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HØSTMARKED 2017

1. Ry Gruppes blad

Aug/Sept 2017

”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 06: 24/9, udkommer 2/10
Stammen 07: 12/11, udkommer 27/11
Stammen 01/18: 1/1 2018
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... Kan du få lov at tegne: 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 en stor
slikpose til dig.
PS: Vi forbeholder os ret til at vælge
blandt de bedste tegninger ....
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Vi sætter
s
sp
por, og vi gør dett sammen
n
‐ Lød deet I lejrsan
ngen fra so
ommerenss helt storre oplevelsse: Spejdeernes lejr 2017
2
Og det gør vii, sætter spor samm
men. Som et
e særligt
mbol på deet vi kan sammen er vartegneet for
sym
speejdernes leejr, en stor støvle deer helt bogstaveligtt
sattte aftryk på
p lejren. Vartegnet
V
t er enddaa, i
sam
marbejde med
m andre spejderee, projekteret og byygget
af en
e gammeel 1. Ry speejder.

Et af
a de helt store arraangementer på Spejjdernes lejr
Advventuresp
pejd‐Night, var det også
o
en deel tidligere
e og
nuvværende Ry‐spejde
R
re der stod bag. Rundt på lejrren
mø
ødte vi lejrrdeltageree med tilkn
nytning til 1. Ry, folkk der
stod for tekn
nik, servicee, madudlevering,
m
mere.
speejderaktiviiteter og meget

På vores
v
egen lejr så vi,
v hvordan
n de ældstte spejderre
lærrte fra sig til
t de yngrre, hvordaan der i samarbejde
e blev
frem
mstillet veelsmagend
de aftensm
måltider, hvordan
h
køkkkenbordeet blev byggget, hvorrdan bræn
ndet blev
kløvvet og hen
ntet, trodss regn og hvordan der
d blev
draaget omsorg for hinaanden nårr en spejder blev træ
æt eller fø
ølte sig kleemt.

Vi er
e stolte af 1. Ry, ogg stolte af at have haft og forttsat have rammer d
der giver mulighed
m
f
for
at tage
t
ansvaar, som deer står i DD
DS´formål:
”Deet Danske Spejderko
orps har til formål at
a udvikle børn og unge
u
til våggne, selvsstændige
mennesker, der
d er villiige til efteer bedste evne
e
at pååtage sig et
e medmeenneskeliggt ansvar i det
dan
nske samfund og ud
de i verden
n”
Fremover skaal 1. Ry oggså blive ved
v med at skabe raammerne for
f spejdeere der, so
om de
oveenfor nævvnte, i den grad leveer op til formålet.
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Vi har
h godt spejderarb
bejde i 1. Ry
R og det skal
s vi helst blive veed med, deerfor vil vi i løbet aff
efteeråret beggynde en debat
d
om hvordan vi
v sikrer godt og spæ
ændende spejderarrbejde forr
speejdere i 1. Ry også i fremtiden
n.
Harr du noglee tanker du
u gerne vil dele med
d os, er du
u meget velkommen til at skrrive til
gl@
@ryspejder.dk

Vi sætter
s
spo
or og vi ka
an sætte en
ndnu fleree sammen
n, og det skkal vi helst blive ved
d med.

Speejderhilsen
n gruppeleederne
Jan
n, Leon og Lotte

KOM TIL
SPEJDERNES HØSTMARKED

Lørdag den 19. august 2017
Kl. 10.00 - 15.00
Spejdergården Lynghoved, Skanderborgvej 86, Ry
Lyngkroen åbner også kl. 10.00
med salg af kaffe, te, kager, øl og vand

Loppemarked

Pølser og Is

Fiskebod

Lyngboden

Tombola og Lotteri

Tamburkorps

Grillstegt Lam og Gris
Det Muntre Køkken
Bogtelt

Grøntsagsbod
Friskbagte Pandekager
Musik og Underholdning

Bål, Spejderlejr,
Åbent hus i Emborg Skytteforening
..og meget, meget mere
GRATIS ADGANG TIL PLADSEN HELE DAGEN
Det Danske Spejderkorps

Høstmarked
Lørdag d. 19/8
Vi skal sætte alle sejl til denne dag, og forhåbentlig er mange af Ry’s
borgere og turister med til at gøre Høstmarkedet ekstra festlig for os alle.
Der er oplevelser for alle. Hver gren har en bod eller aktivitet, hvor børn og
voksne for en rimelig penge kan prøve færdigheder af. Der vil være
fiskedam, muntert køkken, klatretårn og meget, meget mere.
Der er heldigvis mange forældre, som lægger et stort forarbejde, og på
selve dagen vil de sælge effekter fra loppeteltet; her er alt fra små nips til
nyttige køkkensager.
Der er et helt lille Møbelland på pladsen, og der vil være mulighed for at
finde mange gode, billige og brugbare
møbler til både den store og lille bolig –
for ikke at tale om indretningen af
sommerhuset. Igen i år har vi haft et
godt samarbejde med genbrugspladsen,
som har sorteret de bedste effekter
fra til os. Det har helt klart været med
til at give vores lopper et kvalitetsløft.
Der vil blive stegt lam og gris på vores store grille. Det hele serveres med
en portion frisklavet salat, og kan skylles ned med kølige drikke fra
Lyngkroen, som også kan levere kaffen bagefter.
DU GØR EN FORSKEL
Alt dette kan vi ikke gøre uden DIN hjælp og indsats. Hele ugen har vi brug
for mange hjælpere til at bygge op hver aften fra 18 – 22, og lørdag fra
tidlig morgen til og med et hyggeligt aftensmåltid, samt søndag 20/8, hvor
vi klarer den sidste oprydning.
Hvis du ikke allerede har meldt dig kan du sagtens nå det endnu – en aften i
løbet af ugen, eller nogle timer på dagen. Ring til Niels Peter på 2236 0020.

GYVELHYTTEN
Ude i det skønne område nord for Knudsø har 1.
Ry Gruppe en dejlig hytte, som vi bruger til
spejderaktiviteter, weekendture og hyggeture. Det
er et dejligt område, hvor vi bl.a. har bygget 3
sheltere, og har haft mange gode timer sammen.
Vi er nogle gamle ledere – Anita, SuS, Henrik og
Jan, der har overtaget tjansen med at sørge for at
holde hytten i orden, styre udlånskalenderen og
holde opsyn med området.
Hytten og området er gjort klar og er lige til at bruge. Vi har sørget for at der er alt
udstyr til en god hyttetur – der er telte, teltunderlag, og naturligvis de tre lækre
sheltere. Der er brænde og optænding og bålriste – det er bare at tage afsted.
Og når I er ved området kan i også bruge vandkikkerter, fiskenet og vores 4 kanoer.
Det eneste I skal gøre er at tjekke
kalenderen på gruppens hjemmeside under
Gyvelhytten – booke de dage I skal afsted,
og så tage på en lækker weekendtur.
Og så er det endda helt gratis – vi skal ikke
betale hytteleje for vores egen gruppe.
Forresten: Hvis I er til mærker, tager I
vandreturen fra Lynghoved via Knudhule og
Tulstrup til Gyvelhytten, og den anden vej
rundt om Knudsø på tilbageturen – det er
nøjagtig 10 kilometer!

Det er vores allesammens hytte – og den
bliver kun bedre af at blive brugt til godt
spejderarbejde!
Tjek www.rygruppe.dk/gyvelhytten

HUSK AT:
VI MØDES ALLE SPEJDERE OG LEDERE TIL

OPRYKNING
MANDAG 28. AUGUST KL. 18.00–19.30

RY MYRER
Kære Myrer og forældre.
Vi nyder at sæsonen er skudt godt igang og vi igen kan mødes og boltre os med spejder
aktiviteter hvor der særligt de sidste gange har været fokus på Høstmarkedet.
Inden sommerferien, der nu efterhånden ligger langt tilbage, havde vi en også en masse på
programmet.

Vi fiskede ved Knudhule hvor Astas
mor Stine, der er biolog, tog med os.
Hun kunne fortælle os om naturen i og
omkring Knudsø.

Det var hundekoldt, men det var sjovt
at se hvordan nogen trodsede kulden
og badede mens andre løb omkring i
vintertøj.

Ved spejderhytten har vi set på blade og talt om
forskellige træsorter. Der blev lavet nogle fine
gipsafstøbninger af de blade vi havde fundet.
Men størst var vores overnatningstur ved
Gyvelhytten. Det blev en fantastisk tur. Trods
silende regn den første aften tog alle børnene
det i stiv arm. Det lykkedes mod alle ods at lave
aftensmaden over bål. Og som ekstra bonus var
alle soveposer tørre så natten kunne tilbringes i shelter. Med alt det regn der kom, er der
ingen tvivl om, at børnene nu kan klare hvad som helst :)

Heldigvis viste solen sig
også. Så der blev blandt andet
samarbejdet om at konstruere en utrolig
flot hule. Der blev lagt mange timer i at få
den gjort helt perfekt med "gulvtæppe"
og det hele.

Børnene byggede skibe af træ og
diverse skruer og dimser. De
fleste blev til krigsskibe, der dog
var lidt tunge i deres konstruktion
og derfor endte nogle af dem som
semi‐u‐både da de kom i vandet.
Det blev også til en vandretur på
højen bag Birkhede camping, her
kunne vi se ud over søen og se
frem til den is der ventede ved
campingpladsen.

Tak for en rigtig dejlig tur.
Vi vil også benytte lejligheden til at sige tak for et godt år med myrerne. Det har været
dejligt at lære jeres børn at kende. Fra september kommer der nye ledere ved myrerne. I
skrivende stund er jeg usikker på om det er helt fastlagt hvem der tager over, men vi
melder ud så snart det er på
plads.
Tak for denne gang
Sune, Olav, Merian og Maria

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
Spejdernes Lejr, den er ikke til at komme uden om, når man ser tilbage på, hvad der er sket
for Skovmusene siden sidste indlæg i Stammen. 16 glade og tilpasse Skovmus havde vi med
på den store spejderlejr ved Sønderborg. Ikke en af de 16 Skovmus ville hjem undervejs og
ikke en Skovmus peb over de stadige mængder af vand, der sørgede for, at vi i hvert fald
ikke fik det for varmt og tørt undervejs. Og når man så efter 4 dage med masser af
oplevelser hører Skovmus sige, at det da kunne være dejligt hvis bussen ikke kom, for så
kunne man få lov at blive, ja så ved man at man har børn, der syntes, at det er fedt at være
spejder.
Spejdernes Lejr bød
på en masse af de
ting, som vi ofte
snakker om til
spejder, men som vi
sjældent får lov til at
prøve på vores
ugentlige møder.
Vi fik selvfølgelig sovet
en masse i telt,
herunder øvelsen ’selv
at holde styr på sine
sager’. Vi fik ikke selv
bygget så meget i reb
og rafter, men vi hjalp
de store spejdere, og
så hvad man kunne bygge op af ting som borde og bænke, køkkenborde, flagstang,
velkomstportal osv.
Vi fik gået lange ture gennem den store lejr, hvor vi så nogle af de sjove påhit, man havde
lavet rundt omkring.Et sted kunne man få lov at gå over Storebælt på Storebæltsbroen og
et andet sted så vi, at nogle spejdere sov i telte i 3 lag, på en konstruktion der selvfølgelig
var bygget ud af reb og rafter. Ja og så fik vi hoppet os igennem en gigantisk stor
hoppeborg, som samtidig var så våd pga. regnvejr, at vores spejderbørn var så våde, at
næsten der ikke var en eneste tør plet tilbage på en eneste af ungerne bagefter. Men det
var sjovt, for mange turens højdepunkt. Og ikke mindst, fik vi handlet ind på vores
skejserarmbånd. Det var stort, at have penge med, man selv kunne bestemme over.

I au
ugust mån
ned står deen på forb
beredelserrne til det store Høsstmarked lørdag
d. 19.
1 augustt. Sæt et stort krydss i kalendeeren. Vi mødes på Lyynghoved
d ca. ved 9‐tiden.
9
Næ
ærmere tid
dspunkt fø
ølger, og såå går vi en
n tur rundtt i Ry, for at reklamere for Hø
østmarked
det.
Derrnæst åbn
ner marked
det, og allle Skovmu
us får muliighed for at
a stå i vores bod, hvor
h
man kan
balre porcelæ
æn. Det pllejer at væ
ære et storrt tilløbssttykke.
Vi når
n lige et enkelt Skkovmusmø
øde efter høstmarke
h
edet, indeen at vi har opryknin
ngsmøde
mandag d. 28
8. august. Her rykkeer vores sttore 4. klaasses Skovvmus op og skal værre fjeldrottter.
Speejderhilsen
ner Henrieette, Leon
n og Stine

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

www.gaverogvin.dk

Ry Fjeldrotter
Kære Fjeldrotter
I min svigerfars spejderbog fra 1918 står der:
”En spejder siger ikke noget, som han må vide er eller kan være usandt. Han gør sig selv og
andre rede for, hvad han sikker ved, og erkender åbent, hvad han ikke ved”, ”En spejder er
venlig mod sine kammerater”.
Vel hjemkommet fra en fantastisk spejdernes lejr 2017, er det lige præcis det det handler om.
At kunne hjælpe hinanden, og bruge de færdigheder den enkelte har - også selvom det
regner, eller man ikke kan finde sin tallerken, eller det lige er lidt træls når man skal sove og
savner dem derhjemme, eller lederne ikke lige har tid til at hjælpe.

Og måske er det ikke så sært at det kan være svært at finde sine ting - her kollektiv oprydning

Hos Fjeldrotterne ser vi at spejderne hjælper hinanden, og bruger hinandens kompetencer, vi
kan nemlig heldigvis noget forskelligt og sammen giver det noget godt og brugbart
spejderarbejde- også når det regner.
Spejderne ved godt at de skal være venlige mod hinanden (som der står i den gamle
spejderbog), også selvom det nogen gange kan være svært, og at der sommetider må lidt
voksenvejledning til at kunne huske det ;0) - men vi har noget vi er fælles om, det kaldes
spejderånd.

På spejdernes lejr så vi at denne spejderånd, er fælles for spejdere i
hele verden, for det er da kun som spejdere at 37.000 kan bygge en
by op og få den til at fungere i 9 dage, og så pille det hele ned igen
efter en helt speciel spejderoplevelse, og lade naturen få overtaget
over Kær vestermark ved Sønderborg igen.

Sommerlejren er også
sidste tur som
Fjeldrotte for de
ældste, og så går det
videre som
tropsspejder efter
høstmarkedet - tak for
nogle gode år.
Og selvom vi kommer
til at savne de ældste, kan vi allerede se at dem der nu bliver ældst også kan magte opgaven
og ansvaret, på spejdernes lejr voksede de yngste med opgaven, og bidrog i høj grad til at det
blev en rigtig god lejr - så kære nye ældste fjeldrotter, vi glæder os til at det nu er jer der kan
bestemme lidt mere :0)

Datoer:
• 16. august,
Høstmarkedmøde - vi
bygger krolfbane
• 19. august Høstmarked
(husk at vi bygger op i
hele uge 33)
• 23. august kl. 18.4520.15, afslutningsmøde
• Oprykning mandag d.
28. august kl. 18.0019.30
• mødet d. 30. aflyses!
• Husk at efter Høstmarkedet rykkes møderne til 17.30-19.00 (stadig onsdag)
Fjeldrotter er i beredte?
- Vi er beredte!
Carlo, Anders, Ida, Sissel, Lars, Marianne, Ole, Annette og Lotte

Tak for en god sommerlejr, håber alle har fået mudderet vasket af og det meste af
bållugten ud af tøjet. Det var rigtig spændende at dele lejr med 12 engelske spejdere og
deres tre ledere, og der blev snakket om mange forskellige ting på de blandede madhold.
Mange af jer har sikkert også fået tilføjet nye Facebook venner fra England. Billeder fra
lejren kan ses inde på www.ryspejder.dk.
Fredag nat på sommerlejren valgte otte tropsspejdere at deltage i Adventure Spejd Night,
som er en miniudgave af Solaris løbet, der normalt afholdes i efteråret. Det var en stor
oplevelse med spændende og udfordrende poster. Bl.a. skulle der gennemføres en 600
meter lang forhindringsbane ude i Als Sund kun iført badetøj og sko. Vi synes, det er sejt, at
I deltog i og gennemførte dette løb. I det kommende spejderår er der mulighed for at
melde sig til andre spændende og udfordrende adventurespejdløb.

Høstmarked: Troppen står som sædvanlig for pandekage‐bagningen. Alle tropsspejdere har
fået en to‐timers‐vagt i løbet af dagen, så der skulle være tid til at få kikket på udvalget af
lopper, selvom der skal bages og sælges pandekager.Til jer forældre, så kan der altid bruges
en ekstra hånd i en af boderne, og det er faktisk ret sjovt at være sælger. Så bare spring ud i
det.
I efterårsferien bliver der afholdt PLan kurser for alle tropsspejdere uanset om man er
patruljeleder eller ej. Vi vil meget gerne opfordre jer til at tænke over, om det ikke var
noget for jer. Kurserne varer en uge, hvor man er sammen med andre spejdere fra hele
landet på ens egen alder. På kurserne er der sjove spejderaktiviteter, og man lærer samtidig
om planlægning og ledelse af spejderaktiviteter. Man kan allerede nu tilmelde sig. Læs
mere om kurserne på: dds.dk/arrangementer. Gruppen giver et tilskud til kurserne, så
egenbetalingen er 500 kr. uanset kursets pris.
Efter oprykningen får vi to nye i tropsledelsen: Anne og Hanne. De har begge været
spejderledere før ved nogle af de yngre grene. Dejligt med nye kræfter der har stor
spejdererfaring. Samtidig har Torben valgt at stoppe som leder.

Husk:
•
•
•
•

Vi bygger Høstmarked‐vartegn 13. august
Første møde 14. august
Høstmarked 19. august
Planlægningsdag for patruljeledere Søndag d. 27. aug kl. 9 og hele dagen. PL/PA må
gerne overnatte fra lørdag til søndag, men det skal de selv arrangere.
• Oprykning d. 28. august
Mange spejderhilsner fra Irene og Torben

Hejj alle
Klan‐A! delto
og med resten af gruppen
g
på Spejde
ernes
Lejrr 2017. Der
D gik tiden med forskelligge aktivitteter,
ekssempelvis adventure‐spejdnight, som
m er et stort
advventurespejd natlø
øb med forskellige
f
e poster, som
bød
d på alt fra
f en kæ
æmpe labyyrint, frem
mstilling af
a en
elpære og en tur i havet. Nogle
N
af posterne
e var
arraangeret aff folk fra Klan‐A!
K
Und
der lejren
n var vi blandt
b
andet også på cykelltur i
området omkring Sønderborg, ude
u og klaatre i træe
er og
en tur på strranden i Sønderborgg. Derudo
over gik de
er en
del tid med hygge
h
og at
a gå rund
dt og kiggee på de mange
spæ
ændende ting, som foregik på lejren, og med
alm
mindelige lejrting som madlavvning, opvvask, pione
ering og leejrbål.
I starten af au
ugust hold
dt vi
vorees traditionsrige
som
mmerfest, hvor
h
spejdervenne
er fra nær og
fjern
n var inviteret ‐ en
rigtig god afte
en.
Spejjderhilsen
Andreas og Liv

Bytorvet 22 * 87 88 08 10 * www.profiloptil.dk
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22. TR: Baggerservice

21.

20.

19.
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17.

16.
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14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

DECEMBER

DL

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)
Leon Sindberg
Stine Wraae Bach
Anne Rohde

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

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
Sissel A. Gammelgaard
Ida Toftgård

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Silkeborgvej 52
Søvænget 4
Thorsvej 76
Knudsvej 33
Rugaards Skovvej 24
Siimvej 22
Egernvej 34

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

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

4045 6517
8689 3348
2023 2191
2167 0480
6087 6603
2441 7601

8788 0307
8689 3883

4021 7620
6049 8417

4011 6193
2145 1066
2129 0939

