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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. 3: Deadline 12/4
Nr. 4: Deadline 24/5
Nr. 5: Deadline 9/8
Nr. 6: Deadline 22/9
Nr. 7: Deadline 1/11
Nr. 1-20: DL. 3/1-20

udkommer 24/4
udkommer 3/6
udkommer 19/8
udkommer 30/9
udkommer 11/11
udkommer 13/1-20
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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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Sådan nogen som os…
Sådan nogen som os, bruger vores fritid sammen med en masse børn og andre
voksne.
Sådan nogen som os elsker at videregive vores interesse for naturen til spejderne, vi
holder af at give spejderne rammer så de kan udvikle sig til selvstændige unge
mennesker der efter bedste evne vil påtage sig et ansvar i familie og samfund.
Sådan nogen som os nyder at give spejderne udfordringer og se dem tage ansvar og
turde prøve noget nyt og anderledes.
Fremtidsforsker Anne Skare sagde endda på sidste års korpsrådsmøde, at sådan
nogen som os bliver efterspurgte i fremtiden.
For jo mere teknologisk verden bliver, jo mere har vi brug for nærvær og natur - og
det er jo det vi kan som spejdere, vi tør godt gå ud i naturen uden Ipad og
mobiltelefon.
Anne Skare siger endvidere: ”at Forpligtende fællesskaber er tiltrækkende i
fremtiden. De er kendetegnet ved lange, sunde, men til tider konfliktfyldte forhold
til andre mennesker.
I et forpligtende fællesskab ser vi hinanden fysisk over lang tid, og du bliver ikke
smidt ud, bare fordi du er lidt irriterende” - og hvem vil ikke gerne være en del af
det, og det kan man som spejder.
De værdier vi har som spejdere er globale, og her siger Anne Skare at: ” Her har I
som spejdere i en global bevægelse en mulighed for at tale ind i et fælles vi, frem for
et os og dem. Skabe et vi-rum, man kan træde ind i."
I det rum, er der plads til mange flere, og vi har brug for at være mange flere, mange
flere voksne hænder til at løfte opgaven og give spejderne i 1. Ry de allerbedste
rammer til spejderarbejdet.
Vi vil gerne invitere dig ind i voksenfællesskabet, et fællesskab hvor der også er
plads til en kop kaffe og en sludder, mens vi bruger en time eller flere med arbejdet
for at 1. Ry kan fortsætte med at være en af landets allerstørste - og allerbedste
spejdergrupper.
Hos sådan nogen som os er der plads til flere ;-)

Støt spejderne

535 I ALT
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Spejderlotteriet 2019
GEVINSTER

HOVEDPRÆMIE

VIND DRØMMEREJSE FOR

100.00 0 kR.

1 stk.

“DRØMMEREJSEN“
MED NYHAVN REJSER
Værdi á 100.000 kr.
3 stk.

FAMILIETUR TIL LEGOLAND
MED HOTEL LEGOLAND
Værdi á 10.000 kr.

535

PRÆMIER FOR I ALT

435.000 KR.

SKRAB HER OG SE STRAKS, OM DU HAR VUNDET

LODPRIS KUN 25 kr.

GEVINSTER
1 stk.

30 stk.

“DRØMMEREJSEN“
MED NYHAVN REJSER

GAVEKORT
TIL FØTEX

Værdi á 100.000 kr.

Værdi á 5.000 kr.

3 stk.

500 stk.

FAMILIETUR TIL LEGOLAND
MED HOTEL LEGOLAND

GAVEKORT TIL
SPEJDER SPORT

Værdi á 10.000 kr.

VIND FEDE
PRÆMIER

30 stk.

GAVEKORT
TIL FØTEX

Værdi á 5.000 kr.
500 stk.

VIND FEDE
PRÆMIER

Værdi á 300 kr.

1 stk.

FRILUFTSUDSTYR
TIL HELE FAMILIEN
Værdi á 5.000 kr.

GAVEKORT TIL
SPEJDER SPORT
Værdi á 300 kr.
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NU STARTER ÅRETS STORE LODSEDDEL SALG
Alle spejdere i gruppen får nu en enestående chance for selv at yde et
bidrag til gruppens indtjening – og samtidig deltage i vores store
sælgerkonkurrence: De spejdere, der sælger mest får en flot præmie.
ALLE spejdere, der sælger 50 lodsedler eller flere inden 20. maj, får en
præmie af gruppen, et gavekort til SpejderSport på 50 kr. plus en krone for
hvert ekstra lod, der er solgt. Så har man solgt 150 lodder på de tre måneder
konkurrencen løber, får man et gavekort på 150 kr. Så det er bare med at
komme igang. Den første uge giver vi 50% ekstra, så der tjener man 1,50 kr for
hvert solgt lodseddel.
Rent praktisk sker der det, at vi deler 10 lodsedler ud til hver spejder. Vi har
en forventning om, at alle godt kan komme af med et lille antal lodsedler, og på
den måde yde et bidrag til gruppens indtjening. Når de er solgt og afregnet får
man 10 nye lodsedler. Går det rigtig godt med salget, kan man efter aftale med
Jan (21290939) få ekstra lodder i ugens løb.
Reglerne for salget er, at Myrer, Mus og Fjeldrotter ikke må lave dørsalg alene
og efter mørkets frembrud. Tropsspejdere må sælge hele døgnet ;-)
Hvis I forældre, af en eller anden grund ikke vil have, at jeres barn
sælger lodsedler, beder vi jer om, at sedlerne bliver returneret hurtigst
muligt, så der er andre, der kan få chancen til at sælge lodderne. De
lodder, der ikke bliver solgt, hæfter gruppen for, og vi skal betale for dem
til korpset. Vi kan ikke returnere dem til korpset.
Til gengæld tjener 1. Ry Gruppe 15 kr. på hvert lod, der bliver solgt.
Afregning af lodsedlerne skal ske løbende, og spejderne vil kunne få nye
lodsedler med hjem, men kun når der er afregnet for dem, der allerede har
solgt, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med jeres forældre.
Alle lodseddel skal være afregnet absolut senest 20. maj, også selvom der står
noget andet på lodsedlerne.
Sidste år tjente vi hele 25.750, og det var en rekord vi gerne vil slå i år. Målet
for i år er 30.000, som spejderne selv yder en indsats for at tjene, og det er
et rigtigt godt tilskud til spejderarbejdet i Ry.
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Kære spejderforældre,
Høstmarkedet og de to små loppemarkeder ved lageret i SuperBrugsen indbragte i
2018 over 300.000 kr til gruppens arbejde!
De mange penge skyldes en kontinuerlig indsats af nogle få medlemmer af FRYS
igennem hele året. En indsats som skyldes stor veneration for spejderarbejdet og for
1. Ry Gruppe.
Men det skyldes også en stadig
stigende mængde af lopper, som
hentes nu hele to gange om ugen
fra genbrugspladsen. Mængden
er ved at blive et problem i sig
selv, da vi mangler lagerplads.
Den stadig større mængde af
lopper skal samtidig klares af den
samme lille skare af frivillige. Det
er i længden en uholdbar situation.
Hvis systemet ikke skal bryde
sammen pga. overbebyrdelse skal de frivillige have hjælp fra jer spejderforældre i
forbindelse med de tre loppemarkeder. Det er derfor meget vigtigt at I prioriterer at
afsætte tid til at hjælpe til. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen på følgende
datoer: Forårsmarkedet den 6-7/4, aftenerne i uge 33 samt fredag den 16/8,
Høstmarkedet den 17-18/8 og julemarkedet den 2-3/11. Det skal ikke blot være et
kryds i kalenderen som en option, men en aktiv prioritering af at ville hjælpe.
Gruppen er økonomisk dybt afhængig af, at arbejdet omkring loppemarkederne og
Høstmarkedet fortsætter. Føler de frivillige ikke, at I forældre bakker det op, falder
motivationen hos de frivillige og systemet bryder sammen.
Vi frivillige gør det jo dybest set for, at jeres børn kan få en god og billig
spejderoplevelse for livet. Vores egne børn var spejdere for 10-40 år siden !
Med spejderhilsen,
Niels Peter Dalsgaard Jensen
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RY MyreR
Kære Myrer og -forældre,
Starten på det nye år har budt på mange spændende ting i vores Myrergren.
Vi kom ud af vores vinterpause i slutningen af januar, i en stadig mørk tid om
eftermiddagen til vores møder, så vi prøvede kræfter med et af Det Danske
Spejderkorps nye mærker “Stjernekigger”, men desværre var vejret stadig lidt
vinterdeprimeret, så vores møder blev mødt af mørke skyer som optog
aftenhimlen og skjulte stjernerne. Så i stedet blev der praktiseret mad over bål
med snobrød og pandekager.
Fredag d. 22 februar var der grupperådsmøde (generalforsamling) for 1.Ry
Gruppe, hvor der også var en håndfuld Myre-forældre der kom forbi, for at høre
hvad der sker i vores dejlige gruppe, mens de små hyggede sig med snolder og
en god film.
Mandag d. 25 februar var der tænkedag for hele gruppen, også Myrerne var med,
og viste et godt fremmøde, under mødet blev Myrerne sammen med de ældre
spejdere sent på en tidsrejse i både fortid og fremtid, for at se hvordan spejder var
før i tiden og gætte på hvordan
spejder kommer til at se ud i
fremtiden.
Søndag d.3 marts var der fastelavn
oppe ved Superbrugsen, hvor
Myrerne ved hjælp fra de store
klanspejdere fik slået katten af
tønden. Det var en stor succes med
fastelavnsboller, varm kakao,
massere af flotte udklædninger og
gode overraskelser inde i tønderne.
Og mandagen efter d.4 marts skød vi
spejdernes store lodseddelsalg i gang, hvor vi gik ud i små grupper og prøvede at
få solgt lidt lodder, så vi kan tjene nogle penge til vores dejlige spejdergruppe, så
vi alle kan prøve en masse fede ting, og have nogle super gode møder.
Vi ser frem til et godt år frem til sommerferien med jeres fantastiske børn og nogle
gode møder.
Hilsen myrelederne: Stine, Agnethe, Mikkel, Jeppe, Jakob og Steffen

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

www.gaverogvin.dk

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre,
Hos Skovmusene er vi godt i gang med at lave vores egne bestikposer og
skeer af træ. Bestikposerne pynter vi med spejderlilje, navn og farver, så de
bliver flotte og let genkendelige. Dem, der ikke lige er i gang med at male
poserne, snitter skeer i træ.
Ind i mellem bliver der også plads til at slappe af ved bålet og riste
skumfiduser. Det har været nogle super hyggelige møder, hvor der bliver
arbejdet godt - både med poser og skeer, og vi glæder os til at vise
produkterne frem.
I uge 9 var der tænkedag på Lynghoved sammen med de andre grene, hvor
vi spillede et stort udendørs spil med en masse forskellige opgaver, der skulle
løses.
Vi er lige gået i gang med at sælge lodsedler, og senere i marts kan vi blandt
andet se frem til flintejagt og tema omkring skrald og genbrug.

Spejderhilsen
Skovmus-lederne

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 småhviske, 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!
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.
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Ry Fjeldrotter
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

Foråret nærmer sig, og lyset er på vej tilbage – vi glæder os til april, hvor
møderne igen bliver to timer lange, fra kl. 19 - 21. Det er stadig mørkt, når vi slutter,
så det er stadig vigtigt med cykellygter.
På mødet d. 4. marts – som når I læser dette er overstået, starter årets lodseddelsalg. VI forventer, at hver spejder sælger MINDST 10 lodsedler. Når man går ud og
sælger lodsedler, enten ved at gå rundt og ringe på døre, eller stå foran et af
supermarkederne, så skal man have uniform på, så de der køber lodsedler ikke er i
tvivl om, at det er spejderne der får fordel af overskuddet.
I år får alle som sælger mere end 50 lodder en præmie i form af et gavekort til
Spejdersport på; 50 kr. + én krone for hvert solgt lod udover 50 stk.
I den kommende tid har vi planlagt en weekendtur for tropsspejderne, lørdagsøndag, d. 16.- 17. marts. Vi skal ud i en hytte i Jeksendalen, hvor vi skal øve os i
trangiamad, bygge lidt med rafter – hvis der er nogle rafter, måske gå efter kort mv.
og så hygge os sammen.
Der ligger allerede nu en tilmelding på 1. Ry gruppes hjemmeside, under Troppen.
D. 31. marts er der et fælles arrangement for hele gruppen, hvor vi skal samle affald
– som en del af et større projekt, som DN (Danmarks Naturfredningsforening) står
for. Der kommer mere info om det på hjemmesiden senere.
I pinsen (7. - 10. juni) er der, som altid, INDABA, som er en spejdertur arrangeret på
divisionsniveau og hvor man deltager individuelt. Det afholdes på Ryekol, så det er
ikke så langt væk!! På kurset/lejren kommer der spejdere fra hele Gudenå division.
Når man er afsted, kommer man til at
være sammen med andre spejdere på
samme alder/årgang som en selv, og
som kommer fra byerne omkring os.
Tilmelding til INDABA sker dels direkte
på INDABAs hjemmeside og dels vores
egen hjemmeside, da betalingen sker
via vores normale tilmeldingssystem
på 1. Ry Gruppes hjemmeside.
Gruppen giver et tilskud til deltagelse,
så prisen bliver ca. 400 kr. Vi sender
besked, når tilmeldingerne er åbne.

Især til forældre: Som I ved tjener vi rigtig mange penge til spejderaktiviteter ved at
afholde loppemarkeder. Men før vi kommer så langt, skal lopperne både indsamles
og sorteres, og her kan vi godt bruge lidt mere hjælp. Afhentning sker i løbet af
ugen, og mandag formiddag mødes en flok gæve pensionister og sorterer lopperne.
Hvis I forældre eller bedsteforældre kunne have tid og lyst, så er der her mulighed
for at kombinere hyggeligt samvær med rare mennesker og en stor hjælp til
spejderne.
Hvis I vil høre mere, så spørg endelig en af os, så finder vi de relevante
telefonnumre. Se også artiklen tidligere i bladet.

På rådsmødet (generalforsamlingen) den 22. februar, kom der et forslag om, at vi fx
en gang hver måned skulle inviterer til forældre-kaffe, så I forældre får mulighed for
at møde hinanden. Hvis det har interesse for jer, så sørger vi gerne for lidt te og
kaffe, fx den sidste mandag i måneden??
Status på årets sommerlejr er, at der er 24 tilmeldte tropsspejder. Det er superdejligt at så mange gerne vil med, og vi glæder os!!!! Betaling af sidste rate er i
starten af maj. Vi sender besked ud, når betalingen ”er åben”.
I juni har Troppen ansvaret for at sættes flag op og tage flag ned i byen, 2 dage.
Både opsætning og nedtagning tager ca. 1 time, og det går ud på, at der er en, som
kører en bil med en trailer, hvor flagene ligger. Hjælperne henter flagene på
traileren og sætter dem i de huller der er langs primært Skanderborgvej og
Randersvej i Ry. Sidste på dagen skal flagene tages op af hullerne igen, rulles
sammen og lægges på traileren igen. Datoerne er onsdag den 5. juni og lørdag den
15. juni. Tilmelding kommer senere.
Datoer til kalenderen:
4. marts – efter påske: salg af lodsedler
16. - 17. marts: tropstur til Jeksendalen
31. marts: affaldsindsamlingsdag
Primo maj: sidste rate til sommerlejr
5. juni Troppen er ansvarlig for opsætning og nedtagning af flag
7.- 10. juni: INDABA
15. juni Troppen er ansvarlig for opsætning og nedtagning af flag

Sommerlejr 2019:

MAJ
1
2
3
4
5 Familiespejd
6
7
8
9
10 Fj: Junior-divi
11 Fj + My: divi
12 Fj: Junior-divi
13
14
15
16
17 Bededag
18
19
20 Lodseddelsalg slut
21
22
23
24
DL
25
26
27
28
29
30 Kr.Himmelfartsdag
31
Tr = Troppen
LM = Ledermøde

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

Trop & Klan: 5/7 – 14/7 til Schweiz

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

APRIL
1
2
3
4
5 Tr: Invictus
6 Tr: Invictus/ MARKED
7 Familiespejd /MARKED
8
9
10
11
12
DL
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

Fjeldrotter: 6/7 – 13/7 til Toggerbo

MARTS
1
2 Fastelavn v/SuperBrugs
3
4 Lodseddelsalg start
5 Frys Generalfors.
6
7
8
9
10 Familiespejd
11
12
13
14
15
16 Tr: WT
17 Tr: WT
18
19
20
21
22 Tr: Sedito
23 Tr: Sedito
24 Tr: Sedito
25
26
27
28
29
30
31 Fj + Tr: Affaldssamling
Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen
Kl = Klanen

JULI
1
2
3
4
5 Tr + Kl: SL start
6 Fj: SL start
7
8
9
10
11
12
13 Fj: SL slut
14 Tr + Kl: SL slut
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SL = Sommerlejr

AUGUST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DL
10
11
12 Opbygn. Høstmarked
13 Opbygn. Høstmarked
14 Opbygn. Høstmarked
15 Opbygn. Høstmarked
16 Opbygn. Høstmarked
17 HØSTMARKED
18 HØSTMARKED
19
20
21
22
23
24
25
26 Alle: Oprykning
27
28
29
30
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

