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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. 4: Deadline 24/5

udkommer 3/6

Nr. 5: Deadline 9/8

udkommer 19/8

Nr. 6: Deadline 22/9

udkommer 30/9

Nr. 7: Deadline 1/11

udkommer 11/11

Nr. 1-20: DL. 3/1-20

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 ....

”LYNGHOVED” ⚫ SKANDERBORGVEJ 86 ⚫ 8680 RY

Rigtigt godt forår fra Gruppeledelsen.
Rigtigt mange tak for et fantastisk forårsmarked og alle de timer i har lagt i at stille
det op, nogle af jer har brugt en hel uge på at stille op og pakke ned efter markedet.
I er så seje!
Jeg vil gerne opfordre forældre til at tilbyde en hjælpende hånd, da det bliver meget
nemmere at løse opgaverne hvis vi er mange nok.
Vi laver ikke markederne bare for at tjene penge, men for at give vores børn og unge
i 1. Ry Gruppe de bedste betingelser for nogle fantastiske spejderoplevelser, med
noget udstyr der er i orden og som bestyrelsen og ledere kan være trygge ved.
Vi har et positivt problem i at der kommer rigtigt mange lopper ind hver uge, vi
mangler bare nogle flere der vil være tilkalde hjælpere, nogle vi kan ringe til når der
er brug for hjælp. Det drejer sig om at sortere lopper der ikke duer fra oppe på
pladsen, og smide det ud. resten skal pakkes på traileren som så stilles ved Super
brugsen. Der er andre der pakker den ud og ligger på lager. Det tager under 1 time.
Hvis du kunne tænke dig at give en hånd på markederne, eller med at pakke trailer
på genbrugspladsen, så skriv en e-mail til gl@ryspejder.dk, det kunne være hyggeligt
hvis du ville være med.
1. Ry Gruppe stod for affalds indsamling d. 31. marts, det var rigtigt dejligt at se at
der kom 60 personer
til arrangementet og
at der blev samlet en
hel trailer med affald
på bare 2 timer, det
var et job med
mening i og ganske
hyggeligt. Et job der
kalder på en
gentagelse næste år.
Med spejderhilsen,
Gruppeledelsen
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RY MyreR
Kære Myrer og -forældre,

Vi skriver foråret 2019, og der sker mange ting ved os her hos Myrerne.
Vi startede foråret med at lære lidt om førstehjælp, hvad gør man når nogle
kommer til skade, hvornår skal man ringe 112 og hvordan sætter man et
plaster korrekt på, samtidig blev der også snakket om skadelige væsker som
man ikke må røre ved, Jakob viste hvordan almindelige husholdnings
kemikalier til rengøring kunne få en gulerod til at forsvinde.
Kort efter vores forløb omkring førstehjælp, havde 1. Ry gruppe i samarbejde
med Naturstyrelsen den store skraldeindsamling dag, hvor en masse gode
spejdere og borgere i Ry hjælp med at gøre byen ren, det efterfølgende møde
blev brugt til at snakke om affaldssortering og hvorfor det er vigtigt for at
passe på vores jordklode.
Og lige nu er vi i gang med ”klar-dig-selv-mærket” som lægger op til den tur vi
skal på sidst i april måned, hvor vi skal til gyvelhytten og prøve at være uden
mor og far i hele 24 timer. Vores første møde bød på hvad er smart og have
med i tasken, og hvad er der i patruljekassen.
Det Danske Spejderkorps lodseddel salg er stadig i fuld sving, og der bliver solgt
lodder i øst og vest for at tjene penge til vores gruppe, men vi kan selvfølgelig
stadig sælge endnu flere, så mon ikke bedstemor og bedstefar ikke lige kan
købe en til 😉
Med venlige
spejderhilsner
Jeppe, Stine,
Jakob, Mikkel,
Agnethe og
Steffen

Sct.Georgsdag
i 1. Ry Gruppe
Alle spejdere og ledere
mødes på Lynghoved på Sct.
Georgsdag i fuld uniform,
tirsdag 23. april klokken
17.30 for at være med til
at festligholde denne
traditionsrige spejderhøjtidsdag, hvor vi i
fællesskab afgiver
spejderløftet

Vi slutter ca. kl. 19.00

Sagnet om Sct. Georg
Der var levede engang en mand, der hed Georgius i Kappadokien i Lilleasien på
Kejser Diokletians tid, det var ca. 250 år efter Kristi fødsel.
Da han fyldte 17 år, blev han soldat i kavalleriet, og der gik snart ry om hans
dygtighed i våbenbrug og mandig idræt, og han blev berømt for sin tapperhed,
uforærdethed og gode dyder.
På sin færden kom han langt omkring. Således kom han en dag til en lille by
Salem i Lykien, helt ude ved Middelhavets kyst.
Ved Salem huserede et skrækkeligt uhyre, en grådig drage. Mange mænd
havde prøvet at fælde den, men uden held, og man havde derfor sluttet en
overenskomst med dragen, således at den skulle vogte landet mod til gengæld
hver dag at få to får.
Imidlertid slap fårene op, og dragen forlangte nu et menneske i stedet. Også
dette måtte man gå med til, og hver dag måtte - efter lodtrækning - en af
beboerne gå til dragen.
Den dag Georgius kom til Salem, havde loddet truffet kongens datter. Der
var stor fortvivlelse i landet, og kongen kundgjorde da, at den, der ville
kæmpe med dragen og dræbe den, skulle få prinsessen og det halve
kongerige. - men ingen havde lyst.
Prinsessen sad allerede ved søen nær en sump uden for byen, som var dragens
tilholdssted, da ridder Georgius kom ridende forbi. Han fik øje på den unge
kvinde og spurgte, hvorfor hun så bedrøvet ud. Hun fortalte hvilken skæbne,
der ventede hende, og han besluttede at kæmpe mod dragen.
Efter en voldsom kamp, hvorunder dragen udsendte ild og pestånde gennem
næsebor og mund, og som næsten havde kostet Georgius livet, fældede han
dragen; men da kongen tilbød ham den udlovede belønning, afslog han. ”Gud
alene havde æren”, sagde han, og uden Guds hjælp havde han ikke magtet at

dræbe dyret. Derfor endte det med, at han red væk uden prinsessen, og uden
det halve kongerige.
Senere led Georgius martyrdøden på datoen den 23. april. år 303 efter Kristi
fødsel. Georgius er senere, under navnet Sct. Georg eller Sct. Jørgen, blevet
dyrket som helgen, særlig som rytternes helgen. Middelalderens ridderskab
valgte også ham som deres værnehelgen, og det er derfor naturligt, at også
spejdere har valgt ham som forbillede og hvert år højtideligholder den 23.
april ved at samles og forny deres spejderløfte.
Også I 1. Ry Gruppe samles hele gruppen på dagen og udover at lave nogle
sjove aktiviteter, fornyr vi vores spejderløfte. Alle spejdere og ledere mødes
til Sct. Georgsdag tirsdag den 23. april fra kl. 17.30-19

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre,
Midt i marts var vi på flintejagt på Skimminghøj og trods en usædvanlig kold
og regnvåd aften, lykkedes det os at finde mange flækker, som vidner om at
folk også har syntes godt om at bo i Ry-området for 5000-7000 år siden.
Nanna var flinteguide og fortalte om flækker, pilespidser og de forskellige
redskaber, som stenalderfolkene brugte - og viste eksempler på fund.
Vi er efterhånden blevet færdige med
vores bestikposer, som blev ret flotte,
og nogle har fået snittet skeer eller
knive. Det er sjov aktivitet, som vi
løbende kan tage frem, når lejligheden
byder sig.
Den 31. marts deltog vi sammen med
resten af gruppen i
skraldeindsamlingen. Skovmusene gik
en solbeskinnet tur ved Birkhede og fik
samlet en del skrald op undervejs. Det
var alt fra dåser og glasskår til plastikposer og hjulkapsler. Tak til de Skovmus
og familier, som travede med på en hyggelig forårssviptur. Turen var fem
kilometer lang, og hvis nogle af deltagerne endnu ikke har fået fem kilometermærket, får de det på næste spejdermøde.
I forbindelse
med skraldeindsamlingen
har vi haft
skraldetema
med skraldeløb på
Lynghoved
og et spændende besøg
på genbrugspladsen i Ry,
hvor vi fik en
rundvisning.

Den 6. april stod Skovmusene for pølsesalget til forårsmarkedet
ved Superbrugsen. Markedet blev en kæmpe succes med flot vejr,
masser af gæster og et pænt overskud til spejderaktiviteter. Vi
tændte op i grillen og hyggede os med at lange hvidløgsgriller og
pølsebrød over disken. Godt klaret Skovmus.
Sidste gang startede vi noget nyt - nemlig at tage nørd-mærket. Det handler
om videnskab og eksperimenter, og vi lagde ud med bålvidenskab. Hvad sker
der, når man kaster forskellige ting på bålet? Kan man slukke ild med
kuldioxid og kan man lave et lys ud af en appelsin, lød de spørgsmål, som vi
forsøgte at besvare. De næste gange handler det blandt andet om raketter og
solenergi.

Endelig er forberedelserne til vores forårslejrtur til Ryekol ved Gl. Rye, så
småt i gang. Mere om det senere, men husk at det er den 11.-12. maj.
Hilsen
Skovmuselederne

Ma
aul Biler A/
/S
Sk
kande
erborrg
Tlf. 865
52 003
33
Salg og serviice
Læ
æs mere på
p
www
w.mau
ulbile
er.dk

Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre.
Så blev det da endelig forår og vi træner alt hvad vi kan til sommerlejr og Juniordivi,
vi har øvet kortforståelse og arbejdet med kompas.
Vi bygger lige nu på lejrpladser, indhegning, hugge plads, bål sted og køkkenbord
bliver fremstillet så det ligger i fingrene til divi og sommerlejren.
Vores tur til Sinstou hytten var fantastisk
og der blev lavet rigtigt god mad på
trangia og nogle flotte trøjer fik vi også
farvet, der blev også tid til at hygge og
lege.
Vi arbejder hårdt på at samle nogle flere
piger i vores gren, så drengene kan få lidt
mere modspil, så hvis der er en veninde
der vil med på prøve, så tag hende med.
Fjeldrotterne skal sætte flag op d. 19. maj
og d. 9. juni. Der har vi brug for fire
forældre, gerne med deres Fjeldrotte,
morgen og aften, det tager under 1 time
pr. gang. Det er lidt hyggeligt at pynte
byen op til fest og høre at folk sætter pris
på det.
Skriv til Leon hvornår du kan hjælpe, en
lille konkret opgave der er overkommelig
og som gør folk glade.

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

www.gaverogvin.dk

Ry Fjeldrotter
Husk at melde jeres spejder til Divi og sommerlejren, tilmeldingen er åben på
hjemmesiden.
Divi ligger på Ryekol, hvor vi ligger i vores egen lejr med de andre juniorer, minierne
er der også, men de ligger i deres egen lejr. Vi møder dem når vi har fælles spisning
og morgen samling.
Vi starter vores divi fredag aften hvor vi rejser telte og Juniorerne bygger deres
lejrpladser op indtil sengetid. Lørdag morgen er der morgensamling, og der bygges
videre på lejerpladsen til frokost. Der laves varm mad til frokost som bliver bedømt
af divisionskokken. Der er spejderløb om eftermiddagen. Til sidst er der fælles
aftensmad med minierne og aftenhygge ved bålet. Søndag er der nedtagning af
lejren og fælles afslutning.
Vigtige datoer:
10- 11- 12- maj - Divi i Gl. Rye.
19. maj - Sætter vi flag morgen og aften.
Spejder hilsen,
Natascha, Carlo, Anders og Leon.

Så er det for alvor blevet lysere om aftenen, så tropsmøderne er forlænget til to timer fra
kl. 19 til 21.
Patruljelederne har glædet sig til, at det er lyst til at være ude og bygge med reb og rafter,
eller bare med rafter. Så på sidste møde før påskeferien blev der bygget flere Da Vinci-broer
og et spisebord.
Siden sidst har vi været på en fælles weekendtur i Jeksendalen, et par patruljer har været
ved Sdr. Ege og vinterbade, og vi har deltaget i Danmarks Naturfredningsforenings
affaldsindsamling. Ved affaldsindsamlingen blev der i alt samlet 140-150 kg affald sammen i
Ry.
Vi har også haft en patrulje på Ranger Challenge, som er et patruljeløb, der foregår i Ree
Park. Vi skal hilse fra patruljen og sige, at det er et hyggeligt spejderløb, hvor man ikke skal
gå 40-50 km, men hvor man sover i bivuak blandt parkens dyr om natten. De fik testet
deres rangerevner, samt fik indsigt i udfordringerne rangerne kan løbe ind i på savannen. Så
det er et løb, som de klart kan anbefale til de andre tropsspejdere.
En anden patrulje bruger deres påskeferie på Forlev Spejdercenters påskekursus, hvilket
også plejer at være rigtigt hyggeligt.
Der er en del tropsspejdere, som stadig har lodsedler derhjemme – så husk nu at få dem
solgt.
Husk også at der stadig er åben for tilmelding til INDABA i Pinsen.
Vi har booket forskellige spejderaktiviteter i Kandersteg på årets sommerlejr. De aktiviteter
regner vi med, at vi kan fortælle mere om i næste udgave af Stammen.
Når I læser denne udgave af Stammen, har I formodentlig også modtaget en mail om
betaling af den sidste rate og hvor meget hver spejder har optjent i rabat på baggerservice.
Betaling af sidste rate bliver i starten af maj på gruppens hjemmeside. Vi sender besked ud,
når der er åben for betaling.
Datoer til kalenderen:
Primo maj: sidste rate til sommerlejr
20. maj: Lodseddelsalg slutter
5. juni Troppen er ansvarlig for opsætning og nedtagning af flagallé i Ry
7.- 10. juni: INDABA
15. juni Troppen er ansvarlig for opsætning og nedtagning af flagallé i Ry
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Sommerlejr 2019:

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

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

JULI
1
2
3
4
5 Tr + Kl: SL start
6
7 Fj + Sk: SL start
8
9
10
11 Sk: SL Slut
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

Trop & Klan: 5/7 – 14/7 til Schweiz

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

MAJ
1
2
3
4
5 Familiespejd
6
7
8
9
10 Fj: Junior-divi
11 Fj + Sk + My: divi
12 Fj + Sk: 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

Fjeldrotter: 6/7 – 13/7 til Toggerbo

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

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 Sct. Georgsdag
24
25
26
27 My: WT
28 My: WT
29
30

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
29
30

SEPTEMBER

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
Vessø Vænge 2
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
Bo Madsen
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

2340 5094
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)
Mikkel Solberg
Rasmus Thorsø

Mail: klana@ryspejder.dk
Thorsvej 4
Isagervej 7

4242 0797
2819 0061

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: 1.rygruppe.dk

5184 6604
2162 7045
6177 6476
3152 9362
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

