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45. årgang

Januar 2020

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
6/3
til bladet, der udkommer 16/3
24/4 til bladet, der udkommer 4/5
5/6
til bladet, der udkommer 15/6
9/8 til bladet, der udkommer 17/8
9/10 til bladet, der udkommer 19/10
27/11 til bladet, der udkommer 7/12
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Er taget nytårsaften 2019 på Maskekol bakken ”over” Gyvelhytten og
Campingpladsen – af Ulrik Ramsing
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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 gruppe

Rigtig godt nytår!
Ifølge Den store danske Encyklopædi var der tidligere en del forskellige nytårsskikke, ofte
noget med en masse larm og udklædning, for at skræmme troldtøj og dæmoner væk - der
åbenbart var meget aktive ved overgangen fra et år til et andet.
Nytåret var også en tid hvor nye ønsker blev fremsat ved nytårsny (den første nymåne efter
nytårsdag).
De fleste af vore spejdere har sikkert set fyrværkeri, haft en nytårshat på og lavet nytårsløjer med deres familie og venner.
Knap så mange har lavet nytårsønsker - men det kan vi så gøre for dem :0)
Vi ønsker at vi stadig vil have en rigtig god og velfungerende gruppe, en spejdergruppe der
fortsat har gode aktiviteter for spejderne, men også kan engagere forældre i det frivillige
arbejde.
Vores lokale fodboldklub kræver at man som forældre til et fodboldbarn, påtager sig en
specifik opgave for at barnet kan få lov til at spille i klubben. De skriver de både har brug for
hjælpen, men også at de fortsat ønsker at forældrene bakker op om forenings Danmark,
der bygger på frivillighed.
Der er vi ikke helt - endnu.
Vi er stadig en spejdergruppe med mange engagerede voksne omkring gruppen.
Vi har de mange
frivillige ledere, der
laver spændende
aktiviteter i det
daglige og bruger
ferie og weekender,
for at give spejderne
helt unikke
oplevelser.
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De frivillige hyttefædre, der sørger for at vore faciliteter stadig fungerer.
De frivillige voksne der henter lopper på genbrugspladsen, og afleverer dem på lageret hvor
mandagsholdet (tidligere forældre og ledere - alle pensionister) tager over og sorterer til
salg på vore markeder, hvor de og andre frivillige står for salget.
Heldigvis er der stadig forældre der hjælper til, både med sortering og salg.
Hver spejdergren har to dage hvor der sættes flag op i Ry - og tages ned igen, her er der
brug for forældrehjælp.
Vi har også forældre som hjælpere til juleturen, og her har nye kræfter meldt sig til
kommende juletur - det er vi rigtig glade for
Forældrehjælp har vi også brug for til høstmarkedet - rigtig megen hjælp - i år i hele uge 34,
hvor vi har opsætning til høstmarked og afholdelse lørdag og søndag 22. og 23. august og i
uge 35 hvor vi piller de sidste telte ned igen.
Vi har også altid brug for nogle der kan hjælpe med at tømme vores container på
genbrugspladsen.
Lederne vil skrive ud, når der er brug for hjælp til at sætte flag op, ligesom I vil høre mere
om høstmarkedet når vi når dertil.
Kan du hjælpe med at tømme container eller vil du gerne være med i bestyrelsesarbejdet
eller være leder kan der skrives til bestyrelsen@ryspejder.dk
Vi er altså rigtig mange frivillige omkring 1. Ry gruppe, og vi har masser af spændende
aktiviteter på programmet i det kommende år.
Vi kan sagtens skrive at 1. Ry er en gruppe der engagerer både børn og voksne med et
formål:
”at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste
evne at påtage sig et
medmenneskeligt ansvar i det
danske samfund og ude i verden.”
(DDS´ formål)
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Indkaldelse til F.Ry.S.’ ordinære generalforsamling.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i F.RY.S.
Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.30 på Lynghoved
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning for det forløbne år og planer for det kommende år.
3. Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år.
4. Valg af formand, ikke på valg i år.
5. Valg af kasserer, Jens Larsen er på valg, modtager genvalg.
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Elisabeth Skousen er
på valg).
7. Valg af 2 suppleanter (Lisbeth Rosbæk og N. P. er ikke på valg
i år).
8. Valg af revisor: Finn Isø er på valg i år.
9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne:
Kaj Jakobsen (formand).

RY MyreR
Kære Myrer og forældre.
Vi håber, I har haft en dejlig jul, og at I er kommet godt ind i det nye år. Inden
juleferien holdt vi en hyggelig juleafslutning med leg, mus og æbleskiver. Derefter
var vi på juletur, hvor myrerne og de andre spejdere fra Ry hjalp julemanden med
forskellige problemer. Vi spiste også risengrød og lavede julegaver.
Første spejdermøde i det nye år er mandag d. 27. januar, og programmet for foråret
2020 sender vi på mail. På gensyn til et forrygende spejderforår 2020.

Spejderhilsner fra
Myrelederne

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

www.gaverogvin.dk

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre
Håber at I alle har haft en skøn jul og er kommet godt ind i det nye år. Lederne
har startet året med at planlægge hvad vi skal lave af sjove ting i 2020. Vi kan
her i bladet ikke afsløre detaljerne – men det bliver selvfølgelig godt! Vi
uddeler et halvårsprogram snarest.

Sidst vi sås var på juleturen - tak for en virkelig hyggelig weekend. Juledysten
bød bl.a. på kast med julegaver, brygning af kakao og redning af snemanden
Olav.
Ida og Alice var i vinderpatruljen af juledysten. Stort tillykke til jer. Derefter
hyggede vi indenfor med krympeplast og med at knytte nøgleringe. Udenfor
hyggede vi med at lave pandekager over bålfade og med at lave
juledekorationer.

Lørdagen sluttede af med en tryllekunstner. Det var dælme skægt!
Søndagen stod på rengøring og fri leg i regnen.

Inden juleferien fik vi afsluttet vores forløb
med bål og 1. hjælp. Husk at sy de seje
mærker på uniformen. I fik også alle uddelt
en lille pose med plaster og andet, lige til at
have i uniformslommen.
Vi har også virkelig udnyttet de mørke
aftener. Vi har været på refleksløb og leget
snigeren i skoven. Vi har endda leget
snigeren, hvor det var alle Skovmus mod
lederne. Skal hilse og sige at det ikke er nemt
at snige sig forbi 25 Skovmus! Men sjovt.

Spejderhilsner fra Skovmuslederne

Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre.

Godt nytår til jer alle!

Vi vil gerne sige mange tak for året der er gået, det var super hyggeligt.
Det var et år hvor alle følte at det regnede rigtigt meget.
Vi var heldige at komme med på en sommerlejr i en uge der var så perfekt tør og vindstille,
faktisk havde vi super vejr på alle vores turer og i var med til at skabe en stemning så vi vil
have mere!
Vi håber at i har haft en fantastisk ferie og er kommet godt ind i 2020 uden uheld, klar til en
masse spejd sammen med os og kammeraterne.
Det er vinter og koldt derude, vi går nok alle og
drømmer om forår og sommer. Vi drømmer om
divisionsturneringen og sommerlejren, hvor vi kan
nyde at ligge i telt og føle at det er et kæmpe
fællesskab vi er en del af.
At møde nye mennesker og skabe nye venskaber,
bruge de færdigheder vi har arbejdet med. Se at der er
en mening med de der knob og besnøringer.
De kan rent faktisk bruges til at skabe fantastiske ting
som kun vores fantasi sætter grænserne for.
Vi drømmer også om at lave nogle weekendture som er
så fantastiske at I vil med alle sammen, vi ledere har
været på weekendtur og planlagt det meste af 2020 og
er klar til at give jer et lille indblik.
Planlægning af sommerferien er i gang i mange hjem i denne tid.
Vi har også kigget på, hvad vi kunne tænke os at vise jer og lade jer opleve i 2020.
Sæt kryds i kalenderen for:
Divisionsturneringen d. 17 til 19 april.
Her har vi mulighed for at møde juniorspejdere fra det meste af Midt-Jylland, det vil sige
Gudenå division. Vi skal ligge i telt og bygge lejrpladser og lave mad over bål og dyste i
spejderfærdigheder på lørdagens løb.

Ry Fjeldrotter
Ca. 100 juniorer mødes på Ryekol. Der kommer også Minier og
mikro spejdere der laver deres lejr et andet sted på grunden, så vi vil også møde dem i
weekenden.
Sommerlejren i 2020 ligger fra d. 25. juli til d. 1. august.
Vi skal nord for Ålborg på Vendelbo jamboretten i en lille by der hedder Mosbjerg. Der
kommer ca. 1000 til 1500 deltagere fra hele verden. Jamboretten bliver afholdt hver 5 år.
Det er 10 gang at den afholdes og vi
har bestilt plads til 1. Ry Fjeldrotter.
Det bliver en kæmpe oplevelse for
alle børn som voksne, med mulighed
for at komme på hike, som er en
vandretur i patruljer med
overnatning på et forudbestemt
område. Der bliver madlavning over
bål hele ugen, og masser af råhygge i
teltene med kammeraterne, og
mulighed for at møde spejdere fra
andre lande.
Forældreplanen for foråret 2020.
Vi arbejder på en plan for 2020, I vil få den tilsendt så hurtigt vi kan.
Forældre opbakning.
Vi vil gerne have jeres hjælp igen i år med flag opsætning. Vi får 2 dage hvor vi skal sætte
flagalleen gennem byen. Vi har brug for 4 hold forældre sammen med deres børn som vil
bruge 1 time på at pynte vores by med flag.
Hvert hold bør være på 4 forældre og 4 børn. Det er en super hjælp, at lågene er taget af
når man kommer med flaget, da det ellers er en kamp, når man står med en flagstang i den
anden hånd. Et låg-løfter-job, som sagtens kan klares af et barn.
Det er en opgave der viser 1. Ry Gruppe på en fin måde, og som er meget afgrænset, lige til
at overskue; plus I får motion og kvalitets tid sammen. Hastigheden på opsætningen
bestemmer I helt selv. Det tager dog max. 1 time. Passende med at man lige kan have
morgenbrød med hjem, og nyde bassen med god samvittighed.

Ry Fjeldrotter
En lille drøm.
Vi ledere vil så gerne gøre en masse for vores børn og unge, og skabe et rum hvor de er
sikre, har mulighed for at lære og prøve nye ting, og at fejle uden der peges fingre eller
mobbes. Vi vil gerne tage børnene med på hytteture og lave fantastiske ting med dem.
Det bruger vi meget tid og energi på, vi gør det gratis, fordi vi elsker det.
Vi har brug for en hånd en gang i mellem, det kan være med tømning af trailer, når vi
kommer hjem fra turen og er meget trætte efter en lang nat / weekend / sommerlejr, med
aktiviteter og lidt hjemve og ondt i maven.
Vi er ikke altid gode til at bede jer om hjælp, så det vil betyde rigtigt meget, hvis I vil spørge
om I kan give en hånd, når I har tid og overskud.
Med spejder hilsen.
Phillip, Martin, Anders, Steffen,
Carlo og Leon.

Godt nytår til alle tropsspejdere og tropsspejderforældre. Så er vi i gang med 2020.
Først og fremmest tak til alle som deltog i Bagger‐service i Kvickly – I var gode og fik
masser af ros, både fra kunder og medarbejdere i Kvickly. Godt gået!!!
I den kommende weekend er der
planlægningsweekend for patruljeledere
og assistenter og lederne. Her skal de
planlægge forårets møder, ligesom
lederne skal planlægger ture, møder og
sommerlejren. Vi vil allerede nu minde jer
om, at i pinsen er der INDABA, et
spejderkursus for tropsspejdere, hvor
spejdere fra vores nabobyer også deltager.
Her deltager man individuelt. Så forældre,
reserver pinsen til at sende jeres
tropsspejder afsted!!
De øvrige løb og påskekursus der
kommer i løbet af foråret,
deltager man i patruljevis.
Patruljerne sammensættes efter
hvem der gerne vil deltage på de
enkelte aktiviteter, og kan derfor
skifte fra løb til løb. Tilmelding til
løbene regner vi med, I selv
hjælper spejderne med.
Sommerlejr 2020 fastlægges
først, når vi mødes til
planlægningsweekend i næste
weekend. Vi kan dog allerede nu fortælle, at vi regner med at sommerlejren kommer
til at ligge i den første uge af sommerferien, dvs. i uge 27.
Det er stadig mørkt, når vi har spejdermøde, så husk fortsat cykellygterne.

Husk til kalenderen:
Påskekursus på Forlev eller Toggerbo (i patruljer)
http://forlev.dk/p20 eller https://www.toggerbo.dk/paaskekursus/
27. ‐ 29. marts Seditio. https://spejder.dk/adventure/seditio (i patruljer)
27. ‐ 29. marts 2020 Ranger Challenge, https://www.facebook.com/rangerchallenge/
(i patruljer)
24. ‐ 26. april Invictus, https://xn‐‐invictuslbet‐3jb.dk/ (i patruljer)
29. maj ‐ 1. juni INDABA, et sted i nærheden. Individuel tilmelding.
Mange vinter‐hilsner Anne, Irene og Hanne.

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

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 TR: løb
28 TR: løb
29 TR: løb
30
31
DL

Sommerlejre 2020: Fj.: 25/7 – 1/8 - TR: uge 27
Høstmarked: 22/8 + 23/8
Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
My = Myrer
Sk. = Skovmus Fj = Fjeldrotter
Be = Bestyrelsen
DL = Deadlinen Stammen
WT = Weekendtur

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
BM
24
25
26
27
28
29
30
31

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

APRIL
1
2
3
4
5 Palmesøndag
6
7
8
9
10 Langfredag / TR: Kursus
11
12 Påskedag
13 2.påskedag
14
15
16
17
18 FORÅRSMARKED
19 FORÅRSMARKED
20
21
22
23 Sct. Georgsdag
24 TR: Invictus-løb
DL
25 TR: Invictus-løb
26 TR: Invictus-løb
27
28
29
30

Kl = Klanen

MAJ
1
2
3
4
5
6
7
8 St. Bededag
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 Kr.Himmelfartsdag
22
23
24
25
26
27
28
29 TR: INDABA
30 TR: INDABA
31 Pinsedag / INDABA

SL = Sommerlejr

JUNI
1 2. pinsedag / INDABA
2
3
4
5
DL
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 TR: Sommerlejr u.27
30 TR: Sommerlejr

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

