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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. 6:

Deadline 30/9

udkommer 8/10

Nr. 7:

Deadline 25/11

udkommer 3/12

Nr. 1-19: Deadline 6/1

udkommer 14/1
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Du kan også få lov at lave forsiden:
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
en stor slikpose til dig.
PS: Vi forbeholder os ret til at vælge
blandt de bedste tegninger ....
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Dett nye spejd
derår er skudt igangg – og sikkke en startt det har været.
v
Oveen på den varmestee og tørresste sommer i mands minde har
h vi haft et forrygeende
Høsstmarked,, selvom vi
v længe vaar meget nervøse
n
fo
or bålforbuddet, deer kunne have
h
sat en
n
stopper for både
b
grill og
o pandekkagebagning.
Meen det helee klappedee til sidst – lige fra mandag
m
aften, hvorr rigtig maange flittigge hænderr
startede på opbygning
o
gen af marrkedet. Ogg I kom ige
en tirsdagg. Og onsdag, torsdaag og fredag.
m endnu flere lørdag morgen, da markedet skulle åbne; det
Og minsandtten om ikkke der kom
de ind
var godt det samme, for kunderrne vælted
0.01 !
da snoren bleev skåret over kl. 10
Ligee pludseligg var klokkken blevet 15, og deet var
tid til at lukkee markedeet, rydde (lidt) op, og
o gøre
t
v
stattus. Som traditione
n byder det skulle vi
gættte på resultatet meellem hovved‐retten
n og
dessserten til medhjælp
perfesten. Jublen viille
næsten ikke ende tagee, da vi fik resultatet: Godt
164
4.000 er det blevet til – det er endnu engang
et rekordstor
r
rt oversku
ud !
Søn
ndag morggen fortsatte de god
de takter, og der ble
ev hentet knap 29.0
000 mere til
speejderarbejdet. Derfo
or er det, som
s
oversskriften sigger, på sin
n plads at sige 193 tusinde
t
tak !
Tak til alle forældre, der ggav en hån
nd med, stor
s
som lille. Tak til spejderne som harr knoklet som
aldrig før.
dlemmer ssom har brugt et heelt
Tak til FryS med
a tømme og sorterre og stablle og ordn
ne
år på at
lopperr, uge efteer uge efteer uge.
I har alle
a ydet en ekstraordinær ind
dsats, som
m
har væ
æret med til at gøree Høstmarkedet til en
e
fest ud
den sidesttykke.
1
193.000
tak fra alle os
o til alle jer
j !
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tiil det næstte store begivenhed
d i spejderrlivet:
Nu er tiden kommet
OPRYKNINGEN
Mandag 27. august
a
sigger alle dee store Myyrer farvel til Myreflokken og bliver til Ry
R Mus.
De store Muss bliver Fjeeldrotter, store Fjelldrotter bliver Tropsspejderee, og de sto
ore Trops‐‐
d skal påå efterskolle !
speejdere blivver.... bliveer vi nødt til at undvvære, for de
Ikkee nok med
d det – der kommerr også til at
a ske storre ændringger i lederrflokken, for
f der
kom
mmer en helt
h ny led
derflok ind
d til at tage sig af de
e nye Myrer. Sidste års Myrelledere rykkker
nem
mlig næsteen alle sam
mmen op til Musen
ne, og Fjeld
drotterne forstærkees også med nye
ledere.
Alt i alt ser vii frem til endnu
e
et rigtig
r
godtt spejderår, med en fortsat go
od økonom
mi, som giiver
os mulighede
m
en for rigttig meget godt
g
spejd
derarbejde i årene fremover.
f
.

Velkommen tilbage til et rigtig godt
g
spejd
derår.
Speejderhilsen
n Jan, Leon og Lottee
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RY MyreR
Kære Myrer og Myrerforældre.
Vi hedder Mikkel, Steffen, Jeppe, Jakob og Agnethe, og vi er
de nye Myreledere.
Vi er mellem 18 og 21 år, og går henholdvis i gymnasiet, er i
lære som tømrer og på universitetet, når ikke vi lige er spejdere
i klan A!
Vi har sammenlagt
63 års
spejdererfaring, både
til vands, til lands og
i luften og flere af os
er startet i selv
samme Myregren.
Vi glæder os til en
spændende år som
Myreledere, og ser
frem til en masse
sjove oplevelser
sammen med jer.

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

www.gaverogvin.dk

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre

Først vil vi gerne sige farvel og goddag til gamle og nye Skovmus. Vi
ønsker de store Skovmus alt det bedste fremover når de nu skal være
Fjeldrotter. I har været rigtig skønne Skovmus. Det er svært at slippe jer.
Dernæst vil vi sige 1000 tak for en hyggelig sommerlejr til Kulsø
Spejdercenter. Se dagbog og billeder herunder :)

Spejderhilsner fra Asger, Leon og Helle

Kære dagbog…
Dag 1 I dag har vi gravet en hel masse huller så vi
kunne bygge alt hvad der skal bruges på en
lejrplads. Det er fedt at grave huller! Så nu har
vi en god dyb fedtfælde. Vi har et spisebord (der
måske kan holde hele lejren).
Vi har en skraldespand med en smart
lukkemekanisme.
Og vi fik også lige lavet et par flagstænger. Og
selvfølgelig også sat telte op og fyldt ret mange
brandspande med vand.
Dag 2 I dag har vi været sammen med alle de andre minier på lejren. I
blandede patruljer tog vi ud på lagkageløb. Nogle fik vist nok
lavet gode lagkager imens andre fik lavet nogle lidt smattede
kager. Men hvad, det er jo kage. Efter lagkage, og lidt frokost,
kastede vi os ud i en stor vandkamp. Vores ledere var faktisk ret
kedelige og stod bare og drak kaffe. Synd for dem, for det var en
sjov vandkamp. 1. Ry Skovmus blev ved til sidste vanddråbe.
Sådan.
Humøret var friskt og sejrssikkert da vi om aftenen begav os

afsted på smuglerløb. Der kan dog sås betragtelig tvivl om
hvorvidt vinderne blev retmæssigt udnævnt. Hrmf. Lidt øv. For vi
synes altså selv at vi var ret gode.
Dag 3

I dag har vi
klatret på en
tovbane der var
spændt ud
mellem nogle
træer. Her må
det være på sin
plads at nævne
at der var en
vedholdende
konkurrence
mellem Sofia og
Leon om hvem der kunne komme hurtigst igennem banen. Så
abekat-1 og abekat-2 kravlede banen igennem igen og igen. Lidt
hurtigere og lidt hurtigere og… Var det ikke noget med at det var
Sofia der endte med den bedste tid?
Ellers har vi bare slappet af og hygget os i lejren i dag. Og nå ja,
vi fik en ret vild dessert om aftenen: is med mega meget guf!
Ingen Skovmus havde nogensinde set så meget guf. Crazy
Skovmus guf fest.

Dag 4 Så kom vi endelig ned til søen ☺ Ud og padle! Plask plask! Det er
jo pærelet at styre en kano. ”Må vi godt hoppe i vandet?” – ”Ja.”
Og pludselig var der fyldt med orange flydende Skovmus over det
hele. Super sjovt.
Vi har for resten også lavet pandekager i dag med blåbær. Det
kræver faktisk en del tålmodighed fandt vi ud af. Men det smagte
godt. Og vi lavede selvfølgelig også pandekager til vores søde
ledere.
Dag 5 Nu er det blevet vores sidste
hele dag på sommerlejren.
Sikke som tiden flyver. I dag
har vi lavet nogle super seje tshirts med batikfarve. De bliver
gode at have på til mange flere
sjove spejderting fremover.
Til aften har vi været til fælles lejrbål med alle de andre i lejren.

Eller dvs. noget der lignede et bål. For rigtigt bål måtte vi jo ikke
tænde. Vi fik selvfølgelig alligevel grinet, hygget og sunget farvel
til naglerne (det hedder dem der arbejder på Kulsø).
Til sidst kravlede vi i poserne. Dog ikke i teltet for det havde vi
pakket sammen tidligere. Derfor sov vi alle ude.
Dag 6 I dag skal vi hjem… Det betyder oprydning... Og det betyder nok
også et bad derhjemme… Suk… Vi glæder os til næste spejderlejr
☺

JUBILÆUMS HØSTMARKED 2018
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15 spejdere og tre ledere deltog i troppens sommerlejr, som i år gik til
Gammelstruphytten ved Vestbirk. Vi havde på forhånd planlagt at opbygge en
standlejr, hvor vi skulle bo i telte og lave alt mad over bål. Så vi havde
egentlig ikke regnet med at skulle bruge hytten særlig meget.
Men ugen op til at vi skulle afsted, kom der bålforbudpga. tørken. Så lige
pludselig var det en fordel med køkkenet i hytten, så man kunne lave mad til
mange mennesker.
Sommerlejren var planlagt med udgangspunktet i, at tropsspejderne skulle
prøve nogle aktiviteter, som kunne være med til at rykke nogle personlige
grænser. Men hvor de samtidig skulle samarbejde og hjælpe hinanden, for at
klare opgaverne bedst muligt.
Den første store udfordring var en to-dags hike patruljevis og uden voksne.
Inden da skulle patruljen selv planlægge og indkøbe mad til turen og aftale en
rute, så de kunne indsamle point undervejs. De kun f.eks. få point, hvis de tog
billeder af udvalgte ting og
bygninger, som de kom forbi
undervejs. De skulle
planlægge en rute hjem til
lejren, hvor man så også kom
forbi så mange udvalgte ting
som muligt.
De skulle også selv aftale, hvordan de skulle overnatte undervejs. Hvilket nok
var den største udfordring inden afgang. Det kan for nogen være meget
utrygt, hvis ikke man ved, hvor man skal sove. Men det klarede patruljerne
supergodt. Der blev lyttet til hinanden og indgået nogle kompromiser, så alles
behov blev dækket.
De skulle også selv bære deres bagagen på hiken. Og igen var de gode til at
hjælpe hinanden, lytte til hinanden og løfte lidt for hinanden, når rygsækken
blev træls at gå med.
Vel hjemme igen i lejren skulle der bages kager på trangia og bygges
tømmerflåder. Så igen blev tropsspejdernes tålmodighed stillet på prøve – og
nogle kan efterfølgende kalde sig selv for kanelsnegle-på-trangia-

mesterbager. Mens andre synes, at det er nemmere at holde sig til
pandekage-bagning.

Den sidste
store
udfordring på
sommerlejren
var en sejltur
hjem til Ry.

Gammelstruphytten ligger lige ned til Gudenåen, så vi havde valgt at sejle i
kanoer hjem til Ry. Det var en tur på ca. 20 km, som vi delte op på to dage.
Den første dag gik hovedsagelig med at øve sig i at styre, dreje og
samarbejde i kanoen. Og der var vist ingen kanoer, som undgik at støde på
brinken en eller flere gange undervejs. Men alle kanoer og spejdere kom
tørre og hele frem til Klostermølles teltlejr, hvor vi skulle overnatte den sidste
nat.
Sidste dag fredag tog vi så det sidste stykke på Mossø og henover Gudensø,
til vi endelige var hjemme efter en rigtig hyggelig og vellykket sommerlejr,
med masser af positive og spændende oplevelser.

Nu er sommerferien gået og vi er klar til opstarten af et nyt spejderår. I den
forbindelse er der en del datoer, som I skal være opmærksomme på:
Søndag den 12. august kl.10, mødtes troppen for at rejse Høstmarkedvartegnet.
Mandag den 13. august kl. 19 havde vi det første almindelige tropsmøde.
Lørdag den 18. august Høstmarked.
Mandag den 20. august almindeligt tropsmøde og opstart af tropskollektivuge.
Søndag den 26. august planlægning af efterårets program. For alle
patruljeledere og patruljelederassistenter.
Mandag den 27. august oprykning for hele 1. Ry Gruppe.
Mange spejderhilsner
Irene, Hanne og Anne

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

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
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

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

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

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

NOVEMBER
1
2
3 Loppemarked
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

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

SL = Sommerlejr

JANUAR 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 LM: Planlægningstur
12 LM: Planlægningstur
13 LM: Planlægningstur
14
15
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)
Agnethe Thorup
Christina Børlum Petersen
Javoc Studtmund
Jeppe Kromand
Mikkel Solberg
Steffen H. A. Brinch

Mail: myrer@ryspejder.dk
Søvænget 4
Rugaards Skovvej 48

8689 3348
2162 3158

Koopmannsvej 5, st. 7, Silkeborg
Thorsvej 4
Julsøvænget 16

2988 8683
4242 0797
4240 2914

SKOVMUS (8 - 10 år)
Anni Mogensen
Asger Bligaard
Helle Juul Bak
Kenneth Lynghøj Christensen
Kristian Løkke Kristensen
Morten Leif M. Stilund
Stine Wraae Bach

Mail: skovmus@ryspejder.dk
Ildervej 1
Skovvænget 20
Vessøvej 40
Fjeldstedvej 10
Kielsgaardsvej 42
Oksevejen 6
Egevej 3

Mødedag: Onsdag
17.30 – 19.00

FJELDROTTER (10 - 12 år)
Anders Møller Jensen
Carlo Agerskov
Lars Malmros
Leon Sindberg

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Platanvej 46
Søkildevej 60
Rugaards Skovvej 24
Kærmindevej 11

2280 4029
2264 8056
6087 6603
2943 7226

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

Mødedag: Tirsdag
17.30 – 19.00

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

2440 1788
8788 0307
5192 3800
6167 6891
2615 9283

6049 8417
4021 7620

4011 6193
2145 1066
2129 0939

