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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 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:
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
Nr. 4: Deadline 6/5
Nr. 5: Deadline 5/8
Nr. 6: Deadline 30/9
Nr. 7: Deadline 25/11
Nr. 1-19: Deadline 6/1

udkommer 14/5
udkommer 13/8
udkommer 8/10
udkommer 3/12
udkommer 14/1
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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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Forår ogg fuglesang
Endelig har
h vi haft nogle dagge med solskin og
varmegraader, hvorr det ikke var
v nødveendig at haave
hus og haandsker påå.
pejderaktivviteter hvo
or naturen
n og
Tid til maasser af sp
fællesskaabet virkellig kan nyd
des.
Og det vil vi rigtig gerne
g
i 1. Ry, så meget at vi har
h
ort det i vo
ores vision
nsplan og vores formål:
tydeliggjo
ejdernes by
b i 2025 fordi
f
i 1. Ry Gruppe stræber vi
v efter i ett åbent & frivilligt
Ry er spe
fællesskaab, og med
d udgangsspunkt i den natur vi
v lever i at skabe dee lokale ogg
internatio
onale ram
mmer for vores
v
spejd
deraktivite
eter. Dette med udggangspunkti, at vi:
• arb
bejder i fæ
ælleskab på tværs aff gruppen
• akttivt bidragger til den lokale kultur
• væ
ærner om naturen
n
både lokaltt og globalt
• skaaber ramm
merne for altid at tæ
ænke nyt
Dette altiid med fundament i DDS’s formål.
Hvordan gør vi så lige det?
d komm
mende tid bruge energi på, såå vores spejderarbe
ejde
‐ Deet skal vi i den
tyd
deligt bærrer præg af
a vore visiioner
h
fokus på det fællesskab
b der fortsat skal væ
ære i 1.
I første omgang vil vi gerne have
bet.
Ry, både spejdernee imellem,, men ogsså voksenffællesskab
ere (nuvæ
ærende som
m tidligere
e) er det
Forældree, hjælperee, frivilligee, bestyrellse og lede
fællessskab der bærer
b
1. Ryy´s aktiviteter ‐ men
n også
giver mulighed
m
for
f at skab
be kontaktter med andre
voksnee, man elle
ers ikke ville møde.
I dag kaaldes det gruppens sociale kaapital.

h brug fo
or at væree flere i fæ
ællesskabett omkring
Og vi har
gruppeen. Vi har brug for din
d arbejdsskraft når vi har
marked
der, arbejdsdage, flagopsætn
ning m.m.
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Vi lover til gengæld
d at du vil blive en del
d af et væ
ærdifuldt
e kop kafffe og tid til
t at væree sammen.
fællesskaab, og der vil være en

mmen periode er deer muligheed for at være
v
en deel af fællesskabet:
I den kom
d. 14. aprril:

arbejjdsdag i Gyyvelhytten
n (se hjem
mmesiden))

d. 21.‐22.:

forårsmarked ved
v superrbrugsen

Uge 33:

marked, opsætning
o
østmarked
d lørdag,
høstm
mandag‐ffredag, hø
Oprydning søn
ndag (mere
e herom senere,
s
meen reserve
er gerne
ugen nu).

ngle lederee hos de yngste
y
spejdere efteer sommerrferien,
Vi ved, vi kommer til at man
t at hente lopper på
p genbrugspladsen
n om lørdaagen.
og ekstraa hænder til
ænker du gerne vil bidrage og være en
n del af vo
oksenfælleesskabet, er
e du
Hvis du tæ
mere end
d velkomm
men til at kontakte
k
o på: gl@
os
@ryspejder.dk
g
havee at vi blivver lidt flerre
Vi vil så gerne
Spejderhilsen Anneette, Jan, Leon og Lotte

GYVELHYTTEN
Forestil dig... at du skal på weekendtur med spejderne til Gyvelhytten. Forestil dig så
at alle børn naturligvis vil ned til søen...
Desværre er der et kildevæld tværs over stien, så inden længe har du 20 børn med
kolde fødder – og 20 par drivvåde gummistøvler...
Det er naturligvis ikke med til at gøre turen til Gyvelhytten til en
god og rar oplevelse. Derfor skal vi have lagt nyt flis på stien ned
til søen, så vi har bestilt et stort læs flis til
den 14 april.
Er det kun være Tordenskjolds soldater, der deltager, vil det
være en rigtig træls opgave at få al flisen kørt ned til stien; er vi
rigtigt mange kan det nemt blive en rigtig hyggelig dag.
Her kommer DU ind i billedet!
Mød derfor op ved Gyvelhytten lørdag 14. april kl. 9.
Du må meget gerne medbringe trillebør, skovl,
arbejdshandsker og højt humør.
Alle er velkomne – både ledere, forældre og børn.
Har du ikke kørekort til trillebør og skovl, har vi også andre
opgaver, der skal løftes, for at gøre Gyvelhytten klar til
forårets og sommerens mange aktiviteter i det fri.
Lønnen er fyrstelig: Vi sørger for forfriskninger undervejs og
kvitterer med en god frokost. Af hensyn til køkkenholdets
kulinariske aktiviteter må du meget gerne melde dig til på
hjemmesideadressen www.rygruppe.dk/arbejdsdag

Bytorvet 22 * 87 88 08 10

Generalforsamling i foreningen F.Ry S. den 6. marts 2018.
1. Valg af dirigent: Peder Skov Larsen
Referent:
Grethe Grimstrup
2. Årsberetning:
Fremlægges af Kaj Jakobsen da formanden er fraværende. Årsberetningen
godkendes, Der efterlyses bl.a. forslag til arrangementer.
a. Forsøge om der kan samles nok til en Gyvelhytte tur . Vi finder dato.
b. Fortsætte med skovtur med Nils Peder.
c. Ligeså nytårsgudstjeneste med efterfølgende kaffe.
d. Sangaften ligger også fast.
Nye forslag 1. Sølund museum.
2. Bustur i omegnen, med Bent Nielsen, som fortæller om egnen.
Evt. spise medbragt mad på Lynghoved.
3
Alrø og spise tarteletter.
4. Glud museum.
5. Aquacenter på Skanderborg forsyning (virksomhedsbesøg )
3. Regnskab: Fremlægges af kassereren.
Regnskabet godkendes.
Der vedtages at kontingentet stiger til 100 kr. om året pr. person.
4. Valg af formand: Jens Larsen modtager ikke genvalg som formand .
Kaj Jakobsen foreslåes og modtager valget som formand for 1år.
5. Valg til bestyrelsen:
Elisabeth Skousen modtog genvalg.
Jens Larsen modtog genvalg, og overtager posten som kasserer.
6. Valg af suppleanter:
1. Suppleant Niels Peder D. Jensen
2. Suppleant Lisbeth Rosbæk
7. Valg af revisor:
Finn Isø genvælges
Bestyrelsen består af:
Kaj Jakobsen, formand. Valgt for 1 år.
Jens Larsen, kasserer.
Grethe Grimstrup.
Jørgen Gammelgård.
Elisabeth Skousen.
1. Suppleant. Niels Peder D. Jensen
2. Suppleant Lisbeth Rosbæk.
8. Under eventuelt:
De små markeder er nu forsøgsvis over 2 dage. Julemarkedet bliver flyttet et par uger
frem, for ikke at falde sammen med mange andre arrangementer.
Referent: Grethe Grimstrup.

Program 2018
Dato
Lør / Søn.
21. og 22. April
Søn. 24. juni. Kl.10
Sidste tilmelding
17/6 Til Lisbeth el.
Grethe

Arrangement
Forårsmarked. Der afholdes marked ved Super Brugsen,
alle er velkomne til at give en hånd med, der skal bruges
mange hænder.
Sommerudflugt. Turen går til Glud museum.
Vi kører fra Lynghoved kl. 10, vi kører sammen i bilerne.
Benzinpenge betales til chaufføren. Madkurven
medbringes. Pris ca. 60 kr. alt efter antal deltagere. Guidet
tur tager en 1 time.

Lør. 18. aug.

Høstmarked. 1 Ry Gruppe afholder loppemarked, alle kan
melde sig som hjælpere, der skal bruges mange hjælpere
også i ugen op til.
Fre. 31.aug. Kl. 17. Gyvelhyttetur. Vi mødes fredag kl. 16 ved Gyvelhytten,
Tilmelding til
hvor vi tilbereder fælles mad. Drikkevarer medbringer man
selv. Pris for aftensmad ca. 50 kr.
Grethe el. Lisbeth
senest d. 24./8
Søn. 23. sep kl. 13
-16 Tilmelding til
Grethe el. Lisbeth
senest 14 /9.

Gåtur med NP. Vi går en god tur i skov og krat.
Vi medbringer selv kaffe og kage, som indtages i naturen.
Afgang Lynghoved kl. 13. Samkørsel, benzinpenge til
chaufføren.

Lør/ søn 3/4 nov.

Jule Marked. Der afholdes julemarked ved Super
Brugsen, alle er velkomne til at give en hånd med. Bemærk
det går over 2 dage.

Fre. 9. nov. kl.
18.30
Tilmelding senest
d. 20. okt. til Grethe
eller Lisbeth.

Sangaften i spejderhytten.
Vi mødes til en hyggelig aften, hvor vi starter med at
indtage en middag. Medbring egne drikkevarer.
Herefter synger vi fra spejdersangbogen.
Pris ca. kr. 140.
2019

Søndag d. 6.
Nytårsgudstjeneste i Ry Kirke.
januar 2019. kl. 10 Arrangementet er også for 1. Ry Gruppe.
Vi slutter af med kaffe hos Kirsten Jørgensen, Søvænget.
Tir. 21. feb. 2019
Virksomhedsbesøg Skanderborg forsyning.
Afventer svar.
Tir. 5. marts 2019
kl. 19.30

Generalforsamling på Lynghoved.
Forslag til behandling indsendes senest 14 dage før til
formanden.

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

www.gaverogvin.dk

RY MyreR
Kære Myrer og Myrerforældre.

Vi lagde ud efter vinterferien med tænkedag, hvor en del forældre også var med. I år var
tænkedagen slået sammen med grupperådsmødet, og Myrerne var sammen med de andre grene
på et løb med små opgaver. Undervejs blev der serveret godt med pizza og sodavand til alle.
Det sidste februar-møde bød på en udflugt til Siim Mose, hvor vi fik kigget nærmere på, hvad
der sker i naturen om vinteren. Med sten og lange pinde fik vi testet om isen kunne bære. Måske
fik nogen en idé om, hvorfor man ikke bare må gå ud på isen selv om den ser tyk ud. Turen bød
også på kiks og varm kakao. Et rigtig hyggeligt møde, som vakte stor Myre-begejstring.
Foråret startede køligt ud, men vi nyder at det er blevet lysere og lettere at være udenfor. Den
12. marts havde vi sanseløb, hvor Myrerne
blev delt op i patruljer, som skulle løse
forskellige opgaver med smags-, føle- og
høre-sansen. Vi kan afsløre at wasabi også i små mængder - kan udløse mange
sjove ansigtsudtryk.
Vi har også fået godt gang i lodseddelsalget, som kører nogle uger endnu.
Sidste gang skulle vi have lavet
brændenælde-suppe, men brændenælderne
var ikke rigtig dukket op af jorden, så det
blev i stedet til påskeæggejagt, pandebrød
Der smages på wasabi, sukker, citron og
andre spændende ting med lukkede øjne.

og pølser over bål. Vi øver os stadig i at tænde et
godt bål, når vi får chancen. Vi synger også hver
gang - og er efterhånden helt habile til første vers af
"Hver lørdag eftermiddag..."

Pølser og brød over bål - kræver lidt
tålmodighed.

RY MyreR
Her efter påske skal vi igen på udflugt til Siim Mose - forhåbentlig en rigtig forårstur, hvor vi
kan fange haletudser og se, hvordan naturen har forandret sig siden sidst.
Hvis I ikke allerede har gjort det, så husk at melde jer til vores overnatningstur til jernalderen i
bededags-ferien. Det bliver stort.

De bedste spejderhilsner
Myrerlederne
Kristina, Kenneth, Morten, Kristian og Stine

Varm kakao luner på en kold februar-eftermiddag ved Siim Mose.

Er uniformen blevet for lille, og ærmerne stumper lige
under albuerne, er et måske på tide, at investere i en ny
uniform. Eller måske er du en ny mikrospejder, der skal
have sin første uniform.
MEN inden du styrter ind i Spejder Sport, så prøv at
tjekke hjemmesiden ryspejder.dk/blaatkram.
Vi har i øjeblikket adskillige brugte uniformer til salg for
en pris fra kr. 50,00 og opefter - alt efter størrelse og
stand. (en hel ny koster kr. 350-400,00)
Det er også muligt at bytte uniform, såfremt din uniform
er i en pæn stand.
Står du med en brugt uniform, som du desværre ikke skal
bruge mere, vil vi gerne aftage den for en rimelige penge
(eller gratis)

Vi har også en del spejderbælter på lager.
De størrelser vi har i øjeblikket er:
Str. 130 og 140 cm = Myre / Skovmus
Str. Ca. 150 = Fjeldrotte/Trop
Str. Ca. 160 = Trop
Bælter ligger i længder på 75-80 cm
Bestyrer af Blåt Kram er SuS og kan kontaktes på:
2529 3512 eller sus@ryspejder.dk
PS! Selvfølgelig går al fortjeneste på salg af brugte
uniformer og uniformsdele direkte til 1. Ry Gruppe

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre
Siden sidst har vi i hele gruppen haft tænkedag og vi har
påbegyndt salget af lodsedler. Et par af Skovmusene kom super
godt fra start i konkurrencen om hvem der sælger flest. Sejt
gået. Ellers har vi haft et par Skovmusmøder hvor vi har været
indenfor og snakket en del. Vi har snakket om gode ting –
nemlig om hvordan man er en god kammerat. Men hvad er det
nu, der er en af de allersjoveste ting ved at være spejder?
Svaret er selvsagt: ”At være udenfor!”. Så vi har selvfølgelig
også været ude, og vi har leget og vi har tændt bål.

Noget som vi ser meget frem til i
den kommende tid er årets
minidivi ☺ ☺ Det er en spejderlejr
hvor vi skal dyste patruljevis mod
andre spejdergrupper i Gudenå
Divisionen. Ligesom når Danmark
spiller fodbold mod Sverige, er der
stor ære i at klare sig godt over
for vores nabospejdergrupper. Vi
håber på at mange Skovmus
tager med, så vi står stærkt og
kan få en sjov tur sammen ☺ Vi
skal selvfølgelig ligge i telt. Så der
skal både sovepose og
liggeunderlag med. En del
!! Husk minidivi d. 5.-6. maj
skiftesokker og –sko må vi også
huske. Græsset plejer at være
smadder fugtigt selvom foråret står for døren. Årets tema er
Harry Potter. Det bliver magisk, mystisk og udfordrende!

Tilmelding til minidivi på http://1.rygruppe.dk/node/2051.
Invitationer er tidligere sendt ud på mail.

!!

Udover den super sjove minidivi-tur, så har vi lidt
forskelligt i kalenderen den næste tid. Vi holder blandt
andet et møde i Gyvelhytten. Vi holder Sct. George
møde, som er et fælles møde med hele gruppen. Vi
skal dykke ned i lidt førstehjælp og noget med
kommunikation. Og nå ja, der er også arbejdsdag i Gyvelhytten,
forårsmarked ved Super Brugsen og så er der to dage hvor vi
skal huske at sætte flag op i hele Ry.

Vi glæder os til det hele!
Spejderhilsner fra Asger, Anni, Leon og Helle

SKOVMUSKALENDER
Tirs. d. 10. apr.
Lør. d. 14. apr.

Førstehjælp1. Forløbsmærke.
Arbejdsdag i Gyvelhytten, Lyngvej 12.
Alle forældre og spejdere der har mulighed
for det, er meget velkomne til møde op og
give en hånd med.
Tirs. d. 17. apr.
Skovmusmøde i Gyvelhytten, Lyngvej 12.
Sig til hvis nogen ønsker hjælp med
transport.
Lør.-Søn. d. 21.-22. Forårsmarked ved SuperBrugsen.
apr.
Lørdag har Skovmusene aktiviteter
Tirs. d. 24. apr.
Sct Georgs møde, kl 17.30-19.00
Fælles møde med hele gruppen.
Lør.-Søn. d. 28.-29. Skovmusene har flagdage. Dvs. at vi
apr.
sørger for at sætte flag op i byen.
Tirs. d. 1. maj
Kommunikation. Forløbsmærke.
Lør-Søn. d. 5.-6.
Spejderlejr: Minidivi. Ryekol i Gl. Ry.
maj
Kom med! Det bliver mega sjovt! Vi skal
ligge i telt!
Tirs. d. 8. maj
Kommunikation. Forløbsmærke.

Ry Fjeldrotter
Kære Fjeldrotter

Her de sidste par uger har Fjeldrotterne lavet deres knive næsten færdige.
Og efterhånden som de er blevet færdige er vi gået i gang med at lave knob og besnøringer.
I år går Fjeldrotternes
sommerlejr til Kulsø
spejdercenter.
Det er fra mandag den
09/07 til lørdag den
14/07, og vi ville rigtig
gerne have at I fik jer
tilmeldt så vi alle
sammen kan få en fed
oplevelse.
Nærmere information
kommer.
Hilsen alle
Fjeldrottelederne

Fjeldrotter er i beredte?
Vi er altid beredte!

Lars, Henriette, Carlo og Anders

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

Så har vi været i gang et par måneder i det nye år og i nye patruljer. Der er
blevet foretaget naturtjek, bygget bivuaker og produceret stearinbomber.
Naturtjek er et forløbsmærke, hvis formål er, at spejderne skal opnå
forståelse for hvilken biologiske mangfoldighed, som der findes i vores
nærområde. Flere af patruljerne har været ved Siim Mose for at observere,
hvilke naturtyper der findes der. Bivuaker benyttes som overnatning på
mange af de løb, som man kan deltage i som tropsspejder, så det er godt at
have styr på den del.
Stearinbomber består af
avispapir der er krøllet
sammen og fæstnet med en
stykke snor, som
efterfølgende dyppes i
flydende stearin.
Stearinbomber er rigtig gode
at have ved hånden, når man
skal lave bål i en fart, som på
løb eller på fx påskekurser.

I løbet af vinteren er der også
blevet indrettet patruljelokaler, så de nye patruljer får det indrettet som de
finder bedst og hyggeligst ☺

Et enkelt møde er blevet brugt på at sælge lodsedler. Alle spejdere har fået
lodsedler med hjem, så hvis de ikke allerede er blevet solgt, skal I huske at få
dem solgt inden den 14. maj. Ikke solgte lodsedlerne kan ikke afleveres den
14. maj, de skal senest afleveres på mødet ugen før. Hvis jeres tropsspejder
har lyst til at sælge flere lodsedler end de allerede udleverede 10 stk. skal de
sige det til en af lederne ved spejdermødet.

I påsken gik vi over til
sommertid, hvilket betyder, at
spejdermøderne efter påske
først slutter kl. 21. Dette
forsætter de med indtil
efterårsferien.

I de følgende måneder skal I huske:
13.-15. april - Seditio
22. april – forårsmarked, Troppen skal sælge pølser eller lign.
23. april - Sct. Georgsdag, hvor vi mindes Sct. Georgs heltegerninger og
aflægger spejderløftet. Teamet for Sct. Georges dagen er i år FN’s 17
verdensmål.
1. maj – frist for tilmelding til sommerlejren
4.- 6. maj - Divisionsturnering
18. – 21. maj – INDABA, individuel tilmelding.
5. juni – opsætning/nedtagning af flag i Ry. Troppens tur
15. juni – opsætning/nedtagning af flag i Ry. Troppens tur.
7. juli – 13. juli – sommerlejr i Brædstrup

Mange forårshilsner
Irene, Anne og Hanne

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

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

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
LM

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

MAJ
1
2
3
4 Divi‐turnering
5 Divi‐turnering
6 Familiespejd
DL
7
8
9
10 Kr.Himmelfartsdag
11
12
13
14
15
16 Lodseddelsalg slutter
17
18
19 Ry Outdoor / INDABA
20 Ry Outdoor / Pinse
21 Ry Outdoor / Pinse
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj, Tr

JULI

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

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

Kl = Klanen

SEPTEMBER
1
2 Familiespejd
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

SL = Sommerlejr

AUGUST
1
2
3
4
5
DL
6
7
8
9
10
11
12 Tr: Vartegn
13 Opbygning Høstmarked
14 Opbygning Høstmarked
15 Opbygning Høstmarked
16 Opbygning Høstmarked
17 Opbygning Høstmarked
18 HØSTMARKED
19 Oprydning
20
21
22
23
24
25
26
27 Alle: Oprykning
28
29
30

DL

LM

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
Ahornvej 1
Ahornvej 50
Fugldalen 38
Rugaard skovvej 26
Platanvej 46
Ahornvej 50
Mail: gl@ryspejder.dk
Kærmindevej 11
Søvænget 4
Lyngdal 6

Gruppelederassistent

Nanna Aage Lundsgaard
Peter Kaag
Birgitte Højland
Lis B. Hermind
Michael Vestergard
Thomas Steen Linnet Hansen
Anders Møller Jensen
Helene Nhan Hermind
GRUPPELEDELSEN
Leon Sindberg
Lotte Thorup
Jan Løvheim

Mødedag: 1. Søndag
i hver måned
10.00 – 13.00

LOPPER / FAMILIESPEJDERNE
Mail: familie@ryspejder.dk
Anita & Henrik Berg
Klostervej 53
Susanne & Jan Løvheim
Lyngdal 6

Mødedag: Mandag
17.00 – 18.15

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

Mail: myrer@ryspejder.dk
Rugaards Skovvej 48
Fjeldstedvej 10
Kielsgaardsvej 42
Oksevejen 6
Egevej 3

Mødedag: Tirsdag
17.30 – 19.00

SKOVMUS (8 - 10 år)
Helle Juul Bak
Leon Sindberg
Anni Mogensen
Asger Bligaard

Mail: skovmus@ryspejder.dk
Vessøvej 40
Kærmindevej 11
Ildervej 1
Skovvænget 20

5192 3800
2943 7226
2440 1788
8788 0307

Mødedag: Onsdag
17.30 – 19.00

FJELDROTTER (10 - 12 år)
Anders Møller Jensen
Carlo Agerskov
Lars Malmros
Steffen H. A. Brinch

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Platanvej 46
Søkildevej 60
Rugaards Skovvej 24
Julsøvænget 16

2280 4029
2264 8056
6087 6603
4240 2914

Mødedag: Mandag
19.00 – 21.00
(vinter: kun til 20.30)

TROP (12 - 16 år)
Anne Mikkelsen
Hanne Møller Andersen
Irene Bjerum Poulsen

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

2030 8878
2233 4935
8788 0307

Mødedag: Tirsdag

KLAN (16 - 23 år)
Jeppe Kromand
Mikkel Solberg

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

2988 8683
4242 0797

Gruppeleder

Formand
Kasserer

Hytteudvalgs ansvarlig
Hytteforældre og udlån

F.Ry.S. (Første RYs Støtteforening)
Mail: frys@ryspejder.dk
Kaj Jakobsen
Tulstrupvej 49
Jens Larsen
Vessø Vænge 40
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
2053 3449
2042 2142
8788 0096
2283 6643
2280 4029
2388 6811
2943 7226
8689 3348
2129 0939

2145 1066
2129 0939

2162 3158
6167 6891
2615 9283

6049 8417
4021 7620

4011 6193
2145 1066
2129 0939

