Nr. 5

44. årgang

Aug./Sep. 2019

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. 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.
Voksne kan også deltage – så er præmien
1 flaske vin.
PS: Vi forbeholder os ret til at vælge
blandt de bedste tegninger ....
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RY MyreR
Kære myrespejdere og -forældre
Så er vi klar til at starte op efter sommerpausen, og det første, vi
skal gøre,er at sige farvel til alle de spejdere, der lige er startet i
2.klasse, og som derfor rykker op til skovmusene. Et tjikkerlikker
og en spejderhonnør til jer for alle de gode timer vi har haft
sammen. Vi kommer til at savne jer og ved, at I bliver nogle gode
Skovmus!
En helt ny flok skal nu til
at være de største, og en
helt ny flok skal til at
opleve spejderlivets
glæder – og det ser vi frem
til. Vi vil bruge efteråret på
at arbejde med natur,
kammeratskab og friluftsliv
Der er lidt ændringer i
lederflokken, så i
sensommeren og efteråret
er det Jacob, Mikkel,
Kenneth og Stine, der skal stå for
løjerne.
Spejderhilsner fra
Myrelederne

Bytorvet 22
2 * 87 88 08 10
0

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre,
Sommerens store Skovmus-oplevelse var naturligvis sommerlejren på
Toggerbo Spejdercenter. Her lå vi i telt i fem dage sammen med Fjeldrotterne.
Vi havde skønt sommervejr og flotte omgivelser - lige midt i den smukke natur
på Mols.
Den første dag gik med at bygge lejren op med rafter og tovværk - bålplads,
spisebord, hegn, indgangsportal med mere. Og der var tid til at finde sig til
rette, spille kort og fortælle vitser i teltene.
De følgende dage bød blandt
andet på orienteringsløb i
Nationalpark Mols, badetur til
Ebeltoft Vig, fælles
morgensamlinger, lejrbål med
guitar - og batik, hvor vi farvede
hver vores Toggerbo-t-shirt.
Maden lavede vi over bål - lige
fra havregrød til oksefilet og
appelsin-chokoladekage. I det
hele taget en stor oplevelse,
som vi vil huske med glæde i
lang tid fremover.
Før sommerferien satte
ind, nåede vi også at
have et par gode
Skovmus-møder ved
Gyvelhytten. Vi var ude
i kanoerne, byggede
ballon-både og de
største Skovmus fik
taget øksebevis, så de
er klar til at rykke op til
Fjeldrotterne.

Spejderhilsen
Skovmuslederne

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

Ry Fjeldrotter
Sommerferie billigt til salg, kun lettere brugt.
Vi kender det alle sammen, sommerferien er slut og hverdagen melder sig. Det er
sindssygt hårdt ved krop og sjæl igen at have mindre frihed, og at der er meget mere
struktur på hverdagen.
Det kunne være lækkert med et åndehul hvor man kunne slappe af med vennerne.
Et sted hvor man viste at det var ok at lave fejl, at man bare kunne prøve igen!
Et sted hvor det er ok at være den man er, og at blive anerkendt for det man kan, og
det at man prøver at lærer nye færdigheder. Jamen hov, det er der jo her.... !!

Velkommen til 1. Ry Gruppe!!!
Hej Fjeldrotter og forældre.
Vi håber at i har nydt jeres ferier og er klar på en sensommer med masser af spejd.
Vi har oprykning d. 26. august fra kl. 17.30 til 19.00. Kom og byd de nye Fjeldrotter
velkommen og gense nye og gamle kammerater.

Vi har en kammerat der er stoppet som leder. Natascha holder en pause
som leder da hun skal på efterskole, tak for din store indsats. Vi håber at du får lyst
til at komme tilbage til næste år.
Fjeldrotterne kunne godt bruge en ny leder, meget gerne en kvinde eller to. Vi er nu
tre mandlige ledere og der er bare nogle ting som bedre siges pige til pige. Vi
forventer at blive ca. 25‐ 30. spejdere i løbet af de næste 6 måneder.

Børnekorpsrådesmødet!
På Ryekol i Gl. Rye – det må du ikke snyde dig selv for, det bliver knald hamrende
fantastisk.
1. Ry Gruppe har inviteret spejdere mellem 10 og 15 år (måske udvidet lidt i begge
retninger ) fra 1. Ry og Gudenå Division og vi glæder os til at høre jer diskutere og
komme frem til en visionsplan i weekenden fra d. 7 til d. 8 september.

Ry Fjeldrotter
Vi skal sove i telt og diskussionerne tages rundt om i bakkerne med tropsspejdere
som ordstyrere.
Tag med og få en anderledes spejderoplevelse med mulighed for medbestemmelse
på din spejderfremtid, krydret med hygge om bålet og meget mere.
Vi arbejder i øjeblikket på en Oprykningstur d. 5‐6. oktober. Hvor vi skal overnatte i
en hytte, så vi kan få alle med på Juleturen.

Sommerlejren 2020.
Her vil vi også gerne have alle med på Vendelbo Jamboretten, som er fra d. 25. juli til
d. 1. august 2020.
Sæt lige en reservation ind på denne fantastiske oplevelse på Mosbjerg
Spejdercenter nord for Ålborg.
Det er 10. gang at Vendelbo Jamboretten afholdes og alle sejl er sat til for at vi skal
få den bedste sommerlejer.
Varme sommerhilsner Natascha, Carlo, Anders og Leon.
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GYVELHYTTE-NYT
Vores lille perle ved Knudsø, Gyvelhytten,
undergår store forandringer i disse år!
Og hytten bliver brugt rigtigt meget, alle
grenene har holdt spejdermøder i hytten i
forårsmånederne, og Familiespejderne har fast
base i hytten og skoven omkring den. I
sommerferien har hytten været lånt ud flere
gange, og også vores støtteforening F.Ry.S har
holdt møder i hytten.
Blandt årets nyheder i hytten er en flot
slagbænk, som rummer plads til at man kan
gemme soveposer og rygsække væk om dagen,
og senest har hyttefædrene lagt nyt klinkegulv i
køkkenet, i stedet for det gamle linoleumsgulv.
Hytten – og skoven – er altid et besøg værd.
Kom selv og se!

Så er sommerferien forbi og hverdagen og de ugentlige spejdermøder startet igen.
Sommerlejren i år var helt speciel: 23 børn og 4 ledere var på det internationale
spejdercenter i Kandersteg i Schweiz for at holde sommerlejr. Vi havde telt med og
lavede mad til alle på trangia. Det krævede opfindsomhed og gode pløkhamre, at få
pløkkene i den stenede jord.
I løbet af ugen deltog vi en
række aktiviteter, dels så vi
udnyttede bjergene, og dels så
der blev mulighed for at møde
spejdere fra andre lande.
Mange af spejderne fik set og
prøvet ting de ikke har oplevet
før – fx at vandre til en hytte i
bjergene, overnatte og gå videre
(ned) igen næste dag, set
skyerne fra oversiden, rapelling, par-klatring på Jakobs-stige, stort internationalt
lejrbål, lave mad til 25 personer på trangia og meget, meget mere.
Der ligger en masse billeder på troppens
facebook-gruppe.
En af de største begivenheder på året for 1.
Ry gruppe er Høstmarkedet. I år d. 17.
august.
I forbindelse med Høstmarkedet 17.
august, har troppen to opgaver: at sætte
vartegn op, en uge før og stå for
pandekageboden. I pandekage-boden
bager vi pandekager over bål, som sælges
i boden. Vi laver en vagtplan, så alle tropsspejderne får et par timer i boden, så der
også er tid til at gå rundt og se resten af markedet.
Tidligere har Troppen holdt ’Kollektiv uge’ efter Høstmarked og inden oprykning.
Kollektiv uge betyder, at spejdere bor på Lynghoved. De sover på Lynghoved og
sørger selv for mad. De tager i skole mv. fra Lynghoved – og vi voksne skal ’holde
snitterne væk’. Som spejder… eller som spejderforældre…kan man selv vælge, hvor
mange dage man deltager, men der skal være nogen til at gøre rent den sidste dag.

Der kommer en særskilt invitation til dette.
Planlægning af spejdermøderne i efteråret sker d. 24. august, hvor patruljeledere og
patruljeassistenter og tropslederne mødes på Lynghoved.
PLAN-kurser er kurser for tropsspejdere, hvor de begynder at lære om at være
patruljeleder/assistent. Alle PLAN-kurserne ligger i efterårsferien, og er i år gratis for
1. Ry spejdere at deltage i. Når I tilmelder jer, skal i sætte X ved at gruppen betaler.
Vi vil kraftigt opfodre til at alle tropsspejdere, der har mulighed for det tager afsted.
Tilmeldingsfristen er lige omkring 1. september. Læs mere her: https://dds.dk/plantemaside
Datoer til kalenderen:
11. august: Formiddag, vi bygger vartegn til Høstmarked
17. august: Høstmarked, alle spejdere får en pandekagebage-vagt.
24. august: Patruljeleder og assistenter: Planlægning af efterårets møder
PLAN-kurser i efterårsferien
Første weekend i november er der normalt Flagermuselygteløb – et rigtigt fint
begynderløb, hvor alle kan være med (hvis man kan holde sig vågen om natten ☺ ).
Der kommer en invitation, når tiden nærmere sig og vi ved mere.

Mange sensommerhilsner
Irene, Anne og Hanne

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

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

OKTOBER
1
2
3
4
5
6 Familiespejd
7
8
9
10
11
12 Tr: Plan kursus
13 Tr: Plan kursus
14 Tr: Plan kursus
15 Tr: Plan kursus
16 Tr: Plan kursus
17 Tr: Plan kursus
18 Tr: Plan kursus
19
20
21
22
23
24
25
26 Fj: Halloween
27
28
29
30
31

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

SEPTEMBER
1 Familiespejd
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
DL
23
24
25
26
27
28
29
30

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

NOVEMBER
1
DL
2 Tr: Julemarked
3 Tr: Jul. / 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

Kl = Klanen

DECEMBER
1
2
3
4
5
6 Ledere + Kl: Juletur
7 Alle: Juletur
8 Fj, Tr, Kl: Juletur
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 Tr: Baggerservice
21 Tr: Baggerservice
22 Tr: Baggerservice
23 Tr: Baggerservice
24
25
26
27
28
29 Tr: Baggerservice
30 Tr: Baggerservice
31

SL = Sommerlejr

JANUAR 2020
1
2
3
DL
4
5
6
7
8
9
10 LM: PlanlægningsWT
11 LM: PlanlægningsWT
12 LM: PlanlægningsWT
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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)
Jacob Studtmund
Kenneth Lynghøj Christensen
Mikkel Solberg
Stine Marie Christensen

Mail: myrer@ryspejder.dk
Solhøjvej 18, Hasle, 8210
Fjeldstedvej 10
Thorsvej 4
Bøgevej 62

SKOVMUS (8 - 10 år)
Asger Bligaard
Helle Juul Bak
Kristian Løkke Kristensen
Morten Leif M. Stilund
Stine Wraae Bach

Mail: skovmus@ryspejder.dk
Skovvænget 20
Vessøvej 40
Kielsgaardsvej 42
Oksevejen 6
Egevej 3

Mødedag: Onsdag
17.30 – 19.00

FJELDROTTER (10 - 12 år)
Anders Møller Jensen
Carlo Agerskov
Leon Sindberg

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

2280 4029
2264 8056
2943 7226

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
Skanderborgvej 86
LYNGHOVED
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

2537 6525
4242 0797
2140 8537

8788 0307
5192 3800
6167 6891
2615 9283

6049 8417
4021 7620

4011 6193
2145 1066
2129 0939

