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43. årgang

Dec. 18 – Jan. 19

Nu skal vi på juletur.....

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

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

Når du skriver indlæg til Stammen,
er det en stor hjælp for redaktørerne,
hvis du følger nedenstående
retnings-linjer:

DEADLINES

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.

Nr. 1-19: Deadline 6/1

På forhånd tak.

udkommer 14/1

FORSIDE TEGNINGEN
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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Kære alle med tilknytning til 1. Ry Gruppe.

December er den tid på året, hvor vi rykker indendørs med den
gode bog, den varme cacao og de nykogte klejner, mens
julemusikken høres i radioen og vi ser ud på de snedækkede
graner, hvor lyskæderne smukt skinner igennem.
Ja, hvis man da ikke lige er spejder og bor i Danmark, og sneen er
erstattet af regn og vi ikke sidder indendørs, men stadig holder
møder udendørs - for vi er selvfølgelig ordentligt påklædt, og har
faciliteter på Lynghoved der gør at det kan vi sagtens kan opholde
os udendørs.
Lynghoved er et fantastisk sted at være spejder. Vi har udendørslys
(der endda hurtigt bliver repareret når ubudne gæster har ødelagt
det), en skøn bålhytte (der lige nu er ved at få skiftet tag), en skøn
stor oplyst plads, hvor vi kan gøre lige hvad vi har lyst til - og når vi
en sjælden gang begiver os indenfor, er der også gode rammer her,
ligesom vi har masser af materiel til vore aktiviteter. Lynghoved har
gennemgået en omsiggribende renovering i løbet af de sidste år.
Stor tak til hyttefædrene (og mødre), for deres store frivillige
indsats. Hyttefædrene mødes en gang hver uge.
Aktivitetsmateriel og renoveringsmaterialer er ikke helt billige, men
i 1. Ry har vi heldigvis en stor støttegruppe - lige fra dem der
henter lopper på genbrugspladsen flere gange om ugen, dem der
sætter lopper på lager hver mandag, til dem der hjælper med at
sælge lopper og stille lopper op i forbindelse med vore markeder.
2018 er et år hvor vi havde særlig stor succes med vore markeder,
hvilket gør at vi kan sende spejdere på udenlandstur med et stort
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tilskud. Derudover kan vi fortsætte renoveringen af Lynghoved, og
fortsat købe materiel der sikrer fortsat godt spejderarbejde i 1. Ry.
Tusind tak til alle jer der støtter op om 1. Ry gruppes aktiviteter.
Tak til bestyrelsen, der støtter op om spejderaktiviteterne og er
med til at udstikke den retning spejderarbejdet i 1. Ry skal tage,
det er vigtigt at have en stærk bestyrelse i ryggen og føle
anerkendelse af vort arbejde.
Og så er der alle ledere og hjælpere, dem der planlægger og
afholder spejdermøderne, holder weekendture og bruger deres
egen ferie på at være sammen med nogle herlige og aktive børn og
unge mennesker, alle dem der syntes at de værdier
spejderbevægelsen står for, er så vigtige at de skal gives videre til
kommende generationer.
Tak for jeres engagement.

Kære alle rigtig glædelig jul og godt nytår
Annette, Jan, Leon og Lotte.

Juletur til Sletten
Så er det igen tid til vores traditionelle juletur til
Sletten.
I år er det i weekenden 8.-9. december.
HVIS du har glemt at tilmelde dig, så skynd dig at
få fat i en af lederne. Madholdet er allerede i gang
med at gemme mandelen i ris a la manden – så jo
før de får besked, jo større chance er der for at du
også kan få en portion.
Traditionen tro er turen for alle grenene, fra
Myrer til Klan, og der juledystes i patruljer på
tværs af grenene. Så hvem mon får deres navne
på juledystskindet i år?
Vi mødes alle sammen ved Ny Sletten lørdag den
8. december kl. 9.00.
Husk at tage godt med varmt tøj på, da vi skal være ude det meste af tiden.
Myrerne slutter juleturen om eftermiddagen, hvor der er forældrekaffe fra kl. 15.30.
Omkring kl. 16.00 kårer vi vinderne af årets juledyst, hvorefter vi siger farvel til
Myrerne og deres forældre, mens de større spejder dyster videre med andre sjove
opgaver.
Ses vi?
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RY MyreR
Hej Myrer og Myrerforældre.
Vi er gået det kolde efterårsvejr i møde, men på med lufferne for møderne foregår
stadig ude.
Vi har nået en hel del i efteråret. Vi har både haft halloween møde med
græskarlygter, været ude i skoven og lyse efter reflekser, og selvom de fleste ikke
viste det, så er vi næsten færdige med at tage hulebygger-mærket.
Det at være udenfor, også når det er helt mørkt, kan virke skræmmende, og der
skulle lidt overvinding til for nogle. Heldigvis har vi nogle seje myrer, som ser frygten
i øjnene og alligevel løber rundt og leger.
Om lidt skal vi på juletur med hele gruppen, som vi ledere i den grad ser frem til.
Husk at vi som udgangspunkt altid er udenfor, og derfor er det så vigtigt at myrerne
har rigeligt med tøj på, og handsker, for det er koldt udenfor.

Spejderhilsner; Stine, Mikkel, Jeppe, Steffen, Jakob og Agnethe

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og Skovmus-forældre

Så blev det efterår og mørkt, og lommelygterne kom frem. Den seneste
tid har vi leget med kort og kompas og øvet os i at finde vej.
Skovmusene har arrangeret løb med forskellige poster for hinanden,
tegnet deres egne kort over Lynghoved og sluttet af med et løb rundt i
byen, hvor det gjaldt om at finde vej og løse små opgaver.
Nu har vi taget kort- og kompasmærket, og
dem der endnu ikke har fået mærket, skal
huske at have det næste gang.
I starten af oktober var vi til Gildeløb, og vi
overnattede på Lynghoved. Gildeløbet var en
sjov udfordring, hvor vi skulle løse
håndværksmæssige opgaver som i gamle
dage, og det blev en hyggelig overnatning
med store mængder pastakødsovs,
skumfiduser, sang og godnathistorie i
lejrbålets skær.
Skovmusene er nu blevet delt op i fire
patruljer, som vi ofte bruger, når de
laver aktiviteter i mindre grupper.
Vores sidste skovmusmøde inden jul er
tirsdag den 4. december, hvor vi
hygger og holder juleafslutning. Husk
dog juleturen i weekenden den 8.-9.
december.
I januar holder vi ikke almindelige
ugentlige møder, men i stedet et fællesmøde lørdag den 19. januar klokken 9-13.
Spejderhilsen
Skovmus-lederne

Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre.
Der er kun ganske få spejder møder tilbage i 2018, snart skriver vi 2019, 2018 er bare
gået super hurtigt, vi har nyt den varmeste og tørreste sommer vi kan huske og har
fået nogle dejlige minder, vi skal til at vende os til at skrive 2019, men først skal vi på
jule tur og julehygge.
På møderne nyder vi at det er mørkt så der kan leges i skoven; vi har lavet mad over
bål og leget lidt med de forskellige bål typer, og snakket lidt om hvad man kan bruge
dem til.
Hygge bål, madlavnings bål og måder at spare på brændet, for eksempel med en
jæger ild, eller en bål rende. Det var rigtigt dejlig at få gang i bålene igen. På grund af
den fine sommer er vi jo lidt bagud på bål.
Vi har arbejdet lidt med lejrplads indretning og sikkerheds regler, hvor patruljerne
har tegnet lejrpladser. Snakket om hvor stor en bålplads skal være, og hvor langt den
skal være fra teltene, og om der er en mening med alle de spande vi har stående på
lejrpladserne med vand i.

Vi har også arbejdet med at lære flere knob for at få et
knobmærke, nogle med større iver end andre, men så er der
jo også skoven der skal udforskes, nu i mørke.
Juleturen er vores store tur, hvor hele Gruppen har mulighed
for at tage på tur sammen, hvor de små kan lege med de store og lure lidt på hvad
de laver i de andre grene.
Det er rigtigt vigtigt at spejderne kommer af sted på ture og lejre for at lære at være
væk fra far og mor, og opleve at der er en mening med de ting vi går og fortæller om
på møderne.
Finde vej nye steder, vende kortet rigtigt, bruge de der knob og besnøringer til noget,
og forholde sig til at andre i patruljen måske også kan bidrage med nogle
færdigheder, til gavn for alle.
Vigtigst af alt, de bliver selvstændige unge mennesker der tør tage ansvar, sammen
og hver for sig, som jo er en af vores formål med at være spejder. Giv jeres barn et
lille puf så de kommer af sted, det er så nemt at sige nej tak, når man ikke ved hvad
det er! Vi kan stadig finde en plads på juleturen hvis der er en ekstra der vil med.
Vi er i gang med at planlægge forårets divisions turnering d. 10. til den 12. maj og en
hyttetur, sommerlejren er der også ved at blive kigget på. Der bliver gode
muligheder for fantastiske oplevelser i 2019. Hvis I tør!!!
Rigtigt mange tak for i år, må 2019 blive jeres bedste år nogensinde som familie og
spejder!

Vigtige datoer:
Vores sidste møde er onsdag den 19. december, hvor vi holder jule afslutning fra
17.30 til 19.00.
Vores første møde er lørdag d. 19. januar fra kl. 09.00 til 13.00, hvor vi har fælles
møde med Myrer og Skovmus.
Så holder vi en lille ferie igen og mødes onsdag d. 6. februar kl. 17.30.
Og husk at sætte kryds i kalenderen d. 10-12 maj til Juniordivi oplevelser.
Spejderhilsen og god jul alle sammen.
Natascha, Carlo, Anders og Leon.

Siden sidst har vi haft en række spejdere afsted dels på PLan-kursus i efterårsferien,
på Fenrisløb i Rødekro, hvor de fik prøvet at sove ude en kold nat og på
Flagermuslygteløbet, hvor patruljen
løb rundt i Marselisborgskovene
hele natten.
Nu er vi rigtig i den mørke tid, og det
er koldt at være ude, hvis ikke man
har nok tøj på . Patruljerummene
er ved at være hyggeligt indrettet, så
patruljerne kan bruge dem her i
vintertiden.
Vi er kommet lidt nærmere med
sommerlejren 2019. Vi har booket en lejrplads på det internationale spejdercenter
Kandersteg i Schweiz i anden uge af skole-sommerferien. Vi regner med at køre i bus
derned. Afgang fra Ry bliver fredag d. 5. juli og vi kommer tilbage til Ry søndag d. 14.
juli 2019.
Prisen for en sommerlejr i udlandet er
naturligvis højere end en normal
sommerlejr, også selvom 1. Ry
Gruppe 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 i aktiviteter.
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.

Bytorvet 22
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Bagger-service bliver i år d. 22., 23., 27. og 30. december i Kvickly. Der kommer en
vagtplan hurtigst muligt med e-mail, hvor alle tropsspejder får tildelt vagter. Hvis
man ikke kan på det tidspunkt, man har fået tildelt, må I selv søge for at bytte OG
give besked til en af tropslederen. Man må meget gerne komme med nissehue ..
Bagger-service går ud på, at der for enden af kassebåndet står en eller to spejdere,
som hjælper kunderne med at få pakket deres varer. Spejderne bliver på forhånd
instrueret i, hvordan det er smart at pakke, fx kolde ting sammen, og chips og æg
øverst i posen.
Der er altid en voksen spejder tilstede i Kvickly, som søger for at fordele spejderne og
at alle får pauser med passende mellemrum. Kvickly giver frokost til de spejdere, der
har vagter henover spisetid.
Patruljeledere og patruljeassistenter er med på leder-planlægningsweekend d. 11. til
12. januar 2019. Her bliver forårets møder planlagt, så detaljeret som overhovedet
muligt.

Datoer til kalenderen:
Juletur til Sletten den 8.-9. december
Baggerservice: 22., 23., 27. og 30. december – vagtskema kommer senere
Planlægnings weekend 11.-12. januar 2019
Tilmelding til sommerlejr i løbet af januar

Mange spejderhilsner
Asbjørn, Hanne, Irene og Anne

Hej alle
Det har sneet.
Vi har været til julefrokost med de andre klaner i divisionen og plejet de gode venskaber på
tværs af grupper. Det er altid en fornøjelse at mødes med de andre, og se alle de seniorer
som vi er i divisionen.
Derudover har der selvfølgelig været den gode efterårsklantur, som lød på klassiske
spejderaktiviteter, hygge og fællessang omkring lejrbålet. Vi har flyttet en væg og lavet en
rigtig smuk skydedør. Der er blevet lavet forbedringer og udvidet i klanlokalet.

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

www.gaverogvin.dk

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

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

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 My, Sk, Fj: Fællesmøde
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Trop: Sommerlejr 2019: 5/7 – 14/7 til Schweiz

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
Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen
Tr = Troppen
LM = Ledermøde

MARTS
1
2
3 Familiespejd
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

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

SL = Sommerlejr

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

Bestyrelsesformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Ung i Bestyrelsen
Ung i Bestyrelsen

Mail: bestyrelsen@ryspejder.dk
Fugldalen 12
formand@ryspejder.dk
Skæphøj 20
kassereren@ryspejder.dk
Violvej 12
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
Anne Hjortkjær
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

Mødedag: Mandag
16.30 – 17.45

MYRER (6 - 8 år)
Agnethe Thorup
Christina Børlum Petersen
Jacob 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
Leon Sindberg
Natascha Gadeberg

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

2280 4029
2264 8056
2943 7226
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

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
Skanderborgvej 86
Jørgen Gammelgaard
Siimvej 22
GYVELHYTTEN, Lyngvej 12
Mail: gyvelhytten@ryspejder.dk
Anita & Henrik Berg
Klostervej 53
Susanne & Jan Løvheim
Lyngdal 6
GRUPPENS HJEMMESIDE: www.rygruppe.dk

5184 6604
2162 7045
61776476
2053 3449
2042 2142
8788 0096
4087 6630

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

