fem
m
milier tilmeeldt, og deet var en
fam
forn
nøjelse at se, hvord
dan de gik
e.
til opgaven
o
med
m stor entusiasm
e
Vi lavede chokoladekaage i
pelsinskal,, plankefissk og
app
fore
eller i våde aviser, grubesteg
g
og fyldte
f
karttofler – ogg vi blev
allee mætte !

oregår på Siimtofteen, hvor vi er tilstede 3‐5 juni med
Vorres sidste møde inden sommerferien fo
småå hyggeligge ”drop‐in
nd” aktivitteter såso
om knytnin
ng af nøgleringe, sn
nitte med dolk,
d
lave
pan
ndekager over
o
bål og
o hvad vi ellers kan
n finde på..
Vi glæder
g
os til at se jeer alle på Siimtoften
S
n.
Meed spejderrhilsen
Fam
miliespejdene Loppeerne
Anita, SuS, Henrik og Jan

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

www.gaverogvin.dk

RY MYRER
Kære Myrer og forældre
Vi nyder det gode vejr der giver os gode muligheder for at
være ude og boltre os i naturen.
Vi måtte pakke vores myretue ned oppe
ved Lynghoved da vi ikke skulle være på
Lynghoved et stykke tid. Alle var gode til at
give et nap med så det tog ikke lang tid. De
fleste havde god forståelse for, at vi skulle
pille tingene fra hinanden så vi kunne
genbruge snor og brædder en anden gang.
Foråret bød også på store forandringer i
naturen . Vi gik på jagt efter spiselige
bøgeblade ved Lynghoved, men det er vist
godt det ikke er dem vi skal leve af.

Også hos dyrene er der sket spændende ting. Olav
fortalte om hvordan rådyrene smider deres gevirer ved
denne tid, så hvis man er virkelig heldig kan man finde
gevirer i skovbunden. Og tænk der var 4 vakse myrer der
lykkedes med at finde et gevir i vores lille skov ved
Lynghoved ☺

Ved vandet fandt vi døde fisk, snegle og en enkelt igle.
Selvom de fleste synes det var lidt ulækkert var det alt
for spændende til ikke lige at røre…

Ved Gyvelhytten fik vi plantet bærbuskene som vi har passet
siden Tænkedagen. De ser ud til at komme fint så det bliver
spændende om vi allerede i år kan høste lidt bær.
Vi har bygget insektfangere, med dem fangede vi myrer,
edderkopper bænkebidere og en enkelt frø. Vi afholdte
insektræs. Insekterne havde dog lidt svært ved at holde sig til
reglerne så de løb som de ville og det var ikke let at afgøre
hvem der vandt.

Husk at vi den 9 ‐11 juni skal på
overnatningstur. Der kommer et brev ud
omkring dette, men vi vil meget gerne hvis
nogle forældre allerede nu vil melde tilbage
om de kan deltage. Maria er desværre blevet
forhindret i at deltage. Der er ingen krav om at man skal overnatte begge aftner for at
kunne deltage. Målet for turen er ene og alene at vi skal hygge os og få en smagsprøve på
hvordan spejderlivet også kan være. Det skulle gerne være en tur der giver lyst til mere☺
Vi glæder os i hvert fald.
Vores sidste spejdermøde inden sommerferien bliver mandag d. 19 juni. Her holder vi
afslutning ved Gyvelhytten .
Vi starter op igen efter ferien d.7 august ved Lynghoved, hvor vi skal i gang med
forberedelserne til Høstmarkedet.
Vel mødt og rigtig god sommer
Merian, Olav, Sune og Maria

Gode råd fra en rygsæks dyb til far og mor
Sommerlejren nærmer sig, og for nogle er det første gang, de skal af sted på en tur.
For et barn i 6-12 års alderen er det en kæmpeudfordring, at skulle holde styr på sine
ting i et telt sammen med 5 andre kammerater.
Fra rygsækkens dyb, har vi hentet nogle råd, som du måske kan bruge, når rygsækken
skal pakkes. Det er vigtigt, at du ikke blot pakker en taske og sender afsted sammen
med dit barn. I skal pakke sammen, så dit barn også ved, hvad han eller hun har med i
tasken. Det at være sammen om at pakke, er også første skridt til, at dit barn lærer
at pakke selv. Har dit barn prøvet at pakke før, kan barnet evt. selv finde alle tingene
frem og lægge dem på sengen. Når han eller hun er færdig, kan I sammen gennemgå
tingene og sammenligne med den pakkeliste, som jeres ledere har lavet, og I kan
snakke om de ting, der måske mangler, er for meget af, eller måske er det ikke så
hensigtsmæssigt, at tage sine nye hvide bukser med – selv om de er smarte.
Rygsækken er posernes pose, og selv i en vandtæt rygsæk kan der trænge vand ind.
Sorter tøjet og put det i poser, gerne gennemsigtige, så man kan se, hvad der ligger i
posen. F.eks. 1 pose med undertøj, 1 pose med badetøj, 1 pose med skifte-tøj –
toilettasken er en pose i sig selv osv. Det giver flere fordele: indholdet for-bliver
tørt og rent – og det er nemt at tage en pose op, og pakke den ned igen, uden at der
bliver rod i udstyret. De fleste pakkelister er allerede delt op i ”poser”.
En anden vigtig ting er ”NAVNET”. Alle tørklæder, spejder T-shirts, dolke etc. etc. er
ens, og det gør tingene meget lettere for både dit barn og for lederne, at der står
navn i alting. Man kan skrive navn i tøjet med en sprittusch, det går af igen efter
nogen tids vask, og bestik kan mærkes med neglelak.
Når man begynder at putte
tingene ned i rygsækken, er det
vigtig, at de tunge ting kommer
øverst, hvilket gør rygsækken
lettere at bære. Små ting puttes i
sidelommerne, og bløde ting
lægges ind mod ryggen. Undgå at
hænge ting udenpå rygsækken –
det forsvinder altid, eller
trækker tyngdepunktet skævt, så
rygsækken er træls at gå med.
Med spejderhilsen fra rygsækken

Ma
aul Biler A/S
Sk
kande
erborrg
Tlff. 865
52 0033
Sallg og service
Læ
æs mere på
p
www
w.mau
ulbile
er.dk
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www.luna‐ry.dk

RY SKOVMUS
Hej Skovmus og forældre
I den sidste tid har vi taget mærket 'klar dig selv’, som en slags forberedelse til både
divisionsturnering og Spejdernes Lejr. Det er nemlig rigtig rart at have spejdere med på tur,
der både har en ide om, hvad der er godt at have med i rygsækken og som har prøvet at
vaske op selv. Forløbet blev sluttet af med et løb, hvor man smurte sin egen madpakke.
I slutningen af maj tog en stor gruppe spejdere så afsted på divisionsturnering med de
andre mini spejdere fra Gudenå divisionen, dvs. folk fra Silkeborg i vest til Odder i øst.

Her blev der dystet i patruljer mod alle de andre spejdere. Årets tema var
pokemon, helt uden telefoner. Meget mystisk, men på ægte spejdermaner,
viste det sig, at man godt kan dyste indenfor pokemon uden en mobiltelefon
i hånden. Om aftenen kom der en jonglør, som jonglerede med ild. Meget,
meget imponerende. Og så fik vores Skovmus prøvet det der med at sove i
telt. Lidt koldt for nogle, men en god oplevelse for alle. Det var en omgang glade trætte
Skovmus, vi sendte hjem fra lejr. Den næste lejr er den store Spejdernes Lejr i juli, nøj vi
glæder os.
Op til sommerferien øver vi fortsat det der med at tage på lejr. Vi skal nemlig holde
spejdermøder med emnerne telte og lejrplads. Mon ikke vi skal øve os i at slå telte op, og
måske skal vi bygge lidt til lejrpladsen i reb og rafter? Og mon ikke, der bliver plads til, at de
store 3. klasses Skovmus, kan få øvet det der med at bruge en økse, da de gerne skal have
taget øksemærket inden de rykker op til Fjeldrotterne ?
Vi slutter af med et sidste spejdermøde d. 20. juni før vi holder sommerferie, og så ses en
del af os igen i juli i Sønderborg.
Spejder hilsener
Anne, Jeannett, Leon og Stine

Ry Fjeldrotter
Kære alle fjeldrotter og forældre
Divisionsturnering, naturkender, udeliv og sommerlejr.
Foråret er kommet, og lige straks venter sommerferien.
Det bedste ved foråret er, at det er længere lyst, og det giver os flere udendørsmuligheder. Vi er ude til alle møder, men mørket giver os nogle begrænsninger; det
har vi taget konsekvensen af og flytter mødetidspunktet efter sommerferien til:
Onsdag kl. 17.30-19.00
Årets divisionsturnering foregik sidste weekend i april, i dejligt solskin - men pokkers
koldt om natten, heldigvis mærkede Fjeldrotterne ikke så meget til, for er man
mange nok i teltet, varmer man hinanden.
Vi (ledere) nød at være sammen med spejderne og opleve, hvordan samarbejdet
kan fungere gennem lejropbygning, madlavning og opgaveløb - desværre kom vi
ikke hjem med præmier denne gang - men vi ved at det var tæt på :0)
I den kommende tid skal vi lære lidt mere om naturen, om nogle af de spiselige
planter i naturen, og hvad vi kan bruge dem til.
Måske er vi heldige at finde bynkefrøeller vejbredfrø tilbrød, brændenælder til
suppe, løgkarse til ost eller ramsløg til ramsløgspesto - vi må vente og se hvad der
er fremme i maj måned.

Alle spejdermøderne i juni måned, vil blive afholdt i
Gyvelhytten, Lyngvej 12, lige ved siden af Birkhede
Camping - parkér på græs p-pladsen og gå ned til
Gyvelhytten. Her vil vi bygge tømmerflåder og huler. Vi
skal selvfølgelig også ud at sejle på tømmerflåderne (iført
redningsveste og med følgebåd).
Årets store begivenhed er Spejdernes lejr 2017, hvor 1. Ry skal afsted med 85
spejdere, heraf 21 fjeldrotter, det bliver en fantastisk oplevelse - husk forældremødet
d. 6. juni.
Efter sommerferien er det høstmarked-tid, hvor vi har brug for både fjeldrotter og
forældre.
Kommende datoer:
3-5/6: Ry Outdoor, hvor 1. Ry har en base med aktiviteter for deltagere på
Siimtoften, derudover tilbyder vi deltagerne overnatning i telte på Lynghoved
5/6: fjeldrotter sætter flag op (se udsendt mail,om hjælp til opsætning og
nedtagning).
7+14+21/6: Møderne afholdes i Gyvelhytten
22-30/7:Spejdernes lejr på Als
16/8: Vi bygger op til høstmarkedet
19/8: Høstmarked
Hele ugen op til høstmarkedet har vi også brug for voksenhjælp
23/8: Vi rydder op efter høstmarkedet og så er det nuværende 5. klassers sidste
møde som fjeldrotter.
28/8: oprykning (mødet d. 30. aflyses).

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

Nu er det forår, og spejdermøderne er nu 2 timer: fra 19‐21. I maj er der patruljemøder,
som er planlagt af patruljeledere og patrujleassistenter.
Siden sidst har 4 spejdere fra Troppen deltaget i divisionsturneringen på Ryekol. Her deltog
7 andre patruljer fra divisionen. De klarede sig rigtig godt – taget i betragtning af, at de 4 er
førsteårs Tropsspejdere. En af opgaverne bestod i at bygge en bivuak som skulle bruges til
begge overnatninger. Den første nat var temmelig kold og det var derfor rart, at der både
var en Trangia, sprit og kakaopulver i patruljekassen, så vi kunne få varmen om morgenen.

I Pinsen tager en stor del af Trops‐spejderne på INDABA på Ryekol i Gl. Rye. Her kommer de
til at være sammen med spejdere fra Skanderborg, Galten, Hørning, Hadsten og andre byer
omkring os.
På sommerlejren skal vi bo kommunevis, så 1. Ry Gruppes lejr kommer til at være i
nærheden af andre spejdere fra Skanderborg Kommune. Så der bliver god mulighed for at
møde de nye venner, I får på INDABA, på Spejdernes Lejr 2017 også.
I forhold til sommerlejr, så har Troppen ingen ’bank’ til lommepenge. Det bliver sådan, at
hver spejder får et armbånd, der kan bruges til betaling, når der er sat penge ind (a la Smuk
Fest, hvis nogen er bekendt med det ☺ ). Så det er op jer forældre, hvor mange penge jeres
barn har til rådighed. Der kommer information om dette i en særskilt mail.

I forhold til mobil‐telefon og andet elektronisk udstyr, så har vi i Troppen ingen regler, og
spejderne skal selv passe på egne ting. Pt kender vi ikke mulighederne for opladning. Man
må regne med, at der som udgangspunkt ikke strøm på lejr‐pladsen.
På lejren er 1.Ry Gruppe venskabsgruppe med en engelsk spejdergruppe. De skal ligge i lejr
med os, og vi regner med at Tropsspejdere og engelske spejdere skal lave aftensmad i
fællesskab.Vi sætter spejderne i hold med de engelske spejdere, at så alle får en til to
madlavnings‐tjanser i løbet af ugen.
Efter sommerferien skal vi først forberede og afholde høstmarked. Som de tidligere år, er
Troppens opgave, at bage og sælge pandekager. Vi laver et vagtskema, hvor alle spejdere
får en vagt på et par timer. Der skal være 4‐5 spejdere ad gangen i pandekage‐boden.
Lige efter høstmarkedet har vi oprykning. Det betyder, at vi får en masse nye
Tropsspejdere. Vi regner med at de nuværende patruljeledere/patruljeassistenter
forsætter, men hvis der kommer mange nye Tropsspejdere, kan vi godt bruge et par stykker
til. Vi får også nye voksne i Tropsledelsen. Vi glæder os til at Anne og Hanne bliver en del af
Tropsledelsen.

HUSK:
Søndag 13. august: Høstvartegn rejses – det er en Tropsopgave
Lørdag 19. august: Høstmarked – alle Tropsspejdere skal hjælp med pandekagebagning. Vi
laver et vagtskema.
Søndag 27. august: Planlægningsdag for PL/PA. I må gerne overnatte på Lynghoved fra
lørdag til søndag, det er altid hyggeligt.
Tirsdag 29. august: oprykning for hele gruppen

Nu‐er‐sommeren‐på‐vej‐hilsner
Irene og Torben

Bestyrelsesformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
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
Vessø Vænge 40
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

