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”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.
Husk at motivet på evt. fotos skal
være selvforklarende.
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
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... Er denne gang lavet af Amalie og
August fra Fjeldrotterne, som har
fået en stor slikpose for indsatsen.
Du kan også få lov at tegne: Lav en
flot tegning, der handler om spejder,
gerne med farver og gerne noget, der
passer med årstiden, og aflever den til
din leder. Vi får rigtigt mange
tegninger, så vi er nødt til at vælge.
Hvis vi bruger din tegning til en
forside i et nummer af Stammen vil du
som belønning få en stor slikpose.
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Sid
den sidst....
... har
h vi, som
m sikkert alle
a i og om
mkring gru
uppen ved
d, haft et fantastisk
f
Høstmarkked, hvor vi
v
end
dnu en gan
ng fik en rekord
r
sto
or omsætn
ning. Vi vil gerne benytte lejliggheden till at sige ett
stort tak til alle der hjaalp til med
d stort såvvel som me
ed småt.

Sid
den sidst....
... har
h mangee af ledern
ne deltageet i en hel weekend med
førsstehjælpskursus, fo
or at ruste os endnu
u bedre til den
situ
uation, der forhåben
ntlig aldrigg opstår !
Et par
p hyggelige dage hvor vi læ
ærte, øvedee os og fikk
gen
nopfrisket hvordan vi reagereer bedst hvvis vi kom
mmer
ud i den uhygggelige sittuation som et hjerttestop er. Men
n vi håndtterer sår, forstuvnin
f
nger, og alle de
ogsså hvordan
and
dre ting, vi kan komme ud forr når vi beevæger os rundt
i Daanmark.
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Sid
den sidst....
... har
h vi haft oprykning, hvor hvver enkelt gren sagd
de farvel til spejderee såvel som ledere; og
saggde velkom
mmen til nye
n spejdeere og nyee ledere – som I kan
n læse om i indlæggene på dee
næste sider. Det er både vemod
digt at sigee farvel ogg glædeligt at tage h
hul på nogget nyt, deer
m til at sikre, at der
d konstaant er udvikling og fornyelse
f
i 1. Ry Gru
uppe.
er med
Vi skal
s derforr sige storrt tak for in
ndsatsen til
t Olav, Ole,
O Jeanneett, Marianne, Mariia, Sune ogg
Torrben som stopper so
om lederee, og stor tak
t til Ann
nette og Lo
otte som n
nu trappe
er ned efteer
rigttig mange år som akktive ledere i gruppen. Det haar været en
e fornøjeelse at arbejde
sam
mmen med
d jer i alle årene, ogg det ved vi
v at børne
ene også synes.
s
Takk for de mange
m
gode
oplevelser I har
h givet børnene,
b
o for de mange
og
m
hyggelige tim
mer i ledeerkredsen.
Derr skal lydee et stort velkomme
v
en til Hellee hos Skovvmusene og
o Christin
na, Kennetth og Morrten
derr starter so
om nye ledere hos Myrerne.
M
Og så skal vi sige veelkommen
n tilbage til Anne M. og
Han
nne der sttarter i Tro
oppen sam
mt til Kristian hos Myrerne.
M
End
delig er tree ledere ryykket lidt rundt, henholdsvis Anne R. og
o Henriettte der nu er hos
Fjeldrotternee og Stine hos Myreerne. Det bliver
b
godt at arbejd
de sammeen med jerr alle igen, og
m nogett nyt blod og noget nyt ”gammelt” blod
d i grenen
ne. Vi glæd
der os til den
d
dett er godt med
kom
mmende sæson......
s
.
Sku
ulle DU sid
dde med en
e lille
speejderlederr i maven, eller har du
d bare
lystt til at værre med til at gøre en
n
forsskel, vil Heelle og Leo
on med glæde
tage mod din
n hjælp ho
os Skovmu
usene
tirsdag aften !

Speejderhilsen
n gruppeleedelsen
Lottte, Leon og
o Jan

RY LO
RY
LOP
PPER
R
Fam
milie aktivviteter i Ryy
Efteer en langg, våd som
mmer er familieaktivviteterne iggang igen.
Vi har haft en
e forrygeende første søndag i
ndtog Gyveelhytten og
o
september, hvor vi in
e med læd
der og
leggede indiaanere. Vi arbejdede
snor, og fik lavet noglle flotte punge og
ndre lavede buer af friske
pillekoggere, mens an
haasselgrenee – de var gode til att skyde
bleegansigter i form aff balonnerr ned fra
træ
æerne !
Dee rigtigt fin
ngernemm
me fik ogsåå lavet en
drømmefan
nger, menss andre fikk sat en kaano i
ne
vandet og fiik en dejligg sejltur i den skønn
s
september sol.
En forrygend
f
de start påå efterårsssæsonen, hvor vi næ
æste gang tager ud i skovene omkring
Slettten for att hjælpe Rosa
R
fra Ro
ouladegad
de med at finde allee ingredien
nserne til hendes faavorit‐
kagge !
Dett bliver bååde sjovt og
o lærerigtt – og måsske også liidt anstrengende ;‐)

Meed spejderrhilsen
Fam
miliespejdene
Lop
pperne
Anita, SuS, Henrik og Jan

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

RY MYRER
Kære Myrer og forældre.
Hos Myrerne har vi siden oprykningen budt velkommen til
10 nye spejderbørn, som erstatning for 2. klasserne, der rykkede op til Skovmusene.
Samtidig har vi sagt velkommen til 5 nye
ledere og en hjælpeleder. Dejligt at være i
gang.
Vi har brugt de første møder på at lære
hinanden at kende og hygge os med leg,
bål og hulebygning i skoven. Når vi har
lært hinanden lidt bedre at kende,
begynder vi at øve os på klassiske
spejderfærdigheder, som bål, enkle knob,
og at lære at færdes i det fri.
Der er knald på ved de små Myrespejdere, de sidder ikke stille længe af gangen Nye
Myreforældre har sikkert også opdaget at man kan blive helt utrolig beskidt på 1 time og 15
minutters spejdermøde. Så husk det praktiske tøj til alle møder.
Af vigtige datoer her i efteråret er der først Gildeløbet lørdag d. 7. oktober. Nærmere info
er sendt ud i forældrebrev. En anden vigtig
dato er årets juletur som i år er d. 11.
november.
Juleturen er for hele Ry 1. Gruppe og
foregår på Sletten fra ca. 8.30 til kl. 15.00.
Vi starter dagen ude med et løb rundt på
Sletten, hvor spejderne deles ind i grupper
på tværs af alder. Eftermiddagen tilbringes
indenfor, hvor vi hygger os med forskellige
aktiviteter. Nærmere info om juleturen
følger.
Med Myrehilsen
Marie, Christina, Kenneth, Morten, Kristian og Stine

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre
Allerførst tak for et super godt Høstmarked. Vores to boder var
velbesøgte. Der blev smadret masser af porcelæn. Så meget at vi
af flere omgange måtte hente ekstra forsyninger. Flødebollemaskinen svingede hastigt den ene flødebolle efter den anden i
retning mod det våde græs. Heldigvis var der ofte lidt hjælp fra en
leder eller forælder til at gribe ☺
Vi er ellers nu godt i gang
efter oprykningen. De nye
Skovmus har netop taget
både knivbevis og savbevis.
Alle ved nu, at man ikke må
skære i sin
spejderkammerat og at det
godt kan være lidt hårdt
arbejde at save rafter over.
De gamle Skovmus har
bygget seje huler. Der skal
strammes godt til når
rafterne helst skal blive
hængende. Det kommer vi
til at øve os en masse mere
i senere på efteråret.
Vi har nemlig tænkt os, at tænke stort og bygge stort. Nok er vi
ikke stor-spejdere, men vi er mange Skovmus og vi har tænkt os at
være kreative. Måske der pludselig en sen tirsdag aften dukker en
katapult eller en karrusel op. Vi har i hvert fald tænkt os at kaste os
ud i det og at klø på med at blive dygtige til det med knob.
Vi kommer også til at hygge os om bålet ved de næste møder.
Mange er allerede rigtig gode til at tænde bål og alle hjælper med
at finde optænding rundt omkring i skoven. Husk at der er et trick
med vat og vaseline. Husk også at man aldrig må lege med ilden.

Efteråret og vinteren kommer også til at byde på løb og
ture. Lige om lidt er der Gildeløb i Skanderborg, som vi
kombinerer med en rystesammentur. Juleturen står
også næsten for døren. Vi glæder os til at komme
afsted, ud på tur! Selvfølgelig har vi det sjovt til
spejdermøderne, men på et løb og en tur sker der noget
magisk. En sej Skovmus bliver endnu mere sej, stærk,
klog og modig – og ikke mindst så får hele flokken af Skovmus et
tættere sammenhold.
Til slut må nævnes, at vi desværre kun er få
Skovmus-ledere for tiden. Vi har været nødt til at
lave en ordning hvor I forældre på skift hjælper til
på hvert møde. På sigt håber vi, at vi kan lykkes
med at finde en ekstra leder. Hvis I kender en der
kender en, I ved, så tag endelig kontakt til os.

Et par datoer
d. 7.-8. okt.: Gildeløb i Skanderborg og efterfølgende overnatning i
Lynghoved. Vi glæder os til et hyggeligt løb sammen med Myrerne
og en god rystesammentur kun for Skovmusene.
d. 11-12. nov.: Juletur til Sletten. I år får Skovmusene også lov til
at overnatte. Det bliver super sjovt at komme afsted på tur
sammen med hele gruppen.

Mange hilsner fra Clara, Leon og Helle (aka den super seje
lederassistent, den garvede lederrotte og den nye leder)

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

www.gaverogvin.dk

Ry Fjeldrotter
Kære Fjeldrotter
Et skønt efterår er på vej ‐ masser af glade spejdere bruger vores fantastiske lokaler og
omgivelser på Lynghoved, og udnytter timerne hvor det stadig er lyst om aftenen.
Og det kan vi fordi vi har flyttet vores spejdermøde, så vi næsten slutter mødet, på det
tidspunkt hvor vi tidligere begyndte.
‐ Og det kunne vi vel egentlig have gjort for længe siden ‐ men vaner og traditioner har det
med at hænge fast, og derfor er det så dejligt når der kommer nye ledere til, der kan rokke
lidt ved ”plejer”.
For Annette og jeg har det været en svær
beslutning, og svært at vælge det rette
tidspunkt, for hvornår er det, når man
holder så uendeligt meget af at være
spejder, og har så ufatteligt mange minder
sammen med en masse spejderbørn. Men
når man syntes ideerne begynder at gå lidt
i ring, og de ugentlige møder er svære at få
til at passe ind i hverdagen, er det tid til at
finde andre spejderopgaver.
Så efter 11 år som juniorledere (og nogle år som mikroledere), er det tid til at få nye
spejderopgaver i 1. Ry. Annette som gruppehjælper, og Lotte som Gruppeleder ‐ vi vil begge
fortsat lave spejderaktiviteter for spejderne i 1. Ry, og måske en enkelt gang dukke op som
vikar.
Men hvor er det dejligt at se, at man heldigvis ikke er uundværlig og at resten af grenens
ledere tager over, og skaber nye traditioner og nye spejderaktiviteter.
Og mens de gamle ledere har ryddet op
har Anne, Henriette, Sissel, Ida, Lars,
Carlo, Anders og alle Fjeldrotterne været
i gang med at fremstille kuglebaner
under vores halvtag, mens
sensommervejret har været noget
regnfuldt.

Midt i oprydningen har vi så kunnet tænke tilbage på nogle fantastiske spejderminder.
Den gang vi gik på aftenvandring i Århus, midt i julefrokostperioden
Da vi som noget overkørte
divisionsturnerings‐ledere kravlede
rundt i skovbunden, for at forskrække
nogle FDF´ere
Eller da vi sprang ind i skovbrynet, for at
undgå at blive fanget af klanspejdere.
Eller da vi på en Hike overnattede i
skandinavisk dyrepark, eller i
luksussheltere på Vendelbojamborette.
Eller da spejderne troede at Peter
Svupstiks spejderskrøner var virkelige
historier.
Og glæden ved at opleve spejderen der overvandt højdeskrækken på en klatrevæg, eller
frygten for mørke, eller at kunne lave sin egen mad over bål, selvom det blev frikadeller
med rosiner, fordi opskriften ikke blev læst korrekt. Glæden hos spejderne når de selv fandt
vej, eller når de hjalp hinanden med at løse en opgave.

Kære Spejdere
Tusind tak for en masse fantastiske oplevelser
Annette og Lotte
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Så er vi i gang efter sommerferie og oprykning.

Vi har nu en stor flok gæve tropsspejdere, faktisk så mange, at vi i første omgang har
oprettet fire patruljer.
Patruljelederne er samme årgang eller kun ét år ældre end de øvrige spejdere i
patruljen. Vi vil derfor gerne beder jer forældre om, at minde jeres spejdere om, at
for at få et godt spejdermøde, så skal patruljelederne være forberedt OG
patruljemedlemmerne skal have ”Ja‐hatten” på og støtte op om det patruljelederne
har planlagt.
Tropslederne er i år Anne, Hanne og Irene, og får vi hjælp at et par gode klan‐
spejdere; Frode, Asbjørn og Anders.
Første tur for troppen var en overnatningstur til Gyvelhytten, hvor der blev bygget
bivuaker og lavet mad over bål.
Indtil efterårsferien er spejdermøderne fra 19‐21, efter efterårsferien slutter vi
20:30.
Når vi kommer hen efter efterårsferien kommer der en del weekend‐arrangementer
for spejderne; to løb og en juletur (som i år ligger MEGET tidligt). På 1. Ry Gruppes
hjemmeside, under Troppen ligger en oversigt over efteråret for Troppen;
http://1.rygruppe.dk/trop.

Vi vil gerne opfodre jer forældre til, at tale med jeres børn om de har lyst til at
deltage i et løb her i efteråret. Som begynder‐løb er Flagermuslygteløbet godt, det
foregår godt nok om natten, men det er kun én nat og det foregår i skovene syd for
Århus, så det er er ikke så langt væk.

Det andet løb spejderne kan tage på her i efteråret er Fenris løbet, som også er et
fint begynderløb, men der er lidt længere rejse for at komme dertil. Når spejderne
deltager på løb, hvor de har udgifter til tog/bus, refunderer vi pengene – vi skal bare
lige have billetten og en konto nr. pengene kan overføres til.
I forhold til egen‐betaling for deltagelse i løbet, så varierer det alt efter hvor lang tid
løbet tager, så det kommer til at fremgå af tilmeldingen. Vi følger gruppens
retningslinjer for betaling af ture, og så betaler gruppen for resten af løbsafgiften.
Mange efterårshilsner
Anne, Hanne og Irene
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FEBRUAR

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)
Stine Wraae Bach
Kristian Løkke Kristensen

Egevej 3
Kielsgaardsvej 42

2615 9283
6167 6891

Mødedag: Tirsdag
17.30 – 19.00

SKOVMUS (8 - 10 år)
Leon Sindberg
Helle Juul Bak

Mail: skovmus@ryspejder.dk
Kærmindevej 11
Vessøvej 40

2943 7226
5192 3800

Mødedag: Onsdag
18.45 – 20.15

FJELDROTTER (10 - 12 år)
Annette Hinkbøl
Lotte Thorup
Anne Rohde
Henriette Sandager
Lars Malmros
Sissel A. Gammelgaard
Ida Toftgård

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Silkeborgvej 52
Søvænget 4
Mossøvænget 3
Gildebakken 2
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
Anne Mikkelsen
Hanne Møller Andersen

Mail: troppen@ryspejder.dk
Skovvænget 20
Sdr. Ege Strandpark 11
Klostervej 126

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

2943 7226
8689 3348
2129 0939

Mail: myrer@ryspejder.dk

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

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

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

GRUPPENS HJEMMESIDE: www.rygruppe.dk

4045 6517
8689 3348
2264 2803
5325 0098
6087 6603
2441 7601

8788 0307
2030 8878
2233 4935

4021 7620
6049 8417

4011 6193
2145 1066
2129 0939

