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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. 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

Nu er det snart sommerferie…….
Foråret har budt på mange spændende spejderoplevelser, som I har kunnet læse om i
Stammen i årets løb – og i dette nummer, som er det sidste blad inden sommerferien!
Vi ser frem til at tage på sommerlejre med alle vore dejlige spejdere, som vil komme hjem
med nogle fantastiske oplevelser igen i år. Det er altid en stor oplevelse at komme ud i
naturen og ligge i telt med kammeraterne, og alle får helt sikkert minder med hjem, som vil
vare længe, meget længe.
Alt det ved vi ledere, for vi har været spejdere i mange år, så vi ved helt sikkert, hvad gode
spejderoplevelser er. Eller gør vi? Er det måske bare noget, vi bilder os ind?
Hvert år afholder spejderkorpset et ”korpsrådsmøde” i september, og her kommer der to
repræsentanter fra hver gruppe i Danmark. Sammen beslutter alle disse deltagere hvilken
retning de kommende års spejderarbejde skal tage, ligesom det vedtages budgetter,
vedtægter og lovændringer.
Men ved de hvad spejderne vil? Vi (lederne i 1. Ry Gruppe) tænkte: ”Det skal vi have alle
spejderne til at være en del af”.
Vi har derfor besluttet at afholde et børne-korpsrådsmøde d. 7. og 8. september på Ryekol
– her skal spejderne diskutere vores visionsplan, der senere skal vedtages af de voksne.
Børne-korpsrådsmødet skal være en debat om visioner i spejder rammer, så vi skal stadig
sove i telt, og lave noget af vores mad
over bål; og debatrammerne er heller
ikke omkring et bord.
Vi inviterer spejderne mellem 10 og
15 år (måske udvidet lidt i begge
retninger), primært fra 1. Ry og
Gudenå Division. Vi glæder os helt
vildt til arrangementet, som
korpsledelsen bakker op om – men
det er opfundet af 1. Ry – og den
opgave glæder vi os til at løse.

Med spejderhilsen,
Gruppeledelsen

Bytorvet 22
2 * 87 88 08 10
0
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Årets lodseddelsalg er slut – og vinderne er fundet !
Efter en lang salgsperiode, fra starten af marts til midten af maj, har vi fundet
en vinder!
Årets store vinder er: OS SELV !!

Alle spejderne har været flittige, og selvom ikke alle har afregnet i skrivende
stund, kan vi se frem til en salgssucces, som giver 1. Ry Gruppe over 26.500
kroner i overskud – det største nogensinde. Og det er spejderne selv, der har
skaffet overskuddet!
Dette flotte resultat har vi opnået ved hjælp af en masse flittige sælgere, og de
fleste har solgt flere end de obligatoriske 10 lodsedler, som alle har fået med
hjem. Og også i år kårer vi SUPERSÆLGERNE – nemlig alle de seje spejdere,
der har været i stand til at sælge flere end 50 lodsedler:

Gren
Fjeldrotter
Myrer
Skovmus
Trop
Skovmus
Fjeldrotter
Fjeldrotter
Trop
Myrer

SPEJDER
Alberte Parbo Hefsgaard
Ronja Parbo Hefsgaard
Jonas N. E. Nordestgaard
Cecilia Dam Nielsen
Freja Bjørn Olesen
Oliver Bjørn Olesen
Alisha Jakobsen
Marie Teglskov Mikkelsen
Olivia Kalstrup

POINT
152
152
125
106
84
81
75
70
60

Alle 9 vil på de kommende møder få overrakt et gavekort til Spejdersport
svarende til de optjente point.
Stor tak for indsatsen til alle, der deltog i konkurrencen i år.

RY MyreR
Kære Myrer og -forældre,

Myrerne brugte weekenden efter påske ude i Gyvelhytten, hvor størstedelen
af alle de seje Myrer overnattede.
Vi mødtes på Lynghoved og gik derud, solen skinnede, og der blev snakket og
grinet hele vejen. Cirka halvvejs fik vi en tår vand og en kiks.
Ved ankomst til Gyvelhytten fik vi frokost, og pakkede derefter ud. Resten af
dagen blev brugt på undersøgelser af både skovens træer og søens dyr.
Til sidst lavede vi aftensmad i fællesskab.
Tidligt søndag morgen blev vi ledere vækket tidligt af en hel flok friske
spejdere.

Efter morgenmaden blev der pakket sammen og sunget af.

Hilsen Myrelederne
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RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre,

"Det er det sjoveste spejdermøde nogensinde", lød det fra en Skovmus,
da vi i april arbejdede med nørd-mærket.
Dagens program bød blandt andet på
ild med forstørrelsesglas,
sodavandsraketter og leg med
elektronik.
Midt i maj var vi på Divisionsturnering
på Ryekol sammen med en masse
andre spejdere. Det var en stor
oplevelse for Skovmusene, hvor vi sov
i telt og var på løb i strålende
solskinsvejr, spiste helstegt pattegris
og var til fælles lejrbål.

Sidste gang gik vi i gang med at bygge tipier. Det foregår hos
Morten, hvor vi selv fælder træer til pæle og former teltdugen.
Næste gang skal vi have rejst tipierne og det bliver spændende
om de kan stå, og om det hele passer sammen.
Inden længe venter sommerens store spejder-oplevelse: Sommerlejren den
6.-11. juni.
Vi skal til Toggerbo Spejdercenter i Nationalpark Mols Bjerge, som er et
supersmukt område. Her skal vi bygge vores egen lejr sammen med
Fjeldrotterne og deltage i forskellige aktiviteter på spejdercentret. Det bliver
fedt, så husk tilmelding hurtigst muligt og senest den 3. juni, og spørg
endelig, hvis I er I tvivl om noget.
Spejderhilsen
Skovmuslederne
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Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre.
Sidste Fjeldrotte nyt inden sommerferien.
Sommeren har ramt Danmark og vi glæder os allerede til sommerferien, som nu kun
er 4 uger væk, lige pludselig er vi på sommerlejer i bjergene, og hygger os i
bjerglejren Toggerbo.
Det bliver en sommerlejr hvor vi skal ud at vandre. Der bliver også mulighed for en
bade tur i havet, samt kigge på alle de sjove smådyr der lever i saltvand.
Vi har en aftale med smeden, der skal lære os at banke rødglødende jern ud, og
forme det til lige hvad vi vil; husk at bomulds bukser til denne aktivitet er en
nødvendighed.
Der kommer en mail med en pakkeliste, som dog kun er vejledende, det jo er meget
forskelligt hvor meget tøj vi hver især bruger på en uge, men husk at gode sko til
vandreturen er super vigtigt.
Sommerferie og sommerlejr planer er dejlige, men vi har jo lige nogle møder tilbage,
inden vi går på sommerferie.
D. 5. juni er aflyst pga. Grundlovsdag
D. 12. juni er i Gyvelhytten.
Vi har weekendtur d. 14 – 15. juni hvor der er mulighed for at tage et 30 km mærke.
Vi mødes fredag aften kl. 19.00, på Lynghoved hvor vi hygger og lader op til de 30
km, som vi starter på tidligt lørdag morgen lige efter morgenmaden, fjeldrotterne
går i patruljer efter kort og vil få udleveret forsyninger i løbet af dagen, så de ikke
går tør for energi.
Der er afhentning af trætte Fjeldrotter kl. 17.00 .
D. 19. juni aflyst.

Ry Fjeldrotter
D. 26. juni afslutning - sidste møde inden sommerferien!
Vil vi gerne invitere til afslutning i Gyvelhytten kl. 17.00 med forældre og søskende.
Vi tænder op i grillen og opfordre jer forældre til at tage kød med til familiens eget
forbrug, samt en slags tilbehør til et sammenskuds bord, det kan være kryddersmør
og brød, eller salat og en dressing, eller en kartoffelsalat, eller noget helt fjerde.
Vi håber på et par hyggelige timer sammen med jer, vi arrangerer nogle lege, der er
også mulighed for at udforske grunden, eller bare nyde en god snak med hinanden
over grillen og god mad. Vi slutter af ca. kl. 19.00
;0)

Ry Fjeldrotter
Første møde efter Sommerferien er D. 14. August.

Høstmarkedet.
Vi har brug for jer forældre til at bygge markedet op. Og at I melder jer til at stå i
boderne og sælge nogle af alle de fantastiske loppefund, som er doneret af glade Ry
borgere.
Tag gerne jeres barn med og brug et par timer i løbet af ugen, først på ugen skal der
rejses telte. Onsdag til fredag aften skal der stilles på hylderne og hentes lopper i
Superbrugsen på trailere, alt er sorteret og skal deles ud i boderne, hvor der skal
arrangeres, så det tager sig godt ud.
Snyd ikke dig selv for at prøve at stå i en bod og mærke den stemning det giver, når
der skal handles, men hvor det er dig der er sælgeren - det er fedt!
Kom også gerne med til vores efter-fest lørdag aften. Hvor vi gætter på dagens
omsætning og får noget godt at spise, og nyder de historier der bliver fortalt fra
dagens hektiske oplevelser. Der er plads til hele familien, også jeres.
Meld jer til på hjemmesiden (der kommer en mail, når det er tid at melde sig til) og
vær med til at skabe stemningen på pladsen, og et solidt grundlag for mere
fantastisk spejder arbejde i Ry.
Rigtig god sommer, ses vi?
Med spejder hilsen,
De gamle Fjeldrotter.

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

www.gaverogvin.dk

Så er foråret for alvor kommet og vi nyder de lyse aftener på møderne. Den
23. april var det Skt. Georgsdag, hvor vi så skuespillet om Skt. Georg, deltog i
ringridning, passerede voldgraven og bekræftede, at vi vil gøre vores bedste
for at leve op til spejderloven. En hyggelig tradition, hvor hele gruppen er
samlet om samme aktiviteter.
Maj måned har budt på to møder i Gyvelhytten: Her har der været arbejdet
med forskellige konstruktioner af tømmerflåder, hvis flydeevner også blev
testet. Lad os sige det sådan – der var godt at spejderne ikke skulle sejle
med tømmerflåderne til modsatte
side af Knudsø. Så var det vist
blevet til en svømmetur og ikke en
sejltur :-). De spejdere, som ikke
har bygget tømmerflåder, har bl.a.
hygget sig med at bygge små
flydende både, lave natur-tjek og
tændt bål kun ved hjælp af
tændstål – sejt. En omgang
snobrød er det også blevet til.
I pinsen tager 10‐12 Tropsspejdere
på INDABA på Ryekol. Det glæder
vi os til at høre om.
Inden vi får set os om, er det blevet tid til at tage på sommerlejr. Vi ledere
glæder os rigtig meget til vi skal afsted. I Kandersteg skal vi bl.a. vandre til
bjerghytten Doldenhorn, hvor vi skal overnatte, vi skal til internationalt lejrbål,
rappelle, i adventure park, prøve rodelbanen [Red.: en 750 m lang bobslædebane] og meget andet.
Vi har udarbejdet et infobrev om sommerlejren, som I får tilsendt særskilt.
I juni har Troppen – dvs. spejdere og MEGET gerne deres forældre – til
opgave at sætte flagallé op i byen to gange: Det bliver igen i år Grundlovsdag
onsdag den 5. juni og Valdemarsdag lørdag den 15. juni. Så sæt kryds i
kalenderen. Der kommer en besked på Facebook, hvor I endelig skal melde
jer til.
Det tager ca. en time om morgenen at sætte flag op og en time om aftenen at
tage ned, jo flere vi er, des hurtigere går det.
Husk at 1. Ry Gruppe tjener 2.000 kr. pr. dag, der er flag i byen – og det ser
festligt ud☺.

Inden længe er det også tid til Høstmarkedet. I forbindelse med
Høstmarkedet den 17. august, har Troppen to opgaver: at sætte vartegn op
en uge før, og stå for pandekageboden, hvor vi bager pandekager over bål. Vi
laver en vagtplan, så alle spejderne får et par timer i boden, og så der også er
tid til at gå rundt og se resten af markedet. Her tjener vi ca. 3.500 til 1. Ry
gruppe.
Datoer til kalenderen:
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
5. - 14. juli Sommerlejr i Kandersteg
11. august: Formiddag, vi bygger vartegn til Høstmarkedet
17. august: Høstmarked, alle spejdere får en pandekagebage-vagt.
24. el. 25. august: Planlægning af efterårets møder, for patruljeleder og
assistenter.
Mange forårshilsner
Irene, Anne og
Hanne

Sommerlejr 2019:

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 Tr: Planlægning
25
26 Alle: Oprykning
27
28
29
30
31
Tr = Troppen
LM = Ledermøde

Kl = Klanen

OKTOBER
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 Fj: Halloween
27
28
29
30
31

NOVEMBER
1
2 Tr: Julemarked
3 Tr: Julemarked
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

SL = Sommerlejr

Trop & Klan: 5/7 – 14/7 til Schweiz

SEPTEMBER
1
2
3
4
5
6
7 Børne korpsrådsmøde
8 Børne korpsrådsmøde
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fjeldrotter: 6/7 – 13/7 til Toggerbo

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

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

Skovmus: 6/7 – 11/7 til Toggerbo

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

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 Fj: WT
15 Fj: WT
16
17
18
19 Fj: mødet aflyst
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

