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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. 7:

Deadline 25/11

Nr. 1-19: Deadline 6/1

udkommer 3/12
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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En bevæ
ægelse de
er holder
En hel weeekend påå Djursland
d, i foredrragenes ogg aktivitetternes tegn.
Første deel en pædaagogisk weekend med
m arbejd
dskolleger, og anden
n del til lederevent
med mine spejderkkolleger.
Lørdag fo
ormiddag under et oplæg
o
om
m læring, le
eg og kreaativitet, baad foredraags‐
holderen os tænkee på en god oplevelsse vi havde haft som
m børn, en
n hvor vi var
v aktive
og legend
de.
Han bad os række hånden op, hvis op
plevelsen foregik
f
udendørs – og en skovv af
hænder blev
b rakt i vejret.
Han bad os derefteer om at laade håndeen blive op
ppe, hvis der
d var vo
oksne med
d til
aktiviteteen – og inggen hænder var tilb
bage.
Senere lø
ørdag gik turen
t
til leederevent med massser af spæ
ændende m
moduler om
o
fællesskaab, kreativvitet, ledellse og aktiiviteter.
Nogle akttivitetsmo
oduler blevv ledet af en flok 18
8‐årige sen
niorer, der brænder for det
de laver og
o med stolthed engagerede os gamle ledere ‐ jeg vil tro
gennemssnitsaldereen på ledeereventet var +40
‐ alle os der
d fortsatt nyder at være en del
d af aktiviteter deer foregår udendørss.
Aktiviteteer hvor vi er legende, engageerede og kreative,
k
og stadig er villige till at lære
nyt.
Og det err jo det deenne gamle bevægeelse kan – mere end
d 100 år påå bagen, og
o
alligevel er
e de overrordnede værdier de
d samme.
Vi vil gern
ne give bø
ørn og ungge muligheed for at tage
t
ansvaar i familiee og samfu
und, og vi
gør det gennem akktiviteter, udendørss aktivitete
er, aktiviteeter der udfordrer og
o
engagereer og vi tro
or på at vi kan lære og udvikle
e os genneem aktivitteter i lige
eværdige
fællesskaaber, ligegyldigt hvillken alderr vi har.
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Vi har et udgangsp
punkt der siger
s
at bø
ørn leder børn, i ram
mmer sat af ansvarllige
voksne, og
o vi er op
prigtigt oveerbeviste om at dett kan de go
odt.
Tankevækkende att det vi bliver fortaltt om i en sammenh
s
hæng, med
d rod i de dygtigste
forskere og didaktiikere, anvvender vi i spejderbe
evægelsen
n, fordi vi har erfare
et at det
virker, geennem vorres spejdeeraktiviteter.
De værdier er en sttor del af den ånd der
d er i ogg omkring 1. Ry. Dett er den ån
nd der
stadig kan stable et
e Høstmarked på beenene, ogg give grup
ppen en økkonomisk ballast
der giver os‐lederee, muligheed for fortssat at skab
be rammeer der giveer spejderne
oplevelseer og aktivviteter meed rod i spejderværd
dierne, meen gennem
mført i 2018.
Spejderhilsen
Annette, Jan, Leon og Lotte
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Du hjælper - AURA betaler – Spejderne får en ekstra indtægt
Alle skal bruge strøm. Hvorfor ikke kombinere det med at støtte spejderne?
Når du vælger AURA Sponsorstrøm, får 1. Ry Gruppe en støtte – uden at det koster
dig ekstra. Du støtter en forening efter eget valg, og AURA El-handel betaler.
Alle kan være med - Du kan både købe AURA Sponsorstrøm til din private husstand
og til din erhvervsvirksomhed.
For hver kWh strøm du bruger, giver AURA El-handel 2 øre til den forening, du har
valgt at støtte. Dit elforbrug må dog højst være på 100.000 kWh om året. En typisk
husstand bruger ca. 4.000 – 5.000 kWh om året. Sådan får spejderne 80-100 ekstra
fra hvert eneste medlem, der tilmelder sig
Støtten fortsætter, så længe du køber AURA Sponsorstrøm.
Hvorfor gør AURA det?
Som en del af AURA Energis CSR-politik støttes det store frivillige arbejde, som
foregår i foreninger og klubber.
Værd at vide:
· Der er ingen binding på Sponsorstrøm, og det er gratis at tilmelde sig
· Det er nemt at skifte fra en anden leverandør.
AURA El-Handel sørger for alt det praktiske
·
·
·
·

Du kan tilmelde dig AURA Sponsorstrøm, uanset hvor i landet du bor
Du behøver ikke at være medlem af den forening, du vil støtte
Du får strøm til en konkurrencedygtig pris
Det koster dig ikke ekstra at købe AURA Sponsorstrøm

Så nemt tilmelder du dig
· Klik ind på aura.dk/bliv-elkunde
Når du har tilmeldt dig, skal du ikke gøre mere. Aura sørger for at opsige din gamle
elaftale og starte den nye op.
Har du spørgsmål?
Kontakt AURA El-handel på tlf. 87 92 55 45 eller elhandel@aura.dk
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1. Ry Gruppes Bestyrelse
I sidste udgave af Stammen kunne I alle med glæde læse om vores forrygende Høstmarked
2018, som ovenikøbet var 40-års jubilæum. Vi fra bestyrelsen vil ligeledes også meget gerne
sige tak til alle, der gav en hånd med både før, under og bagefter. For at disse arrangementer
kan gennemføres med en sådan succes, har vi brug for aktiv deltagelse og alle hænder er
meget velkomne. Tusind tak!
Bestyrelsen i 1. Ry Gruppe arbejder på yderligere udvikling af gruppen, og som I alle kunne
høre på Grupperådsmødet på Tænkedag tilbage i februar har vi i det forgangne år arbejdet på
bådes vores vision for gruppen, men ligeledes den 4-årige udviklingsplan. I denne har vi
langt vægt på, at vi også fremadrettet gerne vil holde vores traditioner i hævd igennem
aktiviteter i løbet af året, men samtidig værne om et bæredygtigt spejderliv og sikre vore
børn og unge mange gode spejderoplevelser. Se det officielle dokument på vores
hjemmeside, men her nedenfor et lille udklip:

1. Ry Gruppes Udviklingsplan 2018‐2025
|

Traditioner og nye aktiviteter i løbet af ”Årets gang i 1. Ry Gruppe”, hvor alle frivilligt
tager ejerskab til fællesskab, engagement & involvering. Dette for at bidrage til
samfundets udvikling med udgangspunkt i den lokale kultur og natur.
Værner om ”Bæredygtigt spejderliv i 1. Ry Gruppe” for at sikre de bedste omgivelser
for spejderaktiviteter året rundt.
Sikring af ”Spejderoplevelser i 1. Ry Gruppe” for at udvikle selvstændighed i
fællesskabet med fokus på nysgerrighed både lokalt og internationalt.

Vi har dog behov for at fordele denne udvikling på flere skuldre, og har derved fra
bestyrelsens side besluttet at nedsætte/fortsætte 6 udvalg. Disse skal alle hjælpe os til at opnå
vores mål i udviklingsplanen, men samtidig give jer alle en mulighed for at deltage i lige
netop det område, som I brænder for, og derved fortsætte udviklingen af vores fantastiske
gruppe. De 6 udvalg kan I se nedenstående, og jeg vil hermed gerne opfordre jer til, at melde
jer hos udvalgsformand(en)/inden, som er først nævnte i hvert udvalg (med fed), og
kontaktinformationer kan findes bag på Stammen:
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1. Flagudvalg: Michael og Nanna - som har til formål, at sikre planlægning og
chauffører til flagopsætning på mærke- og konfimations-dage i løbet af foråret, hvilket
vi tjener godt og vel 17.000 DKK på.
2. Kommunikationsudvalg: Nanna, Birgitte og Anne - som har til formål både at lave
intern og ekstern kommunikation om alle de fantastiske tiltag og spejderaktiviteter vi
laver både i nær- og fjernmiljø. Dette for at sikre, at vi viser vores omverden havd
spejderaktiviteter er, men samtidig, at I alle er klar over, hvad der foregår til fordel for
jeres barn. Ideer til hvordan vi kommunikere bedre til jer forældre, er meget velkomne,
og I kan bare tage fat i Nanna ang. dette.
3. Fundraising: Birgitte, Lis og Lotte - som har til formål på baggrund af større
spejderaktiviteter eller forbedring af vore omgivelser at indsamle penge fra diverse
funde i Danmark.
4. Fællesskabsudvalg/event: Anne og Lotte - som har til formål at ide-generere på
større spejderaktiviteter eller forbedringer af vore omgivelser som alle kan medvirke
til sikring af yderligere spejderaktiviter både i og på tværs af grenene, der er baseret på
udeliv både lokalt og internationalt.
5. Høstmarkedsudvalg: Niels Peter og Maria - som har til formål at planlægge og
gennemføre høstmarkedet som altid foregår i weekenden omkring uge 33/34, og
derved i 2019 den 17. og 18. august (Sæt allerede kryds nu). Og ja i år med et
resultat ud over forventning på 193.000 DKK.
6. Små markeder: Peder og Leon - som har til formål at planlægge og gennemføre de
små markeder, der foregår om foråret og inden jul ved Brugsen i Ry - hold øje med
datoer på hjemmesiden og her i Stammen. Næste marked er 3. og 4. november. Disse
tjener vi mellem 20-25.000 DKK på.
For mere information ang. vores vision og udviklingsplan opfordres I til at læse på vores
hjemmeside, eller ta’ endeligt fat i en af os fra bestyrelsen, hvis I skulle have interesse for at
høre mere.
Alt i alt ser vi fra bestyrelsen også frem til endnu et godt spejder år, hvor vi altid støtter op
om alle de fantastiske spejder oplevelser vores engagerede ledere giver vores børn og unge,
og vi håber, at I all vil støtte endnu mere op om ligeledes altid at sikre en god økonomi og
attraktive omgivelser.
På vegne af bestyrelsen, Nanna Aage Lundsgaard

RY MyreR
Hej Myrer og Myrerforældre.

Vi er startet godt op med en stor flok livlige Myrer, der møder
op hver mandag med en masse energi og godt humør.
Vi er nu i gang med at tage naturmærket, og har kigget lidt på
blade, træer og dyr i naturen, som ender ud i et mærke til
uniformen.
Ellers byder møderne på en masse sjov og leg udenfor.
Og så har alle nye Myrer fået et tørklæde, noget de syntes var
ret sejt!
Hvis i kender nogle der kunne have lyst til at starte til spejder,
så tøv ikke med at tage dem med.
Og så er vi som udgangspunkt ude til hvert møde, så sørg for
at have nok tøj med, så ingen fryser.
Så skal der sættes i kryds i kalenderen den 8. december, hvor
hele gruppen tager på juletur på det ny sletten, mere info om
dette kommer senere.
Hilsen myrelederne,
Jakob, Jeppe, Steffen, Mikkel, Stine og Agnethe

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 Skovmus-forældre

Efter et hyggeligt Høstmarked og oprykningen er vi nu kommet godt
igang med spejderåret. Der er fuld fart på Skovmusene, og vi har det
sjovt, leger, synger og tænder bål og rister skumfiduser, når lejligheden
byder sig.
Vi har øvet os i at snitte og save, og dem, der ikke havde det i forvejen,
har taget kniv- og savmærket, som bevis på, at de nu ved, hvordan man
håndterer de skarpe værktøjer.
Færdighederne har vi allerede brugt til
at fremstille nogle ret seje minitømmerflåder. Vi har brugt snor og
knob til at snøre tømmerflåderne
sammen af grene fra skoven.
Næste gang tager vi hele flåden med
ned til søen for at se, hvor godt de
sejler.
Vi har også været på besøg i Skovhaven ved Ry Hallerne, for at se hvad
det er for et sted, og høre lidt om,
hvordan man kan dyrke sin egen mad.
Troels fra Omstilling Ry viste rundt og
fortalte, hvorefter vi forvandlede
hokkaido, porrer, løg, bønner og andre
grøntsager til en ret så lækker bålsuppe.
Nye og gamle Skovmus er stadig ved at
lære hinanden at kende, og den 6.-7.
oktober tager vi på årets første
spejderlejr og ryste-sammen-tur. Vi
lægger ud lørdag med at deltage i Gildeløbet i Skanderborg, og så
overnatter vi i spejderhytten ved Lynghoved, hvor vi laver aftensmad og
tænder op i lejrbålet. Det bliver stort.
Spejderhilsen
Skovmus-lederne

Bytorvet 22
2 * 87 88 08 10
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Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre.
Det er nu seks uger siden vi havde oprykning, tiden går bare så stærkt!
Der er ved at indfinde sig en hverdag på møderne, det er nu at vi nye Fjeldrotter
begynder at føle os som Fjeldrotter og ikke som gæster ;0)
Vi var 13 Skovmus, der brød ud af den trygge Mini‐gren for at bryde ind ved
Fjeldrotterne.
Det gik uden de store uheld og jeg (Leon) har valgt at rykke med op som med leder.
Der er nu fem voksne
ledere og 19 Fjeldrotter.
Vi kunne godt bruge flere
spejdere fra 5. Klasse, så
hvis i høre om nogle der
kunne tænke sig at blive
spejder, så send dem til
os.
Vi har været på
opryknings tur med overnatning på Lynghoved og hygge løb i Horsens.
Vi arbejder med at tage øksebevis lige nu, og et lille opfrisknings forløb med kniv og
sav. Vi har også leget lidt bål – stafet, det er fantastisk at lugte af røg og lave bål igen
efter en lang, men dejlig tør sommer.
Vores næste store opgave er markedet ved Super Brugsen d. 3. november hvor vi skal
lave en bod på pladsen.

Det er nu det bliver tidligt mørkt så husk lys på cyklen
samt tøj efter vejret, men også en pande/hånd lygte da vi
er meget ude.

Vigtige datoer er:
3. november Marked: Alle Fjeldrotter hjælper til i vores bod lørdag, i hold.
8 ‐ 9 december Jule turen. Vi skal sove på Ny sletten fra lørdag til søndag og være
med til alt !!!!
Spejderhilsen,
Henriette, Natascha, Carlo, Anders og Leon.

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

www.gaverogvin.dk

Så er det efterår – husk efter efterårsferien slutter møderne kl. 20:30 OG husk
cykellygter på cyklen!!
Lige efter sommerferien holdt 11 Tropsspejdere trops‐kollektiv‐uge på Lynghoved.
De hyggede sig sammen og har lært hinanden endnu bedre at kende på tværs af
klassetrinene, og nåede så vidt vides i skolen til tiden hele ugen. Så mon ikke at vi
kan forvente, at kollektiv‐ugen skal gentages igen senere.
En af opgaverne i løbet af ugen var at
styre økonomien og overholde budgettet
for ugen. En opgave som de har taget
meget alvorligt og været gode til at
samarbejde om. De har været meget
prisbevidste og sparet på pengene, faktisk
så meget at de ikke har brugt alle
pengene. Super godt gået Tropsspejdere,
det er ikke så tit, man oplever det med
teenagere.
Vejret var koldt, vådt og blæsende, da 20
tropsspejdere drog på ryste‐sammen‐tur
til Sletten i midten af september. Vi havde
valgt at tage turen på gå‐ben, en tur på
ca. 10 km hver vej, lave mad på trangian
og overnatte i køjekredsen, som er en
overdækket rundkreds med
24 hængekøjer. Så der blev
kigget en del på vejrudsigten
dagene op til turen. Men
Tropsspejderne tog vejret
med højt humør og hyggede
sig, så vi havde en rigtig god
tur og fik rystet de
nyoprykkede spejdere ind i
troppen.

Resten af efteråret er der, udover almindelige møder om mandagen, er par
spejderløb. Det ene – Flagermuselygteløbet‐ er et natløb fra lørdag aften til søndag
morgen (tidlig!!). Det foregår i skovene syd for Århus. Dette løb er et rigtig godt
begynder‐løb, og vi vil kraftigt opfodre til, at alle, både nye og knap så nye
tropsspejdere deltager på dette løb.
I forbindelse med løb,
generelt, så fortæller vi om
dem på møderne og på
facebook, men spejderne
skal selv finde sammen og
blive enige om, at de vil
deltage. De skal ofte have
hjælp med tilmelding,
enten fra jer eller os. Vi
opfodrer til, at spejderne
selv bruger offentlig
transport til og fra løbene
(lige undtagen
Flagermuslygteløbet).
Gruppen refunderer bus/ togbilletter.

Foreløbig info om Bagger‐service. Det er en aftale vi har med Kvickly, hvor
spejderen i dagene op til juleaften og nytårsaften står for enden af kassebåndene og
hjælpe kunderne med at pakke varer. Vi laver et vagtskema, så vagterne bliver
fordelt mellem spejderne. Der er typisk 6‐8 spejdere i Kvickly ad gangen. Der
kommer mere info, når vi nærmer os.

Så en lille forvarsel om næste års sommerlejr – selvom det er langt ude i fremtiden.
Troppens sommerlejr 2019 er til udlandet. Vi har ikke booket noget endeligt endnu,
hverken sted eller transport, og kender derfor ikke de præcise datoer, men… vi
arbejder på, at det blive inden for perioden 5. ‐14. juli 2019 – dvs. anden uge i
skolesommerferien.

Vi håber, at det lykkes at få det hele på plads, så vi
kan sende en invitation, med en
forhåndstilmelding, til jer i løbet af efteråret.
Prisen for en sommerlejr i udlandet er naturligvis
højere end en normal sommerlejr, også selvom
gruppen giver et betydeligt tilskud. I løbet af året
har Troppen en række opgaver, som bidrager til
indtægter til gruppen. Vi arbejder på en model,
hvor de spejdere som deltager i de aktiviteter, som
giver indtægter til gruppen, får reduceret prisen
for sommerlejren i forhold til dem som ikke
deltager.
Det kan være opgaver som bagger‐service, salg af
lodsedler (over de 10 alle spejdere skal sælge),
opsætning af flag, eller andre opgaver vi får tilbudt
gennem året.

Datoer til kalenderen:
FlagerMusLygteLøbet den 3.‐4. november – se invitation på facebook
Juletur til Sletten den 8.‐9. december – der kommer invitation og tilmelding senere
Baggerservice: dagene lige op til juleaften og nytårsaften – vagtskema kommer
senere.

Spejderhilsen
Anne, Hanne og Irene
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Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

OKTOBER
1
2
3
4
5
6
7
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

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

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

NOVEMBER
1
2
3 Fj.: Loppemarked
4 Familiespejd
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

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

Kl = Klanen

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

FEBRUAR

SL = Sommerlejr

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

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
Siimvej 24
Skovvænget 20
Lundhøjvej 9
Mail: gl@ryspejder.dk
Kærmindevej 11
Søvænget 4
Lyngdal 6

Gruppelederassistent

Nanna Aage Lundsgaard
Peter Kaag
Birgitte Højland
Lis B. Hermind
Michael Vestergard
Rikke Bjørn Jensen
Asger Bligaard
Frode Lundager Kristensen
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

2145 1066
2129 0939

Mødedag: Mandag
17.00 – 18.15

MYRER (6 - 8 år)
Stine M. Christensen
Agnethe Thorup
Jacob Studtmund
Jeppe Kromand
Mikkel Solberg
Steffen H. A. Brinch

Mail: myrer@ryspejder.dk
Bøgevej 62
Søvænget 4
Solhøjvej 18, 8210 Aarhus V
Koopmannsvej 5, st. 7, Silkeborg
Thorsvej 4
Julsøvænget 16

2140 8537
8689 3348
2537 6525
2988 8683
4242 0797
4240 2914

Mødedag: Tirsdag
17.30 – 19.00

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

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

Mødedag: Onsdag
17.30 – 19.00

FJELDROTTER (10 - 12 år)
Leon Sindberg
Anders Møller Jensen
Carlo Agerskov
Henriette Sandager
Natascha Gadeberg

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Kærmindevej 11
Platanvej 46
Søkildevej 60
Gildebakken 2
Fugldalen 14

2943 7226
2280 4029
2264 8056
6466 6045
4275 6090

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
4087 6630

2943 7226
8689 3348
2129 0939

5192 3800
8788 0307
6167 6891
2615 9283

6049 8417
4021 7620

4011 6193
2145 1066
2129 0939

