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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

DEADLINES 2017
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... Kan 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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1. Ry lige nu
Ligee nu er vi på juleturr med 100
0 rødkindeede og glad
de spejdere, og ligee om lidt bliver
b
de
ynggste spejdere, myrerne henteet af deress forældre
e. Forinden
n skal vind
derne af ju
uledysten
kårres.
Juleedysten err et hyggeeligt løb, hvor spejdeerne skal løse forskkellige opggaver. Spejjderne er
inddelt i blan
ndede patruljer med
d børn fra myrer, skkovmus, fjeldrotter og tropsspejdere.
ne og ledeerne står på
p postern
ne.
Klanspejdern
Inden vi overrhovedet er
ng i gang.
e nået såå langt, har der være
et en del planlægni
p
Hyttten skal bestilles,
b
in
nvitation skal
s fremsstilles, planlægning og fremskkaffelse aff materialeer
til juledyst ogg eftermid
ddagsaktivviteter. Kø
økkenholdet har udrregnet maadmængder til alle
o hentet råvarer
r
til bl.a. til risengrød.
måltider, fåeet bestilt og
Klanen har arbejdet læ
ænge med tema, dreejebog og poster til alt det ”h
hemmelige
e” der skaal
or Fjeldrotter og Tro
opsspejderre, noget med et naatløb ‐ og her hvor mørket
m
err
skee i aften fo
fald
det på, er de i gang med opbyygningen af
a scenarierne til dee enkelte poster. Nåår natløbeet
er færdigt
f
veenter køkkkenholdet med natm
mad, og i morgen
m
tid
dlig (temm
melig tidliggt) gør de
klarr til morgeenmad til de trættee spejdere.
Derrefter er der
d rengørring og så skal vi hjeem.
Vi er
e stolte af at være gruppeled
dere for en flok enggagerede ledere, deer bruger deres
d
spaarsomme fritid
f
på att give fanttastiske op
plevelser til
t nogle dejlige,
d
rød
dkindede, glade
speejdere, og vi er glade for at deet endnu engang
e
err lykkedes at få noglle forældrre til at ståå i
køkkkenet og lave mad til 100 spejdere.
Derrudover er det fantaastisk at vore
v
ældstte spejdere, klan A!,, tager anssvar for att videregivve
glæ
æden ved spejderarb
s
bejdet bl.aa. ved at planlægge
p
e og genneemføre et fantastiskk arbejde
med årets ”h
hemmeligh
hed” (natløbet).

Lidtt malurt i bægeret er
e der dogg, i en storr gruppe som
s
1. Ry med 184 m
medlemm
mer, og meed
dett store forarbejde der læggess i turene, kunne vi godt
g
ønskke os lidt flere spejd
dere med på
p
vorres ture. Ikkke mindst fordi dett er her, vi
v har mulighed for bedre
b
ford
dybelse ogg nærvær,,
end
d på de uggentlige 1½
½ timers møder.
m
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Måske er derr en særligg grund till at kun haalvdelen af
a vore speejdere mellem 6 og 17 år tageer
med på f.ekss. juletur.
Måske er speejderne uttrygge ved
d at skulle være hjemmefra.
Måske venteer de på ett bedre weeekendtilb
bud, og gle
emmer såå at tilmeld
de sig.
Måske har bø
ørn slet ikkke lyst til aktiviteter, der løbe
er over en
n hel weekkend.
Måske er dett svært at overskue for familiierne, at skulle undvvære børn
nene en weekend
w
;0
0)
Måske drukn
ner vore in
nvitationer i mængd
den af info
ormation.
Måske …

Vi ved
v det ikkke, men vi kan konsstatere at der er færre spejdeer på tur, eend der vaar for 10 år
å
sideen.

Vi vil
v rigtig geerne blive ved med at lave sp
pejderaktivviteter, deer også givver spejde
erværdiern
ne
videere til næste generaation.
Vi har
h brug fo
or jeres tillkendegivelser, af hvad
h
spejd
derne synttes er sjovvt, hvad de
e gerne vill
havve mere aff, hvad deer er træls,, og hvilkee vilde aktiviteter dee kunne drømme om
m.

n 12.‐14. januar tagger hele ledergruppeen på plan
nlægningssweekend. Her skal vi udoverr at
Den
planlægge årrets gang, debatteree gruppen
ns aktivitetter. Derfo
or har vi brrug for jerres input.
Sen
nd dem geerne til greenlederne eller os (ggl@ryspejjder.dk).

Speejderhilsen
n
Jan, Leon og Lotte

RY MYRER
Kære Myrer og forældre.
20 seje myrespejdere har siden sidste udgave at stammen taget
deres første forløbsmærke til spejderuniformen; dolk‐ knob‐ og
bålmærket. Alle spejderne har prøvet kræfter med at tænde et bål,
snitte pinde skarpe og ikke mindst prøvet at binde et ægte knob; et
råbåndsknob. Det med råbåndsknobet tror vi dog godt, at man kan
øve sig lidt på hjemme, da det er en svær en det der med de der
knuder, der skal bindes på en bestemt måde. Alle spejderne sluttede
af med at fange mærket i vores dertil indrettede fiskedam, med
deres helt egen hjemmesnittede fiskestang.
Halloween fik vi også fejret med snitning af vores helt egne halloween 'æble' græskar med
lys i. Og så en tur ud i den mørke skov op til Kyhnsminde stenen. Det var lidt uhyggeligt...
Ellers må vi sige, at det der optager vores spejdere
mest for tiden er den store mudderpøl. Hvem kan
grave sig så dybt ned i mudderet, at støvlerne ikke
kommer med op igen? Hvis man får beskidte unger
hjem, er der er en god forklaring.
Som optakt til julen havde vi 16 myrer med på
juletur til Sletten. En dejlig dag, hvor myrerne fulgtes
med de store spejdere rundt på den store juledyst.
Der blev bl.a. dystet i farlige minefelter, transporteret vand på tid og bygget abukke til a‐
bukke ræs. Vejret var heldigvis med os, så det var en gruppe glade myrer børn vi fik ind til
risengrøden.
Vi slutter af med det sidste møde før jul mandag d.
4. december. Hvad vi skal lave op til jul siger vi ikke
noget om, det er hemmeligt... Opstart i januar
hører I nærmere om på mail.

Spejderhilsener
Kristina, Morten, Kenneth, Kristian og Stine

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

www.gaverogvin.dk

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre
Meget er sket siden sidst. Vi har både været på Gildeløb,
Rystesammentur og Juletur. Rigtig gode oplevelser alt sammen.
Nogle kom for øvrigt hjem med en medalje for 3. pladsen på
Gildeløbet. Super flot!

Det var dog en våd eftermiddag i Skanderborg Dyrehave. Det
regnede og regnede. Alligevel var tempoet og humøret højt. Da vi
kom hjem til Lynghoved skiftede vi til tørt tøj og gik i gang med at
lave aftensmad. Det blev til en super god gang spaghetti med
kødsovs ☺ Herefter var vi klar til hygge om bålet og flere omgange
af zombie. Det var mega spændende at løbe rundt i skoven midt i
mørket og fange hinanden.

På juleturen har vi haft en rigtig god weekend sammen med resten
af gruppen. Vi har været på juledyst, spist risengrød, vundet
mandelgaver, bagt pandekager, skudt med bue og pil, lavet

fjollerier på værelserne, gået fakkeloptog og meget
mere. Dette år har skovmusene også overnattet og det
har vi syntes var super sjovt.
Ellers går vi bare og hygger os til vores ugentlige
spejdermøder. Der har været konkurrencer mellem
patruljerne om at gå på ski, gå på mælkekasser og at
skyde længst med en katapult. Vi har også hygget om bålet og
bygget videre på den eneste af hulerne der har overlevet efterårets
blæsevejr.

Det er da pærelet når vi kun
er 3!

Men okay, 3 på 1
mælkekasse er ikke pærelet!

I sikker stil henover
mudderet!

Resten af året står den på julehygge. Vi kommer både til at være
inde og ude. Husk tøj efter vejret og en lygte. Hvis du cykler,
skal du også huske cykellygter!
Vi har for resten fået Anni og Asger om bord i vores skovmusledergruppe. Det er super godt. Velkommen til jer ☺

Mange hilsner fra Asger, Anni, Leon og Helle

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 Fjeldrotter
Kære Fjeldrotter
I onkel Rottes spejderbog fra 1938 står der:
”Det var ikke sejren, jeg ville, det var dysten”
Det var i den ånd Fjeldrotterne kæmpede i
den store juledyst. Side om side med myrer,
skovmus og trop. Der blev grinet, heppet og
samarbejdet, i formiddagsdysten hvor både
stor og lille fik lov til at byde ind og være
med. Efter risengrøden var indtaget havde de
forskellige grene tid til egen aktivitet. Der
blev leget spejder‐stratego, snittet, nogle var
kreative med krympeplast og farver og andre
lærte terningespillet Meyer til stor morskab.

På juleturen mærkede vi spejderånden i hver
eneste Fjeldrotte. Der blev knyttet mange
nye venskaber og vi var imponeret over hvor
søde og hensynsfulde gruppen var overfor
hinanden.

Siden oprykningen har Fjeldrotterne fået patruljer og lærer fra gang til gang hvad en
patrulje er og hvordan man opfører sig i en patrulje. Det går den rigtige vej og de er
nysgerrige på det.

De første møder lavede Fjeldrotterne kuglebane i en papkasse. Der viste de deres kreative
og opfindsomme side og der blev arbejdet hårdt og koncentreret hos mange. Møderne
efter startede vi et forløb op, hvor de har taget ”leg, sang og drama‐mærket”. Der blev lavet
fantasi‐dyr, finurlige figur og skæve personer i papmaché.

Som afslutning på teaterprojektet spillede
vi dukketeater for hinanden i bålhytten. Der
var både lanterne og lejrbål til at give
teaterdukkerne deres helt eget liv og der
blev grinet og klappet af hinanden.

Næste gang går vi i gang med at lave vores
egen personlige dolk. Det er et rigtigt
spejderprojekt, som både kræver
tålmodighed og omhyggelighed. Til gengæld
får eleverne en helt unik dolk, som ikke
findes magen – mega sejt.

Desværre ligger landet sådan at både Ida og Henriette kommer til at savne Fjeldrotterne, da
de om kort tid rejser herfra. Ida tager til Norge for at arbejde som skiinstruktør og Henriette
rejser Europa tyndt sammen med sin familie og stopper derfor medio februar.

Fjeldrotter er i beredte?
Vi er altid beredte!
Lars, Ida, Henriette, Carlo og Anders

Vi er godt i gang med spejderåret og der er ved at være mørkt om aftenen (så husk
cykellygter), og alle patruljer er godt i gang. Vi havde fx et møde hvor to patruljer
ville lave is, ved at bruge tør‐is.
En enkelt patrulje har været af sted på patruljetur i en weekend i starten af oktober,
som de selv har arrangeret og afholdt. Det har der været talt om mange gange
tidligere, men det er første gang det faktisk er lykkedes de sidste mange år. Der
bliver muligheder igen til foråret, hvis andre patruljer skulle få lyst at komme på
afsted på tur, alene – uden voksne….
To tropsspejdere har været på PLAN‐kursus i efterårsferien, så vi har hørt, har de
haft en super uger, og vi vil gerne opfordre til at flere tager afsted på PLAN‐kurser
næste efterårsferie.
Vi havde to patruljer på FENRIS‐løbet i slutningen af oktober. Dejligt at så mange har
lyst til at tage på løb.
Vi har netop haft den årlige juletur, hvor 19 tropsspejdere deltog. Det var måske lidt
svært med det helt rigtige julestemning midt i november ☺, men turen var god.

Og når vi nu er inde på det med jul ‐ Bagger‐service, er årligt tilbagevendende
opgave, som er Troppens, hvor vi tjener en god slat penge til gruppen. I år skal vi
hjælpe i Kvickly med at pakke poser d. 22., 23. og 30. december, fra 10‐20 alle dage.

Vi laver en vagtplan, så alle får omtrent lige mange vagter. På alle dage i hele
tidsrummet skal der være en voksne i Kvickly, som holder overblik mv. I år har vi en
udfordring i Tropsledelsen med d. 23. december, så hvis der er et par forældre, som
vil hjælpe med at være voksen‐vagt d. 23., så giv os endelig besked, så skal I nok får
en introduktion i, hvad voksen‐rollen er.
Sommerlejr 2018 er LANGT ude i fremtiden, men vi vil alligevel allerede gerne nu
varsle, at den kommer til ligge i perioden fra 7./8. juli (afgangstidspunkt er ikke
endelige bestemt) til fredag d. 13. juli. Det vil sige 2. uge i skolesommerferien. Vi har
også bestemt, at vi i 2018 planlægger en sommerlejr kun for Troppen.
Hele gruppens ledere tager på planlægningsweekend d. 12.‐13. januar (evt. til d. 14),
her deltager patruljelederne også, så vi kan få planlagt forårets møder. I løbet af
december tager vi en snak med de nuværende patruljeledere, om de vil fortsætte,
og om vi eventuelt skal have foretaget lidt justeringer i sammensætningen af
patruljeledere eller patruljerne.

Huske til Kalenderen:
11. december – sidste almindelige møde inden jul
22.‐23 og 30. december ‐ Baggerservice i Kvickly. Gerne et par forældre‐voksen‐
vagter til d. 23……
12.‐13. januar – Planlægnings weekend for patruljeledere

Mange efterårshilsner
Anne, Hanne og Irene
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2. 2. Påskedag

1. Påskesøndag

APRIL

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

Mødedag: Mandag
17.00 – 18.15

MYRER (6 - 8 år)
Stine Wraae Bach
Kristian Løkke Kristensen
Kenneth Lynghøj Christensen
Morten Leif M. Stilund

Egevej 3
Kielsgaardsvej 42
Fjeldstedvej 10
Oksevejen 6

Mødedag: Tirsdag
17.30 – 19.00

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

Mail: skovmus@ryspejder.dk
Kærmindevej 11
Vessøvej 40

Mødedag: Onsdag
17.30 – 19.00

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

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
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

2129 0939
2145 1066

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

2615 9283
6167 6891
2279 2219

2943 7226
5192 3800

2264 2803
5325 0098
6087 6603
2441 7601

8788 0307
2030 8878
2233 4935

4021 7620
6049 8417

4011 6193
2145 1066
2129 0939

