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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. 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

Kære alle med tilknytning til 1. Ry

Har du prøvet at være til generalforsamling med 1100 mennesker?
Det har vi – for vi er mange der deltager i Det danske Spejderkorps
generalforsamling – kaldet korpsrådsmøde.
D. 15-17 november deltager 10 spejdere fra 1. Ry gruppe i årets
korpsrådsmøde, vi gør det fordi vi gerne vil være med til at bestemme
hvilken retning spejderarbejdet på landsplan skal tage, og vi vil gerne være
en del af den demokratiske proces, og over 1000 spejdere kan vel ikke
tage fejl – det er vigtigt at også 1. Ry bliver hørt.
Hvis vi tæller efter, vil der sikkert være over 100 deltagere, der har eller
har haft kontakt med spejdere fra 1. Ry eller nydt godt af de faciliteter vi
har på Lynghoved og ved Gyvelhytten.
Det kan vi da godt være stolte af :0)
Denne gang der endda endnu mere at glæde sig over, en af gruppens
medlemmer og tidligere trops- og klanleder Mathias Bjerg stiller op til
korpsledelsen, vi tror bestemt, at de kvaliteter Mathias besidder, vil være
til gavn for hele korpset.

Ud over at skulle stemme om korpsledelsen og hvem der skal være
spejderchefer – skal vi også vedtage korpsets udviklingsplan, for os den
vigtigste del, for udviklingsplanen viser hvilke aktiviteter vi vil satse på i de
kommende år.

”LYNGHOVED” - SKANDERBORGVEJ 86 - 8680 RY

Udviklingsplanen har overskriften: ”Vi skaber modige børn og
unge”, og arbejder med 5 centrale temaer
•
•
•
•
•

Modige børn og unge
Vildskab i naturen
Bæredygtighed i børnehøjde
Flere ledere
Urban Scouting – den del som vi syntes burde hedde ”spejd alle
vegne”

Som vi tidligere skrev i Stammen, afholdt vi et børnekorpsrådsmøde, hvor
vores spejdere lavede aktiviteter med og debatterede om de 5 temaer.
Og sådan skal fremtidens ledere f.eks. se ud :0)
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RY MyreR
Hej Myrespejdere og forældre.

De seje myrespejdere har i løbet af de sidste par møder taget Naturmærket.
De har lært om dyr og planter i den danske natur og har et lavet et
insekthotel, hvor bier, mariehøns og andre insekter kan bo. Derudover har vi
lavet fuglefoder til at hænge op i træerne derhjemme.
På møderne har vi også vi leget forskellige lege og trænet goddag- og
farvelsang. Alle sammen aktiviteter, der skal styrke fællesskabet. Nu går vi i
gang med hulemærket og derudover vil vi hjælpe spejderne med at blive
fortrolige med mørket.
Snart skal hele gruppen på juletur, og det glæder vi os meget til. Det er en
hyggelig tur, hvor vi skal julehygge og så skal myrerne på løb sammen med
de større spejdere. Det er altid en god oplevelse – især fordi de store
spejdere er rigtig gode til at hjælpe de mindste.
Efter juleturen holder vi spejderpause frem til slutningen af januar, men det
skal I nok høre nærmere om.
Spejderhilsner fra
Mikkel, Jacob, Kenneth
og Stine

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 SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre
Så er det blevet koldt udenfor!! Husk at I har lært to vigtige ting for at
holde varmen: ”husk huen!” og ”lad være med at falde i Gudenåen!” (er
man våd, bliver man meget hurtigt meget kold). Som I ved er vi jo altid
ude til spejder, så husk for dælen at tage godt med varmt tøj på.
Vores forløb med 1. hjælp går rigtig godt. Vi har blandt andet lært om
forebyggelse, om hvad man ikke må spise i skoven, hvordan man lægger
forbindinger og hvordan man selvfølgelig hjælper den der er kommet til
skade. Der er meget at snakke om og at øve sig på. Vi har derfor valgt at
bruge ekstra tid på 1. hjælpen, så mødeplanen er justeret lidt.
På Gildeløbet kom de 4 patruljer rundt til både Norge, Grønland,
Australien, Kina og Tyskland. I var gode til at melde klar og melde af –
og det var fedt at se samarbejdet i
patruljerne. Det var dog en kold gåtur og
der var laaang tid til vi endelig fik kage efter
løbet. Da vi kom ud til Temnæshytten var
der total sovepose-sovesals-hygge :) Vi fik
lavet god mad og de modige legede zombie
udenfor da det var blevet mørkt. Søndagen
startede med lune boller og fødselsdagssang for Luna der blev 9 år. STORT
TILLYKKE! Alt i alt tak for en skøn tur
sammen jer skønne Skovmus.

Det vi kommer til at lave fremadrettet er at nyde og udforske
vinterhalvårsmørket. Vi skal måske lege snigeren i skoven,
teste vores lommelygter og måske igen være heldige at der
er stjerneklart.
Vi skal bestemt også julehygge en masse. Det hører sig jo til når vi
rammer december. Vores sidste Skovmusmøde bliver super julet og
hyggelig. Og lige derefter kommer juleturen. Der tager vi til Sletten
sammen med resten af gruppen. Lørdagen starter med juledysten.
Herefter plejer der at være risengrød, forskellige julehyggeaktiviteter og
der er også kakao og boller. Det er årets mest jule-hygge-dejlige-tur af
dem alle :) Skynd jer at tilmelde jer på hjemmesiden.

Spejderhilsner fra alle Skovmuslederne.

SKOVMUSKALENDER
Tirs. d. 12. nov.
Tirs. d. 19. nov.
Tirs. d. 26. nov.
Tirs. d. 3. dec.
Lør. d. 7. – søn.
d. 8. dec.
Lør. d. 18. jan.
Tirs. d. 28. jan.

1. hjælp
Mørkeleg
Mørkeleg
Jule-hygge-møde. Sidste Skovmusmøde inden juleferien.
Juletur sammen med hele gruppen på Sletten
Lørdagsmøde, sammen med myrerne – mere info kommer.
Bemærk lørdag!
Skovmusmøde – og herefter almindelige ugentlige møder som vi
plejer.

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

www.gaverogvin.dk

Ry Fjeldrotter
Her går det godt.
Vi er lige nu 23 Fjeldrotter og 6 ledere, fordelt på 4 patruljer.
I den kommende tid skal vi øve medbestemmelse. Det er monster svært, fordi man skal
given andre kammerater lov til også at komme med deres ideer, og så blive enige om at
samle alle ideerne til et forslag.
Det er en proces vi ser frem til at se, og som gerne skulle styrke patruljerne i deres
samarbejde.

Husk også at sætte kryds i kalenderen d. 7- 8 december.
Den store Juletur nærmer sig, turen hvor hele gruppen tager af
sted sammen og grenene er på løb i blandede patruljer,
Fjeldrotterne får tid sammen om eftermiddagen og er med til det
store jule bord om aftenen. De får også lov til at deltage ved lejer
bålet og det der måske kommer til at tage en del af natten.

Ry Fjeldrotter
Dette er kun et forslag til pakning;
Hvor meget tøj dit barn har brug for ved kun I selv !
1. POSE
1 Drikkedunk
1 Krus
1 Viskestykke
Bestik
Dyb/flad tallerken.

2. POSE
Tandbørste
Sæbe
Evt. Vaskeklud
Hårbørste og/eller kam
Håndklæde

3. POSE
4. POSE (meget vigtig!)
2 sæt undertøj
Regntøj/vintertøj
2 par strømper
Gummi/vinterstøvler
1 par lange bukser
Evt. 1 par skiftesko
1 sweatshirt
Tyk sweater
(Lange bukser og sweatshirt kan evt. erstattes
eller suppleres med en joggingdragt)
Nattøjet stoppes ned i soveposen sammen med dit sovedyr.
I sidelommerne på rygsækken/weekendtasken kan puttes f.eks.: Lommelygte, Spillekort,
”Anders And” – blade, Papir og blyant, Papirlommetørklæder –Sygesikringsbevis (kopi). Hvis
du har taget knivbevis, husk din dolk ;-)

ALT

skal mærkes med navn.
Tænk på, at spejderbælter, spejder-T-shirts og lignende
meget ofte er meget ens.

Pose 1 samt liggeunderlag undlades på hytteture.
Husk til gengæld at tage hjemmesko med på hytteture samt et lagen at ligge på madrassen.
Vi holder juleafslutning d. 11 december.
Første møde i det nye år er d. 8. januar.
Med spejder hilsen.
Phillip, Martin, Anders Steffen, Carlo og Leon

Bytorvet 22
2 * 87 88 08 10
0

Siden sidst har vi haft en række spejdere afsted på PLan-kursus i efterårsferien, og her den
første weekend i november skal en del af 1. 2. og 3. års tropsspejdere på
Flagermuslygteløbet, hvor patruljerne er på løb rundt i Marselisborgskovene hele natten.
Det plejer at være et rigtigt hyggeligt løb.
Siden sidst har patruljerne bl.a. bygget huler (som er svært i mørke) og bygget køkkenbord
på 30 min. Patruljerne har også i løbet af eftersommeren fået indrettet patruljerummene
med deres eget præg, så de er klar til at blive brugt i den kommende vintertid.

Bagger‐service: Det er en aftale, vi har med Kvickly, hvor spejderne i dagene op til juleaften
og nytårsaften står for enden af kassebåndene og hjælpe kunderne med at pakke varer. Vi
laver et vagtskema, så vagterne bliver fordelt mellem spejderne. Der er typisk 6‐8 spejdere i
Kvickly ad gangen. Der vil også altid være en spejderleder tilstede i Kvickly, som søger for at
fordele spejderne og sikre at alle får pauser med passende mellemrum.
Som tak for bagger-servicen giver Kvickly til gengæld et meget stort tilskud til 1. Rys
spejderarbejde. Vi forventer derfor, at alle tropsspejdere deltager i Bagger-service. Baggerservice bliver i år den 1. december kl. 9-18 og 21.-22. og den 30. december kl. 10-18.
Dagene bliver opdelt i to vagter, et holde møder ind fra starten, så skifter vi midtvejs med
et nyt hold.
I må meget gerne allerede nu melde tilbage i Troppens facebookgruppe, hvis der er dage,
hvor I ikke kan deltage. Når først vagtplanen er sendt ud, er man efterfølgende selv
ansvarlig for at få byttet vagter, hvis man ikke kan på de tildelte tidspunkter.

Det er også snart tid til vores årlige traditionelle juletur til Sletten, som er en fælles juletur
for hele gruppen. Det er en traditionsrig tur med juledyst, risengrød, mandelgave og meget
mere. Turen foregår den 7. – 8. december for tropsspejderne. De tropsspejdere som er
patruljeledere, er desuden velkomne allerede om fredagen til lederhygge/weekendopstart.
Alle gruppens ledere holder planlægningsweekend fra 10. til 11. januar 2020. Her deltager
også de tropsspejdere, som er patruljeledere og assistenter, for at få planlagt patruljernes
forårsprogram så detaljeret som overhovedet muligt.

Nu er vi rigtig i den mørke tid, og det er koldt at være ude, hvis ikke man har nok tøj på.
Husk at de fleste tropsmøder stadig foregår udenfor OG husk lys på cyklerne.
Datoer til kalenderen:
Juletur til Sletten den (6.) -7. -8. december – der kommer tilmelding på hjemmesiden
Troppens juleafslutning: mandag den 16. december kl. 18.30-21.00. Bemærk: udvidet
mødetid.
Baggerservice: 1.-21.-22. og 30. december – vagtskema kommer senere.
Planlægningsweekend for patruljeledere og assistenter: 10.-11. januar 2020.

DECEMBER
1 Tr: Baggerservice
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
21 Tr: Baggerservice
22 Tr: Baggerservice
23
24
25
26
27
28
29
30 Tr: Baggerservice
31

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

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

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

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

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

Kl = Klanen

MARTS
1 Familiespejd
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

SL = Sommerlejr

APRIL
1
2
3
4
5 Familiespejd
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

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
Jakob Juul Eriksen
Kristian Løkke Kristensen
Marianne D. Bergin
Morten Leif M. Stilund
Stine Wraae Bach

Mail: skovmus@ryspejder.dk
Skovvænget 20
Vessøvej 40
Silkeborgvej 10, Sorring
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
2096 8008
6167 6891
6179 7703
2615 9283

6049 8417
4021 7620

4011 6193
2145 1066
2129 0939

