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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 200
eksemplarer.
Redaktion:
Jan & SuS Løvheim
Lyngdal 6, 8680 Ry,
Tlf. 86 89 89 65
stammen@ryspejder.dk
Når du skriver indlæg til Stammen, er
det en stor hjælp for redaktørerne,
hvis du følger nedenstående retningslinjer:

Indlæg der bringes i bladet, er ikke
nødvendigvis udtryk for gruppens
holdning

DEADLINES
Deadlines i 2018 fastsættes på ledernes
planlægningsmøde i januar, så de
passer med gruppens aktiviteter !

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.
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...vil vi gerne give en slikpose for, vi
får mange gode tegninger i løbet af
året, som vi bruger til bladet.
Det kan DU også få: 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 naturligvis
en slikpose til dig.
PS: Vi forbeholder os ret til at vælge
blandt de bedste tegninger ....
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Nytår 2018.
Rigtig mange tak for i år!
2017 Var et år med mange store begivenheder for 1. Ry gruppe.
Vi har nu en rigtig flot tilbygning med mange muligheder for aktiviteter til
spejderne. Rummene kan også bruges til vores Høstmarkeder ud i
fremtiden.
Reno Syd har endelig indset at vi løfter en opgave som ingen andre kan.
Det kan vi kun fordi der er nogle mennesker der elsker 1. Ry Gruppe, og
er villige til at bruge den tid som er nødvendig på at hente lopper på
genbrugspladsen og sortere dem, samt at lægge dem på lager.
De bruger også rigtig mange timer på at stille op når vi har vores tre
markeder.
De kommer bl.a. fra F.RY.S. (Første RYs Støttegruppe) - de er gamle
ledere og bestyrelsesmedlemmer der gerne vil støtte op om gruppen,
også efter at de har lagt det daglige spejderarbejde på hylden.
Det er også dem, der, sammen med bestyrelsen, har kæmpet for at
overbevise Reno Syd om, at vi gør en forskel i Ry. At pengene bruges på
byens børn og unge i Ry. Via spejderaktiviteter, og på at skabe nogle
fantastiske rammer for spejderaktiviteter ud i fremtiden.
Onsdagspatruljen har også virkelig fortjent deres kaffe og småkage i
2017. Det er de voksne der mødes onsdag aften kl. 1900.
De hamre og banker, spartler og maler.
Nogle sidder og skriver hemmelige breve til folk de ikke kender, for
at overbevise dem om at de skal støtte 1. Ry med penge fra deres fonde.
De er så seje! De skaffer penge og sørger for at spejderkontingentet kan
holdes på et fornuftigt niveau. De sidder faktisk og tænker penge frem,
næsten som at trylle!
Har du lyst til at være troldmand, eller handymand?
Så kom op på Lynghoved om onsdagen og vær med.
Det er mennesker der er glade, opfindsomme og værd at være sammen
med.
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Kunne du have lyst til at hjælpe med at hente lopper
på Reno Syd i weekenderne, eller bare nogle af dem. Så kig også op på
Lynghoved, om onsdagen.

Spejdernes lejr var også en stor oplevelse, det er en lejr der sætter
tingene i perspektiv om man er lille eller stor.
Spejdernes lejr 2017 var kæmpe stor for alle. Sønderborg var
overraskede over hvor effektive og mange vi var.
At vi byggede en by på størrelse med Sønderborg og formåede at rydde
op bagefter os så det ikke kunne ses vi havde været der.
Man forestiller sig ikke hvor meget logistik der skal til for at etablere en
by med 35.000 indbyggere i en uge.
Det er helt vildt mange arbejdstimer der er lagt i denne lejr for at skaffe
vand, el, toiletter, mad, brænde, affaldssortering, aktiviteter, læger,
ambulancer, brandbiler, tandlæger, politi, hjemmeværn, parkering og
underholdning - bare det at få spejderne ind og ud af lejren var enormt
krævende.
Hatten af for de mennesker der hjalp med at få det til at ske.
Vi har alle forskellige minder med hjem, men det var fedt at være med
til at sætte spor i Sønderborg!

Vi har sagt farvel til en del ledere i år.
Vi vil på Gruppens vegne sige mange tak for jeres kæmpe indsats og
håber ikke at i slipper gruppen helt.
Der er mulighed for at blive en del af FRYS, hvis I har lyst.
Nye ledere er altid velkomne. I år er der heldigvis også kommet nye
ledere til.
Klanen er repræsenteret rigtigt flot i mange af grenene.
Det er dejligt at mærke hvordan I vil løfte 1. Ry endnu en tand og lave
nye oplevelser for byens børn.
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Bestyrelsen er fulde!
Fulde af visioner for Gruppen. De sidder og samler alle trådene og
ønskerne fra spejderne, lederne og hyttefædrene.
De udstikker retning og farten på, hvornår der er penge til at opfylde
drømmene. De laver budgetter og tænker ud af posen, og frem i tiden.
Det er dejligt at der er forældre der har lyst til at tage ansvar.
Bestyrelsen er rigtig velfungerende, der er dog altid plads til dig!
Støt dit og naboens barn.
Giv dem værdier, netværk og oplevelser. Kom og vær med, nu da det er
rigtigt sjovt.
Gør noget for andre, og se hvor meget du selv får igen.
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2018.
Bliver også et år med mange projekter, for at skabe nye rammer på
Lynghoved inde og ude.
Vi mangler at lave køkkenet i den nye tilbygning færdig.
Vi ønsker os et nyt tag på vores gamle mødelokaler. Tagpladerne er
meget slidte.
Vi ønsker os to nye toiletter i den gamle del af Lynghoved.
Vi ønsker os et nyt tag på bål hytten, da den er begyndt at rådne.
Vi har planer om at stille tre master op med LED lamper, for at lave
ordentligt lys til aktiviteter ud på plænen.
Plænen trænger til at blive drænet, så der er også en opgave.
Vi vil gerne skabe små rum ude. I form af overdækkede flisebelagte
oaser inde i læhegnet ud mod stien.
Ønsker er der som du kan se mange af.
Så ingen bliver arbejdsledige i 2018 i 1. Ry, og vi får brug for al den
hjælp vi kan finde.
Det gælder også Høstmarkedet.
Kom og giv en hånd i uge 33 og lørdag den 18. august.
Så visionerne og ønskerne kan blive til virkelighed for spejderne i Ry.

Vi Ønsker Jer alle et godt nytår!
Lotte og Leon
Gruppelederne
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RY MYRER
Kære Myrer og Myrerforældre.

Inden årets sidste møde nåede Myrerne at lave deres julegaver færdige. Der blev snittet, klistret
og limet til den store guldmedalje. Vi håber, at de fleste Myrer fik de rigtige billeder med hjem,
ellers må vi bytte lidt på julegaverne i januar ;-)

En rigtig juleafslutning blev det også til. Vi fik
hygget os til den store guldmedalje, og fik
dermed sendt vores myrer hjem på juleferie.

Januar er lidt anderledes i 2018, idet vi har valgt
at prøve med et fællesmøde med Musene (2. og
3. klasses spejderne) en lørdag, istedet for de
normale spejdermøder mandag sidst på dagen.
Første 'normale' spejdermøde er mandag d. 29.
januar 2018. Program for forår 2018 fremsendes
på mail.

På gensyn til spejderforåret 2018.
Kristina, Kenneth, Morten, Kristian og Stine

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre
Så er det nye år blevet skudt i gang. Vi forventer at det bliver
endnu et år med sjove og hyggelige spejdermøder med de
bedste Skovmus i Ry ☺
Vores møder i januar ser lidt anderledes ud end de plejer.
Lørdag d 20. januar har vi et fælles møde med myrerne. Se
skemaet herunder for en samlet oversigt over januar. Forældremail er også udsendt tidligere.

SKOVMUSMØDER I JANUAR
Tirsdag d. 9.
januar

Første Skovmusmøde efter juleferien.

Tirsdag d. 16.
januar

Intet møde.

Lørdag d. 20.
januar

Fælles møde med myrerne. Kl. 9.00 - 13.00

Tirsdag d. 23.
januar

Intet møde.

Tirsdag d. 30.
januar

Skovmusmøde,
og herefter ugentlige møder som vi plejer.

Den sidste del af 2017 har vi brugt på kreative projekter, leg i
skoven og en traditionel juleafslutning. Juleafslutningen bestod
af en hel utrolig stor mængde godter. Der blev leget mus med
pebernødder. Herefter vendespil med slik. For at runde det hele
af, fik vi lune æbleskiver og saftevand. Bestemt en hyggelig
måde at ønske hinanden god jul ☺

Hurra, er man god
(heldig) til mus
vinder man mange
pebernødder!!

Men så kan man
måske også få lidt
ondt i maven… :/

Nu står et helt nyt år for døren og gad vide hvad det bringer? Et
par ledere har fået til opgave at sætte sig sammen og lægge en
plan for året. Så præcis hvad der skal ske, er i skrivende stund
uvis. Dog er en ting sikkert, vi glæder os og det bliver sjovt!
Måske vi tænder et bål, måske vi tager på et løb i vinterens
mørke, måske der falder sne (det bør der altså når det er
vinter…!), måske vi starter op med at øve lidt til forårets
minidivi, måske vi skal tage et mærke, måske… ;)

Vel mødt til et nyt godt Skovmus-år.

Spejderhilsner fra Asger, Anni, Leon og Helle

TÆNKEDAG 22. februar
Spejderbevægelsens grundlæggere Lord og Lady Baden Powell havde
begge fødselsdag den 22. februar. I stedet for de mange gaver og
breve, som de modtog hvert år på fødselsdagen, ønskede de, at dagen
skulle bruges til at tænke på spejdere og andre børn i andre dele af
verden.
Det skulle ske samtidig med, at der blev doneret en sum penge til at
støtte og udvikle spejderarbejdet ude omkring i verden. Derfor giver
alle 38 millioner spejdere i hele verden 2 kr. til for hvert
påbegyndt spejderår. De mange penge går til udviklingsprojekter
blandt fattige rundt om i verden.

Make an Impact er det verdensomspændende motto for årets
tænkedag:
Gå udenfor – og gør en forskel !

Vi mødes allesammen den 22. februar til en god dag på Lynghoved og
holder de gode traditioner i hævd – sammen med de 37.999.820
andre spejdere rundt om i verden

Ry Fjeldrotter
Kære Fjeldrotter
I Bedstemor Rottes spejderbog fra 1925, står der:
”At være i live, er at føle, at alting er muligt”
Og det må man sige gælder, når man er Fjeldrotte.
Det er blandt andet muligt at lave sin helt egen dolk.

Hen over vinteren har Fjeldrotterne arbejdet på at
lave hver sin unikke dolk. Dolkene er udsmykket
med bøffelhorn, kamelben og gedehorn. Det er
ganske enkelt vildt imponerende, hvordan alle
Fjeldrotter med utrolig vedholdenhed, får skabt
hver deres enestående dolk.
Og spejderånden har vi i høj grad mærket i den
tålmodighed og hjælpsomhed, vi har set under dette forløb, hvor det også har været ok at
lade værktøjet ligge for en stund og løbe ud i mørket og lege med et par spejderkammerater.

Bål og æbleskiver i vinterkulden er bestemt også en mulighed!

Den sidste gang inden jul lod vi al værktøjet ligge og holdt juleafslutning. Vi trodsede både
vinterkulden og mørket med bål, saftevand og æbleskiver. Der er en fantastisk god stemning
Fjeldrotterne imellem. Der bliver snakket, grinnet og pjattet og man kan ikke andet end at
hygge sig i selskab med så energiske, søde og sjove spejdere.

Og det er også muligt at få sine spejderønsker med i programmet!

Rundt om bålet fik vi snakket om, hvad hver eneste Fjeldrotte har af spejderønsker, så vi
også fremadrettet kan flette Fjeldrotternes ideer ind i programmet.

Leg i mørke er også en mulighed, selv for de mørkerædde!

Mange børn er lidt bange i mørket, men hos Fjeldrotterne er
der aldrig nogen, der holder sig tilbage, når der leges frit i
skoven eller når vi har gang i fælleslege på matriklen
"Jeg tør godt lege i mørket, for vi er jo mange, der gør det". Siger en af vores modige
Fjeldrotter.

Tilsidst er der kun at tilføje, at I får denne sæsons program, så snart Lars og Henriette er
færdige med at skrive det...

Fjeldrotter er i beredte?
Vi er altid beredte!

Lars, Ida, Henriette, Carlo og Anders

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

I skrivende stund er det sidste dag i 2017, så GODT NYTÅR til alle. Vi glæder os til at
lyset vender tilbage… udendørs aktiviteter er lidt sjovere når det er lyst. De første
måneder i det nye år, vil det dog fortsat være mørkt, når vi holder spejdermøder, så
husk cykellygterne.
Bagger‐service i Kvickly gik RIGTIG godt. Alle spejderne gik aktivt til opgaven, og var
til stor hjælp både for Kvickly og Kvicklys kunder. For indsatsen giver Kvickly et
betydeligt bidrag til 1. Ry Gruppe, penge der blandt andet bruges til lejre, kurser og
de ugentlige møder.
Vi ved endnu ikke hvad programmet bliver i foråret, fordi planlægning af forårets
møder først sker på planlægnings‐weekend 12.—13. januar. Her er alle
patruljelederne og andre ledere i 1. Ry Gruppe afsted sammen, for at planlægge den
kommende tid.
Efter denne weekend, vil vi lægge en oversigt på hjemmesiden, blandt andet med
datoer for INDABA (som er i pinsen) og løb i løbet af foråret.
På planlægnings‐weekenden vil vi muligvis også ændre lidt på sammensætningen af
patruljerne, fordi der har været nogle udmeldingen i løbet af efteråret, som har
betydet, at patruljerne pt. er noget uens i størrelse.
Gentagelse fra sidste indlæg i Stammen:
Sommerlejr 2018 er fortsat 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.

Huske til Kalenderen:
12.‐13. januar – Planlægnings weekend for patruljeledere
Der kommer mere efter planlægningsweekenden.

Mange efterårshilsner
Anne, Hanne og Irene

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

www.gaverogvin.dk
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Ud over planlægning af natløb har vi på vores tirsdagsmøder været på
orienteringsløb, i klatrehallen Århus Boulders og afholdt juleafslutning med
bankospil og hygge, for blot at nævne et par stykker.
Den
årlige
divisionsjulefrokost, hvor vi mødes med
de andre klaner i divisionen i
en weekend, stod klanen i
Silkeborg for i år - en rigtig
god tur. Og d. 25. december
løb endnu en juletradition af
stablen, nemlig en god aften
hvor klanen mødes og ønsker
glædelig jul. Her kommer
både folk, som jævnligt er
med til møderne og folk, som
er flyttet væk fra Ry men
stadig har et tilhørsforhold til
gruppen.
På et møde i december
afholdt vi valg af nye
klanledere. Andreas og Liv har valgt at stoppe, da det næste stykke tid byder
på travlhed med rejser og værnepligt. Stafetten er givet videre til Mikkel
Solberg og Jeppe Kromand, som har en masse spændende ideer til det
næste stykke tid. Andreas og Liv siger mange tak for en god tid som ledere,
men fortsætter dog som assistenter og sørger for, at de nye bliver startet godt
op. Vi glæder os alle meget til at komme i gang!
Spejderhilsen
Jeppe, Mikkel, Andreas og Liv

My/Sk: Lørdagsmøde

Be/LM: Planlægning
LM: Planlægnings WT
LM: Planlægnings WT

JANUAR

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MARTS
1
2
3
4 Familiespejd
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 Palmesøndag / Sommertid
26
27
28
29 Skærtorsdag
30 Langfredag
31

My = Myrer
Sk. = Skovmus Fj = Fjeldrotter
DL = Deadlinen Stammen
WT = Weekendtur

FEBRUAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Fastelavn i Hallen
12 vinterferie
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Tænkedag
23
24
25
26
27
28

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

APRIL
1 Familiespejd
2 Påskedag
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 Forårsmarked
22
23
24 Sct.Georgsdag
25
26
27 St.Bededag
28
29
30

Kl = Klanen

JUNI
1
2
3 Familiespejd
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 Sct. Hans aften
24
25
26
27
28
29 sidste skoledag
30

SL = Sommerlejr

MAJ
1
2
3
4
5
6 Familiespejd
7
8
9
10 Kr.Himmelfartsdag
11
12
13
14
15
16
17
18 Ry Outdoor
19 Ry Outdoor
20 Ry Outdoor / Pinse
21 Ry Outdoor / Pinse
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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
Christina Børlum Petersen

Egevej 3
Kielsgaardsvej 42
Fjeldstedvej 10
Oksevejen 6
Rugaards Skovvej 48

2162 3158

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)
Henriette Sandager
Lars Malmros

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Gildebakken 2
Rugaards Skovvej 24

5325 0098
6087 6603

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

8788 0307
2030 8878
2233 4935

Mødedag: Tirsdag

KLAN (16 - 23 år)
Mikkel Solberg
Jeppe Kromand

Mail: klana@ryspejder.dk
Thorsvej 4
Koopmannsvej 5, st. 7, Silkeborg

4242 0797
2988 8683

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

4021 7620
6049 8417

4011 6193
2145 1066
2129 0939

