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

udkommer 13/8
udkommer 8/10
udkommer 3/12
udkommer 14/1
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Vi har gravet i arkiverne og fundet en
tegning, som er tegnet af Casper
Zacho mens han var Fjeldrotte; han
har fået en slikpose som tak for sin
indsats..
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
også en slikpose til dig.
PS: Vi forbeholder os ret til at vælge
blandt de bedste tegninger ....

DERBORGVEEJ 86 z 8680 RY
”LYNGHOVEED” z SKAND

Kære alle
e med tilkknytning tiil 1. Ry gru
uppe
nde spejd
Øksehug,, duft af hengemt teelt, bålrøgg, lejrbål, småsvede
s
dere efter et O‐løb
eller sejreen når maan vendte hjem fra hike
h – ude
en at væree gået ret meget forkert.
Masser af gode minder og masser
m
af gode
g
oplevelser i veente.
I sidste udgave af ”alene
”
i vildmarken””, var en af
a deltagerne spejdeer, han ud
dtalte at
han sagteens kunnee overleve i vildmarkken med sine
s spejderfærdigh
heder, men det der
slog ham ud, var ensomhedeen, det at skulle gørre alting alene,
a
ikkee at have nogen
n
at
dele det sure
s
arbejjde med, eller
e
de faantastiske øjeblikke,, hvor nogget lykkes eller de
smukkestte naturop
plevelser ‐ som spejjder arbejder vi i fæ
ællesskab.
Og det err det der betyder
b
no
oget, og det vi leverr højt på, også
o
som voksne –
fællesskaabet.

pejdere, og
Som stud
derende, når
n man ko
ommer til et nyt ste
ed i landett, er der sp
o
mulighed
d for at blive en del af spejderrnes fælle
esskab.
På rygsækrejsen åb
bner spejd
dertørklædet op forr mulighed
der andre rejsende ikke får.
Livsdueligghed kalder nogle det
d – og oss der er med
m i spejd
dernes fælllesskab, er
e nok
enige om
m, at det slet ikke så tosset at have med
d i bagagen også i vo
oksenlivett.
Derfor arrbejder vi med visionsplaner i 1. Ry gru
uppe, vi vill gerne blive ved me
ed at
udvikle vores spejd
derarbejdee. Vi vil geerne være mere syn
nlige i lokaalområdet, vi vil
uge natureen endnu mere, vi vil
v gerne bruge
b
merre tid på
gerne bru
adventurreoplevelsser, vi vil gerne
g
give vores spe
ejdere inteernationalle oplevelser.

Også spejjderlederee må erkeende at dø
øgnet kun har 24 tim
mer, og bååde arbejd
dsgiver og
familie gø
ør krav på en del af dem.
Vi vil derffor gerne være endnu flere i voksenfæ
ællesskabett omkringg 1. Ry gruppe ‐ så
vi kan givve spejderrne endnu flere opleevelser, ud
den at led
derne skal gå på kom
mpromis
med derees egne familier.
Og vi har masser af steder, hvor
h
vi i ko
ortere perrioder har brug for d
din hjælp..

DERBORGVEEJ 86 z 8680 RY
”LYNGHOVEED” z SKAND

Lige efterr sommerfferien harr vi årets store
s
Høstmarked1, lørdag d.
18. augusst afholdees selve hø
østmarked
det‐ hvor vi
v har brugg for mangge hjælpere til salg
i bodernee, men fraa mandag til
t fredag har vi brug for din hjælp
h
noggle timer om
o
aftenen til
t opsætning af teltte, udpakn
ning af lop
pper, og sø
øndag er d
der det træ
ælse
oprydningsarbejdee, hvor vi alle
a er træ
ætte, men efterladerr spejderggrunden kllar til nye
nger for sp
pejderne.
udfordrin

Rigtig god
d sommerr til jer allee
Spejderhilsen Jan, Leon og Lotte
L

1

Høstmaarkedet er vores stø
ørste indtjeeningskild
de til spejd
derarbejdeet i 1. Ry.
Høstmarkkedet er primært
p
ett stort lop
ppemarked
d, men her sælges o
også mad og
drikke, ogg alle spejdergrenene har sm
må boder med
m aktiviteter.
Høstmarkkedet løftes udelukkende af frivillige.
f

Bytorvet 22 * 87 88 08 10

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

www.gaverogvin.dk

RY MyreR
Kære Myrer og Myrerforældre.
Så kom foråret og lidt varmere temperaturer endeligt! Det
har vi ventet lidt på, da vi er i gang med at tage natur‐mærket
til vores uniform. Det indebærer, at vi bl.a. lærer om,
hvordan man opfører sig i naturen, har kendskab til årets
gang og kan identificere nogle dyre‐ og plantearter.
Vi startede derfor i april med en tur til Siim mose for at se på
foråret. Sidste gang vi var der,
var der is på søen. Nu var det
mudder og en enkelt kom
hjem med mere mudder inde
i støvlerne end udenpå. Vi
fangede ingen haletudser,
men en vandbænkebidder og en stor tyk frø blev det da til.
Med foråret kom også alle de spiselige urter op af jorden og
derfor lavede vi en suppe med bl.a. brændenælde og kørvel,
som forældre og søskende var med til at smage på. De
fleste myrer er ved at være ret gode til at få gang i et bål nu.
Den helt store oplevelse i april var vores
spejderlejr i jernaldermiljøet i Vingsted. Alfreds
mor, Nanna, tog os med en tur tilbage til
jernalderen og vi havde en fantastisk tur. For
nogle var det den første rigtige spejderlejr med
overnatning alene og i sovepose.
Opgaverne og udfordringerne var mange. Vi
startede ud med at rense vores egen fisk, som
senere blev røget og spist til aftensmad. Mange
rynkede næsen, da vi startede ud, men langt de
fleste endte med at kaste sig ud i projektet.
Super seje myrer!! Vi lavede også hjemmelavet
ost, kærnede smør, stegte kød over bål og
snittede vores egne smørknive i træ.
Efter en nat på skind i langhuset var vi klar til

endnu en sjov dag. Dyrene skulle fodres, malkekoen Gudrun
skulle malkes, der blev bygget katapulter og skudt med bue og pil.
Det var nogle glade (og trætte) myrer som kunne tage med deres
forældre hjem efter en frokost i det fri.

I maj og juni fortsætter vi med lokale naturoplevelser. Vi skal bl.a. på natur‐tur ved
Gyvelhytten, på fisketur ved Skimminghøj og til Sønder Ege.
De bedste spejderhilsner
Myrelederne
Stine, Kristian, Morten, Kenneth og Christina.

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
Så har vi været på mini-divi!! Vi havde 17 Skovmus med på en super tur
med helt fantastisk solskinsvejr. Der var 20 grader om dagen og 5 grader
om natten. Så vi kogte om dagen og frøs om natten. Begge dele kan
være udfordrende. Husk at tage disse erfaringer med i bagagen til
fremtidige ture.
Udover vejret, må vi hellere skrive lidt om hvad vi har oplevet ;)
Der blev bygget huler og leget med hø. Vi var på Harry Potter løb. Vi
mødte spejdere fra resten af Divisionen. Vi så hvordan de store spejdere
selv opbyggede deres lejr. Vi spiste helstegt pattegris til aftensmad. Vi
var til lejrbål - hvor Sofia vandt et guldæg. Vi deltog i tovtrækningskonkurrence hvor 1. Ry's patrulje nr. 1 vandt det hele. Så nu kan vi prale
med at minierne fra 1. Ry er de aller stærkeste i hele divisionen. Mega
sejt.

Vinderpatruljen i kamp. Alle kræfter blev lagt i.

Nu kan vi gå og glæde os til sommerlejren. Her får vi lov til
at ligge i telt i hele 6 dage. Det bliver fedt. Vi tager til Kulsø
Spejdercenter. Mere info kommer kommer snart, men det er
allerede nu muligt at tilmelde sig på
http://1.rygruppe.dk/node/2056. Vi håber at alle kommer
med ☺

Afslapning og pakning
af de sidste ting.

Der laves troldmandskapper.

Frem til sommerferien og sommerlejren, vil vi hygge os og nyde de lyse
aftener. Vi er i gang med at undersøge hvad kommunikation er. Der
bliver helt sikkert noget med et løb og at snakke i walki talki'er. Vi skal
også øve os lidt i at binde knob og besnøringer. Det er lang tid siden at vi
byggede huler. Vi trænger vist til at få genopfrisket og opgraderet de
færdigheder. De store Skovmus når måske også at tage øksebevis inden
sommeren.
En fisketur bliver det også til. Her er mor og far velkomne. Vi forlænger
mødet til 2 timer og kaster snøren ud i et forventningsfuldt håb om bid.
Det kan vel ikke være så svært at fange en lille fisk?

Til slut skal det nævnes at der var rigtig god tilslutning af Skovmus og forældre til arbejdsdagen i Gyvelhytten. Det var en hyggelig og effektiv
dag. Mange tak for hjælpen. Vi siger også tak til alle der hjalp med
opsætning af flag i bededagsweekenden og til de der hjalp med at sælge
pølser til forårsmarkedet. Det har været et travlt Skovmus-forår.

Om 1,5 måned er der sommerferie. Så holder vi fri. Gearer
ned. Gearer op til sommerlejren!! Gearer ned igen. Slapper
af. Tager til stranden. Besøger bedsteforældre. Gearer helt
ned. Og så lige pludselig... Så sker der noget... Så starter
spejder igen efter sommerferien. Hip huraaaa ☺

Spejderhilsner fra Asger, Anni, Leon og Helle

Arbejdsdag i Gyvelhytten.

Pølsesalg til forårsmarkedet.

SKOVMUSKALENDER
Tirs. d. 15. maj
Tirs. d. 23. maj
Tirs. d. 29. maj
Tirs. d. 5. juni
Tirs. d. 12. juni
Tirs. d. 19. juni,
kl 17-19
Tirs. d. 26. juni
Man. d. 9.
– Lør. d. 14. juli

Kommunikation. Forløbsmærke.
Kommunikation. Forløbsmærke.
Knob og besnøringer / øksebevis
Knob og besnøringer / øksebevis
Bål / stearinbomber
Familie fisketur. Tag mor eller far med på
fisketur. Tag gerne eget fiskegrej med, hvis I
har det.
Afslutning ved Gyvelhytten.
SOMMERLEJR på Kulsø Spejdercenter.
Kom med! En uge uden mor og far, og med
masser af spejdersjov ☺

HUSKEPAKKESANG
Mel.: Jeg ved en lærkerede
Når jeg skal ud på lejre,
hvad skal jeg så ha’ med.
Det hele må jeg huske,
før jeg kan ta’ afsted.
En ske - en kniv - en gaffel,
tallerk’ner der gør gavn.
Et krus, et viskestykke
det hele er med navn.
Min uniform den har jeg
selvfølgelig altid på,
men regntøj og en trøje
jeg også huske må.
Hvis himlen sig sku’ åbne
og regnen siler ned
Så var det godt jeg osse
fik gummistøvlen med.
Mit vaskegrej jeg bruger
før jeg kan gå til ro,
samt børste mine tænder
så er jeg rigtig go’
Når jeg skal til at sove
jeg nattøj have må,
og så min sovepose
og lagen at ligge på.
Og skiftesko og strømper
og undertøj er godt,
at ha’ hvis det sku’ hænde,
at tøjet bliver vådt.
En lygte, der kan lyse,
er god at have med.
Nu har jeg husket alting
og drager glad afsted.

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

KLO
OSTERVEEJ 8

86890090
8

www.luna‐ry.dk

Ry Fjeldrotter
Kære Fjeldrotter

Nu når sommeren efterhånden er ved at være startet op, så nærmer sommerlejren sig jo også.
I år går Fjeldrotternes sommerlejr til Kulsøspejdercenter ved Nørre Snede. Vi tager afsted
mandag den 9/7 først på
dagen. Og vi kommer hjem
igen lørdag den 14/7.
Vi vil rigtig gerne have så
mange med som muligt så
HUSK at tilmelde jer inde
på hjemmesiden
(1.rygruppe.dk/fjeldrotter).

Hilsen alle
Fjeldrottelederne

Fjeldrotter er i beredte?
Vi er altid beredte!

Lars, Steffen, Carlo og
Anders

Foråret er nu i fuld gang, og vi glæder os til, det bliver sol og sommer.
I påsken havde vi én patrulje på Påskekursus på Foerlev Spejdercenter, lidt køligt, men en
god oplevelse, så vidt vi har hørt. Weekenden efter var der Seditio‐løb, hvor en anden
patrulje var afsted. De måtte dog tage hjem inden afslutningen, men er nu bedre forberedt
til næste år.
I Pinsen tager 10‐12 tropsspejdere på INDABA på Ryekol. Det glæder vi os til at høre om.
D. 23. april var det Skt. Georgsdag,
hvor vi hørte sagnet om Skt. Georg
og vi bekræftede, at vi vil gøre vores
bedste for at leve op til spejderloven.
Til mødet den 11. juni skal vi på
besøg på rovfuglecenteret i Them, på
initiativ af og planlagt af en
tropsspejder, Anton. For at få det
hele ud af besøget, kører vi fra
Lynghoved kl. 18:30. For at have
biler nok, kommer der en besked på Facebook ugen inden, så vi ved hvor mange der
kommer.
I løbet af året kommer der opgaver, hvor tropsspejderene og/eller deres forældre hjælper
med at tjene penge til gruppen. Det er blandt andet:
Sælge lodsedler – alle tropsspejdere skal sælge mindst 10 stk. og gerne mere. Husk
afregning (gruppen tjener i alt omkring 20.000 på denne opgave)
Sætte flag op – det tager ca. en time om morgenen at sætte op og en time om aftenen at
tage ned. Her vil vi rigtig gerne have hjælpe af både spejdere og forældre.
Gruppen tjener 2.000 kr. pr.dag, der er flag i byen – og det ser festligt ud ☺.
I år skal troppen sætte flag op Grundlovsdag tirsdag den 5. juni og
Valdemarsdag den 15. juni. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Der kommer
en besked på Facebook, hvor I endelig skal melde jer til.
Høstmarked – de sidste år har vi i troppen passet pandekageboden, hvor vi bager
pandekager over bål. Alle spejderne får et par timer i boden, så der også er tid
til at gå rundt og se resten af markedet. Her tjener Troppen ca. 3.500 til
Gruppen.

Derudover har vi baggerservice omkring jul i Kvickly, opgave ved et af de små markeder ved
Super Brugsen og hvad der ellers kommer af muligheder, fx uddeling af flyers for Ry
Outdoor. Alt sammen noget, hvor Tropsspejderne selv bidrager til gruppens økonomi.

Huske til kalenderen:
5. juni

Opsætning (kl. 7) og nedtagning (kl. 17) af flag

11. juni

Rovfugletur til Them, kl. 18:30 fra Lynghoved

15. juni

Opsætning (kl. 6:30) og nedtagning (kl. 17) af flag

7. – 13. juli Sommerlejr
12. august Formiddag, sætte vartegn op til Høstmarkedet.
18. august Høstmarked; alle tropsspejdere får en pandekagebage‐vagt
25. el.26. august – Planlægning af efterårets møder

Mange forårshilsner
Anne, Hanne og Irene

Teltet gøres rent efter en spejdertur

Hejj alle
Hoss Klanen går
g det meed hastigee skridt imod somme
er. Klan gaaragen haar fået en (meget)
(
tiltrrængt oprrydning ogg vi er kom
mmet ud i det gode vejr.
Forråret blev skudt igan
ng med deen obligatoriske grilll aftensmad. Selvom
m der var en anelsee
reggn og at deen udendø
ørs tempeeratur ikkee have hop
ppet med på forårs bølgen, såå blev forååret
sku
udt igang.
Mø
øderne hoss klanen har
h meget forskelliggt indhold,, eftersom
m at det err en ny der planlæggger
mø
ødet hver gang.
g
Korrt sagt, klaanen er rykket ud i det
d gode vejr.
v
Hilssen Jeppe,, Klan ledeer

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

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 SOV UDE‐DAG
27
28
29
30
31
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
SL: Tr
SL: Tr
SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj, Tr
SL: Sk, Fj

JULI

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

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

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

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

Kl = Klanen

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 Tr.: Planlægningstur
26
27 Alle: Oprykning
28
29
30
31

SL = Sommerlejr

DL

LM

OKTOBER
1
2
3
4
5
6
7 Familiespejd
8
9
10
11
12
13
14
15 Tr. PLAN (Efterårsferie)
16
17
18
19
20
21
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
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

