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1. Ry Gruppes blad

”LYNGHOVED”  SKANDERBORGVEJ 86  8680 RY

Vær velkommen 2019.
Vi starter nu et nyt kalenderår – og en masse spændende aktiviteter for
børn, unge og voksne = Spejderne i Ry.

Lederne planlægger et spændende år. I den kommende weekend
lægges planerne for grenenes aktiviteter i det kommende år, når lederne
holder det årlige planlægningsmøde. Der skal nok blive nogle aktiviteter,
f.eks. har de største spejdere i Trop og Klan allerede planlagt en tur til
Schweiz til sommer!
Og også de andre grene planlægger et spændende år. Mere herom i
næste udgaver af Stammen, og på vores nye hjemmeside 1.rygruppe.dk

Bestyrelsen er fulde! Fulde af visioner for Gruppen. De sidder og
samler alle trådene og ønskerne fra spejderne, lederne og hyttefædrene.
De udstikker retning og farten på, hvornår der er penge til at opfylde
drømmene. De laver budgetter og tænker ud af posen, og frem i tiden.
Det er dejligt at der er forældre der har lyst til at tage ansvar.
Bestyrelsen er rigtig velfungerende, der er dog altid plads til dig!
Vi har mulighed for i det nye år at skabe pladser til et par ekstra hænder
– sidder de på dig?

Støt dit og naboens barn.
Giv dem værdier, netværk og oplevelser. Kom og vær med, nu da det er
rigtigt sjovt. Gør noget for andre, og se hvor meget du selv får igen.
Kom og deltag i vores årlige Rådsmøde fredag 22/2, en aften med fælles
spisning, gennemgang af planer for gruppens fremtid og vores regnskab
og budget for det kommende år.

Vel mødt til endnu et spændende år i 1. Ry Gruppe
Gruppeledelsen
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i F.RY.S.
Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.30 på Lynghoved
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning for det forløbne år og planer for det kommende år.
3. Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år.
4. Valg af formand, vælges for 2 år.
(Kaj modtager genvalg).
5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
(Grethe Grimstrup og Jørgen Gammelgård er på valg).
6. Valg af 2 suppleanter
(Lisbeth Rosbæk og N. P. er ikke på valg i år).
7. Valg af revisor: Finn Isø er ikke på valg i år.
8. Eventuelt

På bestyrelsens vegne,
Kaj Jakobsen (formand).
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RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre
December har budt på lyssværd, julehygge og ikke mindst juletur på Sletten.
Lyssværdene har I måske set - med snittede træhåndtag og klinger af flydende plasma
- eller var det sammenrullede plastiklommer? I hvert fald var de et hit hos mange
Skovmus-jedier.
På det sidste Skovmus-møde i december sluttede vi af med fangeleg i skoven,
stjernekastere og æbleskive-hygge.
Julemånedens helst store spejder-oplevelse var juleturen. Den bød blandt andet på
julemands-hjælper-aspirant-løb, risengrød, pandekager over bål, krympeplast,
garnknytning, stomp, fælles godnathistorie, overnatning i køjesenge og selvfølgelig
leg med vennerne i og omkring den skønne hytte på Sletten.
Vi starter det nye år med fællesmøde med Myrerne den 19. januar og første rigtige
Skovmus-møde er den 29. januar.
Spejderhilsen
Skovmus-lederne

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 ringe
for at høre, hvad gruppen har liggende af brugte
uniformer. SuS kan træffes på 2529 3512.
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 uniformer 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
Uniformer kan efter aftale beses og hentes på Lyngdal 6, i
Gl. Rye.
PS! Selvfølgelig går al fortjeneste på salg af brugte
uniformer og uniformsdele direkte til 1. Ry Gruppe
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Ry Fjeldrotter
Solen titter frem mellem bakkerne, varmer langsomt teltet op. Fuglene holder fest
for de overlevede endnu en nat, klokken er kun lige rundet 5 og der er mange lyde
omkring teltet, et pindsvin tjekker lige om
gryderne nu også er helt rene.
Jeg kan høre at der er flere der ligger og
vender sig, nogle er begyndt at små‐
hviske, det er sommerferie og vi har en
hel uge til at være sammen og opleve
spejderlivet som vi har drømt om hele
vinteren, kammeratskab, udfordringer,
lave mad over bål, væres sammen og
lære andre spejdere at kende, snakke
med naboerne og prøve om vi kan lave en
lejerplads der bare er super og som er
bygge med de knob og besnøringer vi
øvede der hjemme på Lynghoved.
Jeg vågner og vender mig. Det er
desværre kun januar, det blæser udenfor,
fuglene trykker sig og pindsvinet sover
trygt og drømmer om forår snart, det gør
jeg også.
Vi er lige i øjeblikket ved at planlægge
Divi i Gl. Rye d. 10–12 maj, og har været
på leder weekend hvor vi har planlagt
indholdet for møderne i 2019 og planlagt
ture og sommerlejren som i år bliver i uge
28 fra d. 6 juli til og med d. 13 juli.
Vi håber I er kommet godt ind 2019 og er
klar på mere spejderier, for det er vi!

Ry Fjeldrotter
Vi er så klar til at lære jer nye spejder færdigheder og glæder os til at være sammen
med jer igen, om det er vinter eller sommer.
Hvis du er 2 års Fjeldrotte må du gerne invitere en kammerat med til møderne så i
kan blive lidt flere fra jeres årgang, så hank op i en ven eller veninde og tag dem
med.

Vigtige datoer:
22. februar: Tænkedag og
Generalforsamling ‐ Tag far og mor med til
spejder!
Der vil være let aftensmad og indsigt i hvad
vi laver og bruger pengene til som i har
været med til at skaffe på markederne, og
ved at donere jeres aviser og reklamer i
containeren på Lynghovdes parkeringsplads.
2. marts: tøndeslagning ved SuperBrugsen
med udklædning. Vi (1. Ry Gruppe) vil igen i
år stå for tøndeslagning ved SuperBrugsen
sammen med SuperBrugsen.
24. april Sct. Georgsdag = Fælles møde for
alle grene.
10‐12 maj Junior Divi. Som vil blive afholdt i
Gl. Rye. Vi skal ud og ligge i teltene.
Sommerlejr uge 28, fra d. 6 juli til og med d.
13 juli. Kom med, det bliver fantastisk!
Der vil komme flere datoer og oplysninger
efterhånden som vi nærmer os.
Spejder hilsen,
Natascha, Carlo, Anders og Leon

Godt nytår til alle tropsspejdere og tropsspejder forældre. Så er vi i gang med 2019.
Først og fremmest tak til alle
som deltog i Bagger‐service i
Kvickly – I var gode og fik
masser af ros, både fra kunder
og medarbejdere i Kvickly.
Godt gået!!!
Når dette blad udkommer, har
vi holdt
planlægningsweekend, så
forårets møder burde være
planlagt.
Vi vil allerede nu mindre jer
om, at i pinsen er der INDABA, et spejderkursus for Tropsspejdere, hvor spejdere fra
vores nabobyer også deltager. Her deltager man individuelt. Så forældre; reserver
pinsen til at sende jeres tropsspejder afsted!!
De øvrige løb og påskekursus der kommer i løbet af foråret, deltager man i
patruljevis. Patruljerne sammensættes efter hvem der gerne vil deltage på de
enkelte aktiviteter, og kan derfor skifte fra løb til løb. Tilmelding til løb regner vi
med, I selv hjælper spejderne med.
Sommerlejr 2019 i Kandersteg i Schweiz – tilmelding er åben, og flere har allerede
benyttet sig af det. Herligt!.D. 21. januar kl. 19:30 på Lynghoved holder vi et
informationsmøde om sommerlejren. Vi får lejlighed til at fortælle det vi ved på
nuværende tidspunkt, og I får mulighed for at spørge, om lige hvad I har lyst til…
måske kan vi svare☺ og I får også lejlighed til at tale med hinanden.

Det er stadig mørkt, når vi har spejdermøde, så husk fortsat cykellygterne.

Huske til kalenderen:
Påskekursus på Foerlev eller Toggerbo (i patruljer)
22. ‐ 24. marts Seditio. https://dds.dk/arrangement/seditio‐2019 (i patruljer)
5. ‐ 7. april Invictus, https://dds.dk/arrangement/invictuslobet‐2019
5. 7. april Ranger Challenge http://rangerchallenge.dk/
7.‐ 10. juni INDABA, et sted i nærheden. Individuel tilmelding, to steder

Mange vinter‐hilsner
Anne, Hanne og Irene

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

www.gaverogvin.dk

Sommerlejr 2019:

MARTS
1
2 Fastelavn v/SuperBrugs
3 Familiespejd
4
5 Frys Generalfors.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Tr: Sedito
23 Tr: Sedito
24 Tr: Sedito
25
26
27
28
29
30
31

Trop & Klan: 5/7 – 14/7 til Schweiz

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

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

Fjeldrotter: 6/7 – 13/7

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

APRIL
1
2
3
4
5 Tr: Invictus/Ranger
6 Tr: Invictus/Ranger
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

Kl = Klanen

JUNI
1
2 Familiespejd
3
4
5 Grundlovsdag
6
7 Tr: Indaba
8 Tr: Indaba
9 Pinse / Tr: Indaba
10 2.Pinsedag / Indaba
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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

