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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. 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 ....

”LYNGHOVED”  SKANDERBORGVEJ 86  8680 RY

Invitation til ekstraordinært grupperådsmøde den 23.
oktober 2019 på Lynghoved, Skanderborgvej 86, 8680 Ry,
kl. 18.30 til ca. 19.00.
Dagsorden
1. Vedtagelse af overskridelse af budget i forbindelse med ekstrabevilling til
byggeprojekt.
Budgetforslag udsendes forud for mødet og senest den 16. oktober 2019

/Bestyrelsen, 1. Ry Gruppe
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”LYNGHOVED” - SKANDERBORGVEJ 86 - 8680 RY

Kære alle omkring 1. Ry gruppe
Et nyt spejderår er i gang, og hvor er der sket meget siden sidst.
Vi har afholdt et rigtig flot høstmarked med et overvældende resultat, et resultat der gør at
vi kan give vore spejdere nogle fantastiske oplevelser.
Overskud fra høstmarkeder har gjort, at vi kunne sende vores tropsspejdere og
klanspejdere på sommerlejr til det internationale spejdercenter Kandersteg i Schweiz med
et tilskud på 2000 kr pr. person - 1. Ry gruppe vil fortsat gerne give vore spejdere
internationale oplevelser til en pris, hvor alle kan være med.
Vi sender klan og tropsspejdere og fjeldrotter afsted på korps- kurser (som Plan og PUF -)
uden at det koster dem en krone.
Vi sender alle de ledere og klanspejdere der har lyst og mulighed afsted for at deltage i DDS
demokrati, Korpsrådsmødet. En unik mulighed for at debattere korpset fremtidige
aktiviteter.
Faciliteterne på Lynghoved er efterhånden blevet så gode at vi har den plads vi har brug for,
både til ude- og inde-aktiviteter og til opbevaring af vores gode materiel. Materiel der også
indkøbes for penge tjent på høstmarked.
Og vi bliver da stolte, når f.eks. Solaris gør brug af Lynghoved som base, og syntes der er
blevet vildt flot og brugbart - flere i løbsledelsen har rod i 1. Ry gruppe, og vi er stolte af at
have givet - og giver spejdere i 1. Ry en spejdertid, der giver dem lyst til at give yngre
spejdere unikke oplevelser, f.eks. med adventure-spejderløb. Her sender vi også vore
spejdere afsted til en særlig 1. Ry pris.
For os ledere gør økonomien, at vi har råd til at få en vild idé, og så kunne gennemføre den.
Da vi fik ideen om at lave et børnekorpsrådsmøde, kunne vi gennemføre selvom der ikke
var mange deltagere - og vi har høstet så mange erfaringer, at vi vil gøre det igen på et
andet tidspunkt, der sikkert vil give flere deltagere, for hvor er der megen god energi i at
høre på andres meninger og danne sine egne, og hvor kan vi voksne lære meget af de yngre
spejdere, hvor der ingen fordomme er og ingen (eller få) begrænsninger - og vi har fået
rigtig mange positive tilkendegivelser over initiativet.
Vore spejder vil gerne udfordres, også hvor de ikke helt ved præcist hvad der skal ske, som
en sagde bare vi har vores spejdervenner med. Vi er i gang med at redigere de optagelser vi
har fra arrangementet, og så skal I nok høre mere.

”LYNGHOVED” - SKANDERBORGVEJ 86 - 8680 RY

I 2021 tager vi på fælles gruppelejr og i 2022 er der igen spejdernes lejr nye og spændende aktiviteter i hverdagen og vi skal have nyt tag på Lynghoved - vi er så
stolte af at have så mange muligheder og at kunne give vores spejdere gode faciliteter og
de allerbedste oplevelser - og at der stadig er nogle frivillige hænder, der gør at økonomien
også tillader vores vilde idéer, forhåbentlig også i fremtiden.
Bæredygtighed og genbrug er heldigvis noget der fylder mere og mere hos borgerne i Ry,
derfor får vi flere og flere lopper i containeren på genbrugspladsen, lopper der skal
afhentes, sorteres og køres på lager. Vi er meget taknemmelige for at folk donerer deres
aflagte ting til genbrug og vores videresalg på vore markeder, det er helt i
spejderbevægelsens ånd.
1. Ry gruppe er den eneste frivillige organisation i Ry der vil have del i lopperne fra
containeren på genbrugspladsen, det kræver en masse frivillige hænder, så opgaven ikke
bliver for voldsom for de få, og vi har brug for flere hænder. Læs også en af de frivillige
Rikke Bjørn Jensens indlæg, og skriv til bestyrelsen på bestyrelsen@ryspejder.dk og bliv en
del at vores tømningshold.

Spejderhilsen gruppeledelsen
Annette, Jan, Leon og Lotte

Her kan du læse mere om ovenstående
(Stammen findes også elektronisk på
vores hjemmeside)
Kandersteg: https://www.kisc.ch/
Kurser i DDS: https://dds.dk/plan-temaside
https://dds.dk/puf-temaside - https://dds.dk/arrangementer?event_after=22/09/2019
Korpsrådsmøde https://dds.dk/arrangement/korpsradsmode-2019
Solaris https://solaris.dk/ eller deres facebookgruppe Solaris løbet
Andre DDS - adventure løb
https://dds.dk/arrangementer?event_after=22/09/2019&f%5B0%5D=event_type%3A423&
f%5B1%5D=event_type%3A425

Indlæg fra en spejdermor i 1. Ry
Som mor til en 1. års Fjeldrotte og en 1. års Tropsspejder, bestyrelsesmedlem og medlem af
Høstmarkedsudvalget, vil jeg gerne med dette lille indspark, slå et slag for glæden ved at
give en hjælpende hånd i 1. Ry gruppe.
For 3 år siden startede jeg med at hjælpe til i en af boderne til høstmarkedet, året efter
hjalp jeg også med at bygge markedet op og stå i bod på høstmarkedet, det samme gjorde
jeg i år.
Mellem høstmarked, julemarked og forårsmarkedet, er det nødvendigt, at vi også der
hjælper hinanden med at sortere lopperne, som vi får ind via spejdernes container, som
står på genbrugspladsen i Ry. Her har vi Niels Peter, som gør et kæmpe arbejde i forhold til
sortering og kørsel to gange om ugen. I den forbindelse vil det være skønt, hvis vi kunne
være nogle flere hjælpere som Niels Peter kan kontakte.
Arbejdet indebærer sortering af lopperne, hvor vi smider det ud som ikke duer. Det er en
fordel at være et par stykker til at hjælpe med dette. Jeg har oftest min mand og to børn
med. Børnene kan sagtens hjælpe med at sortere og smide affald i de korrekte containere
på genbrugspladsen. De salgbare lopper læsses på trailer som Niels Peter har med, og
derefter kører han traileren op til Super Brugsen (lageret). Det er en overskuelig opgave,
som familien kan hjælpe med i fællesskab, og det tager kun en times tid. Husk
arbejdshandsker, da der kan være nogle ting der er lidt beskidte, eller i stykker.
De lopper der står i trailerne
ved Super Brugsen, håndteres
hver mandag formiddag af det
uundværlige mandagshold, som
tømmer trailerne og sortere
lopperne, inden de kommer på
lager.
Har du få eller mange timer at
lægge i det, så gør dig selv og dit
barn den tjeneste at prøve, det
er til gavn både for dig, dit barn
og alle de andre, spejdere og frivillige. Spejderne tjener rigtig mange penge på markederne,
og det giver dem mange skønne timer ved deltagelse i lejre, arrangementer og ture.
Det er hyggeligt, jeg har lært rigtig mange skønne mennesker at kende. Kombinationen af
børn, forældre og ældre (som ikke selv har spejderbørn i gruppen mere) er helt speciel. Her
er så meget energi og hjælpsomhed, som vi alle kun kan have gavn af at være en del af. Den
glæde og oprigtighed der er i 1. Ry Gruppe, kan jeg kun blive glad i låget af, og jeg vil tro du
vil få samme glæde ved at blive en del af gruppen.
Håber vi ses – med venlig spejder-frivillig-mor hilsen – Rikke Bjørn Jensen

RY MyreR
Hej Myrespejdere og forældre.
Efter høstmarkedet og oprykningen er vi kommet
rigtig godt i gang med den nye flok Myrespejdere. Hver mandag møder vi
livlige spejdere, der er fulde af energi og godt humør.
På de første par møder har vi øvet os i at tænde bål. Det kræver både
kunnen, samarbejde og tålmodighed - og alle myrespejderne klarede
udfordringen! Godt gået!
Vi går nu i gang med naturmærket. Vi skal lære om og finde blade, træer og
dyr i naturen. Når forløbet er færdigt, får spejderne et mærke til uniformen.
Derudover byder møderne på en masse sjov og leg udenfor. Husk tøj, der
passer til vejret!
Efteråret og vinteren byder på to weekendarrangementer for myrespejderne,
så sæt kryds i kalenderen d. 5. oktober, hvor vi skal på Gildeløb i
Skanderborg og d. 7. december, hvor vi skal på juletur
Vi ser frem til et efterår fyldt med bål, lege, suppe og naturoplevelser
Spejderhilsner fra
Jakob, Jeppe, Kenneth, Mikkel og Stine

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre
Så har der været oprykning. Et stort velkommen til de nye Skovmus! I
har allerede fået taget kniv- og savbevis. Sådan! Selvom I ved Myrerne
også snittede snobrødspinde osv., betyder knivbeviset at I nu gerne må
bruge en kniv, uden at der står en leder lige ved siden af. Det stiller store
krav til jer. I skal huske at tænke jer godt om. Det har I alle vist at I godt
kan.
Imens de nye Skovmus tog kniv- og savbevis, byggede de store Skovmus
en hule i skoven.
Nu er vi alle godt i gang med at tage bålmærke. Det startede med at vi
gravede en masse tørv op – sådan nogle skal helst være pæne firkantede
og man skal lægge dem pænt til side og hegne dem ind. Vi sørgede også
for at kanterne af bålpladsen blev flot stivet af med rafter. Derefter var vi
klar til at tænde bål.
Noget andet som vi alle er godt i gang med er, at løbe monster hurtigt
når en leder blæser i en fløjte. Det er faktisk ret imponerende hvor
hurtigt det kan lade sig gøre for alle skovmus at samles og stille sig i en
rundkreds. Sejt.
En solskins efterårslørdag var en gruppe skovmus klædt i gult tøj, og helt
uden uniform, på en
anderledes spejdertur. De
deltog nemlig i en post på
Solaris løbet. Det er et stort
og meget udfordrende
spejderløb for de største
tropsspejdere. Skovmusene
fungerede som børn i en
landsby. Landsbyen hed
Citropolis og der var ret
mange citroner i byen. I
gjorde det virkelig godt – fedt
at I ville tage med.

Lige om lidt tager vi på Gildeløb/Rystesammentur. Det bliver
super sjovt og mega hyggeligt. Gildeløbet foregår i
Skanderborg Dyrehave og vi skal Kloden rundt på 2 timer. Hvordan man
lige gør det, bliver interessant at opleve. Efter løbet tager vi ud i den
virkelig hyggelige Temnæs hytte. Her laver vi aftensmad og overnatter til
søndag. Husk sovepose, skiftetøj og højt humør.
Efter turen tager vi hul på et forløb om førstehjælp. Det er virkelig godt
at kunne.

Til slut skal det nævnes at vi inden for den seneste tid har fået et par nye
ledere. Det betyder at den samlede lederflok består af: Asger, Marie,
Lærke, Jakob, Morten, Kristian, Stine, Marianne og Helle.

Spejderhilsner fra os alle.

SKOVMUSKALENDER
Tirs. d. 1. okt.

Bålmærke, afslutning af forløb. Dvs. hvis vi er
gode, får vi et bål-mærke til uniformen :)
Lør.-Søn. d. 5.-6. okt. Gildeløb og rystesammentur
Tirs. d. 8. okt.
Aflyst, pga. tur i weekenden
Tirs. d. 15. okt.
Aflyst, pga. efterårsferie
Tirs. d. 22. okt.
Førstehjælp
Tirs. d. 28. okt.
Førstehjælp
Tirs. d. 5. nov.
Førstehjælp
… og husk kryds i kalenderen til juleturen d. 7.-8. dec. :)
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Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter.
Velkommen til et nyt spejder år!
Vi har lige haft oprykning og der kom en herlig flok nye Fjeldrotter op fra Skovmusene, så mange at
vi nu er 24 Fjeldrotter. Vi har også inviteret de børn vi havde på vores venteliste til at slutte sig til
vores gren, der er rigtigt gang i den på vores møder nu.
Vi har sammen med Troppen besluttet at man nu går 3 år ved Fjeldrotterne, og 3 år ved Troppen.
Vi oplevede at vi sendte nogle fantastisk motiverede Fjeldrotter op til troppen, de tabte bare ret
hurtigt pusten, da det var meget svært at være den lille igen, og at nogle af de gamle tropsspejdere
bare var meget ældre.
Vores måde at afholde Junior møderne på vil også tage en drejning, da vi nu er mange Fjeldrotter.
Patrulje arbejde vil blive en central ting på møderne dog med en voksen på sidelinjen og spejderne
vil opleve at de selv skal tage ansvar for mange flere opgaver end de tidligere var vant til.
Det er en strategi korpset har ønsket og som vi også vil indarbejde.
Børnene vil opleve at de selv skal tage initiativ og bidrage for at patruljen får løst deres opgaver,
det kan godt provokere nogle af børnene.
Vi vil gerne opfordre jer forældre til at tage en snak om dette hvis jeres barn bliver udfordret af
denne metode. Vi vil også gerne høre fra jer hvis patruljen ikke fungere for jeres barn, inden det
går rigtigt galt.
Alting er nyt lige nu så giv det lige en chance så de kan nå at lære hinanden at kende, det er svært
at møde nye grænser og kammerater.

Ry Fjeldrotter
Vi skal også huske!!!

Sæt kryds i kalenderen.

Ryste sammen tur !
d. 5 til 6 oktober holder vi en Ryste sammen tur i og omkring Virklund.
Kom og vær med, det bliver hylende sjovt.
Jule marked.
D. 2 og 3. november er der Julemarked ved Super-Brugsen.
Kom op og støt op om gruppen eller kontakt Leon hvis du vil hjælpe til.
Vi ledere og bestyrelsen er så glade for markederne.
Det gør at det er en fornøjelse at lægge budget for spejderåret, da vi kan efterkomme næsten alle
de fantastiske ideer som lederne og Spejderne kan komme på.
I år har vi sendt spejderne på Plan kurser uden at de skulle betale.
Plan er en række ledelses kurser for børn og unge lavet af unge spejdere, der giver de unge så
mange værktøjer til at håndtere udfordringer i dagligdagen at det burde være en selvfølge at alle
tog på plan.
Vi sender også vores ledere på kursus så de har muligheden for at blive klædt med nye
spejderfærdigheder m.m. ganske gratis da penge ikke skal afholde nogle i at komme af sted.
Jule turen på Ny Sletten.
D. 6 til 8 december tager hele gruppen på juletur på Ny Sletten.
Juleturen er en tradition vi er meget glade for, da vi har chancen for at være sammen på tværs af
grenene, hvor de små hjælper de store med at klare alle de udfordringer de møder i
spejderdysten.
Myrerne er med lørdag og tager hjem om eftermiddagen, Skovmus, Fjeldrotter og Troppen
overnatter og tager hjem søndag formiddag.
Sommerlejren 2020.
I 2020 foregår sommerlejrene fra 25. juli til 1. august. Lejren foregår på Vendelbo Divisions eget
spejdercenter i Mosbjerg, lige i hjertet af Vendsyssel. Der vil være et væld af aktiviteter, både på
lejren og i området omkring Mosbjerg.
Skal du med?
Husk vi er altid ude på møderne noget af tiden så tag tøj på efter vejret. Husk også en lygte.
Og lys på cyklen da det bliver mørkt nu når du kører hjem fra mødet.
Spejder hilsen fra Phillip, Carlo, Anders, Steffen og Leon.

Nu er det efterår, og tropsmøderne er godt i gang. Hovedparten af møderne er planlagt af
patruljelederne, et par møder bliver fælles for hele troppen planlagt af 9. klasse tropsspejdere
og et par møder bliver fælles for hele troppen, planlagt af tropslederne.
Vi havde intro-tur til Ryekol i starten af september, hvor ca. halvdelen af tropsspejderne var
med fra fredag til lørdag. Spejderne gik fra Lynghoved til Ryekol, men bagagen blev kørt. Vi
havde en hyggelig aften, hvis primære formål var, at have et rart og lære hinanden lidt at
kende.
Et par stykker forsatte lørdag på det fælles børn-korpsrådsmøde. Tanken var, at de voksne,
som tager på korpsrådsmøde til november (hele spejderbevægelsens generalforsamling),
skulle have nogen input med fra de børn, som hovedparten af spejderarbejdet er rettet mod.
Der var 8-10 spejdere som deltog i børne-korpsrådsmødet. De budskaber som de kom med,
vil blive bragt videre til det egentlige korpsrådsmøde, formentlig i form af en lille film fra
dagens aktiviteter. Vi kunne have ønsket mange flere deltagere, men har også fået en række
erfaringer, som vi kan brug næste gang.
Tilbage i Troppen er vi nu i gang med hverdags mandagsmøder, som indtil efterårsferien er
fra 19-21 og efter efterårsferien 19 - 20:30.
Der kommer et enkelt løb d. 2. november, som er et super-godt begynderløb, hvor alle kan
deltage.
Man tager afsted i en patrulje med andre tropsspejdere fra Ry. Løbet foregår i Marselisborg
skovene omkring Moesgård Museum. Man går rundt til forskellige poster hele natten, og
løbet slutter meget tidligt søndag morgen.
Alle tropsspejdere, både nye og ældre, som har bare den mindste lyst til at komme på løb,
opfordres til at tage med.
Den 2. november har vi også loppemarked ved Super Brugsen. Ved dette marked er det
Troppens opgave, at stå for en lille bod med pølser el. lign. Vi skal nok bruge 2 - 4
tropsspejdere 3 - 4 timer. I må gerne overveje allerede nu, om jeres spejder kan være med
nogle timer….. mens I selv lige kikker lidt på ’lopperne’ ☺
Lidt mere til familie-kalenderen: i dagene op til jul og lige op til nytår har Troppen en fast
tjans med at være bagger-service i Kvickly (vi hjælper med at pakke varer i poser ved
kassebåndene).
Når vi nærmer os og vi ved præcis hvilke dage det bliver, laver vi en vagtplan. Inden da vil
vi spørge jer, om der er dage eller tidspunkter, hvor du/jeres spejder absolut ikke kan, så vi
kan tage højde for det i planlægningen. Mere om det senere.

Lige nu skal vi nyde gode efterårsdage og de smukke farver træerne kommer med lige om
lidt.
HUSK lygter på cyklerne – det er mørk når vi slutter allerede nu!!
Datoer til kalenderen:
2. november – Loppemarked ved Super Brugsen ca. kl. 10 - 14
2. november – Flagermuslygteløb fra kl. ca. 7 til tidligt søndag morgen (se tilmelding på
hjemmesiden)
6. - 7. december – juletur til Sletten. Særskildt tilmelding kommer senere.
Mange efterårshilsner
Irene, Anne og Hanne

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

www.gaverogvin.dk

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
BM
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

Sommerlejre 2020: Fj.: 25/7 – 1/8
Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
My = Myrer
Sk. = Skovmus Fj = Fjeldrotter
Be = Bestyrelsen
DL = Deadlinen Stammen
WT = Weekendtur

OKTOBER
1
2
3
4
5 My: Gilde / Sk+Fj: WT
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 GRUPPERÅDSMØDE
24
25
26 Fj: Halloween
27
28
29
30
31

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

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
BM
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FEBRUAR

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

MARTS

SL = Sommerlejr

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
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
Marianne D. Bergin
Morten Leif M. Stilund
Stine Wraae Bach

Mail: skovmus@ryspejder.dk
Skovvænget 20
Vessøvej 40
Kielsgaardsvej 42
Alkenvej 67B
Oksevejen 6
Egevej 3

Mødedag: Onsdag
17.30 – 19.00

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

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Platanvej 46
Søkildevej 60
Kærmindevej 11
Julsøvænget 16

2280 4029
2264 8056
2943 7226
4240 2914

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

2537 6525
4242 0797
2140 8537

8788 0307
5192 3800
6167 6891
6179 7703
2615 9283

6049 8417
4021 7620

4011 6193
2145 1066
2129 0939

