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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
24/4
5/6
9/8
9/10
27/11

til bladet, der udkommer 4/5
til bladet, der udkommer 15/6
til bladet, der udkommer 17/8
til bladet, der udkommer 19/10
til bladet, der udkommer 7/12

FORSIDE TEGNINGEN
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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Gruppeledelsens beretning for året 2019
(fremlagt på grupperådsmødet 06.02.20)
Gruppeledelsen består af 4 personer, 2 gruppeledere (GL) og 2 gruppeassistenter (GA).
Alle 4 er nuværende eller tidligere ledere i 1. Ry.
Vores primære opgave er at facilitere grenledernes arbejde og være bindeled mellem
bestyrelsen og lederne samt eksterne parter bl.a. divisionen og Børne-Unge samarbejdet
i Skanderborg kommune.
2019 begyndte med en fælles planlægningsweekend på Lynghoved, her planlagde de
forskellige grene det kommende års aktiviteter, og i fællesskab uddelegerer vi
planlægningsansvaret for de forskellige fællesarrangementer, bl.a. tænkedag og
oprykning. Ligesom vi diskuterer fælles retningslinjer for spejderarbejdet. Fredag aften
var en fælles aften med bestyrelsen, både for at lære hinanden bedre at kende, men også
for at skabe fælles retningslinjer - i år var det GPDR og kommunikation der var på
dagsordenen.
Planlægningsweekenden er også en del af gruppens sociale liv, og derfor sørger vi for, at
der også er plads til aktiviteter rettet mod os voksne, i år var vi i Hørning, hvor vi brugte
nogle timer i Escape-room.
Gennem året har vi en række ledermøder, hvor vi, ud over den daglige drift, har arbejdet
med forskellige temaer som:
 Gruppesommerlejr (og sådan en laver vi i 2021 !)
 Hvor mange timer skal man bruge som frivillig leder
 Hvordan er man voksen sammen med spejderne
 Divisionssamarbejdet
 Ventelister - vi har ikke plads til alle de børn der gerne vil være spejdere
 Lederuddannelse
 Gruppens røde tråd - progression i aktiviteter
 Alkoholpolitik
Et af de nye tiltag var afholdelse af Børnekorpsrådsmøde på Ryekol. Her blev spejderne
præsenteret for DDS´ udviklingsplan i børnehøjde, det betyder at vi gennem forskellige
aktiviteter beder spejderne tage stilling og være med til tage beslutninger, der påvirker
spejderarbejdet i 1. Ry.
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Deltagerantallet var ikke stort, vi har evalueret os frem til, at det nok var lidt for tæt på
Høstmarkedet, og at vi derfor ikke havde været særlig gode til at sende information ud.
Det kan vi gøre bedre næste gang.
I november tog 10 af gruppens ledere og
klanspejdere afsted på korpsrådsmøde,
her havde vi video og udsagn med fra
vores egne spejdere fra
Børnekorprådsmødet. Vi var bestemt
synlige på korpsrådsmødet med vore
røde og hvide tørklæder, og 1. Ry har
nogle dygtige deltagere, der gerne deltager i DDS´demokrati.
I 2020 vil vi arbejde videre med gruppens røde tråd, med udgangspunkt i DDS´formål og
den (forhåbentlig) vedtagne udviklingsplan.
Vi vil gerne udforske mulighederne for nye aktiviteter som træklatring og udnytte
Gyvelhyttens mange muligheder for vandaktiviteter.
Børnekorpsrådsmøde vil vi afholde endnu engang, vi syntes at tanken om at inddrage
spejderne i beslutningsprocesserne (tilpasset en børnevenlig ramme), er så rigtig og
vigtig, at vi må have det igen - denne gang d. 30. oktober til 1. november.
I 2021 har vi aftalt en fælles gruppesommerlejr i uge 27 (3. -10. juli, for de yngste lidt
færre dage) - nærmere tilgår i efteråret 2020.
I 2022 er der igen spejdernes lejr, lige nu ser det ud som om det er omkring uge 30.
Spejderhilsen gruppeledelsen
Annette, Jan, Leon og Lotte
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Bestyrelsesformand beretning om 1.Ry Gruppe.
I 1. Ry Gruppe’s bestyrelse har 2019 været et år præget af tilstadighed at have en utrolig
stor indtjening og engagement til vore loppemarkeder og dernæst har vi fra bestyrelsens
side drøftet de økonomiske aspekter i, at vi snart afslutter vores sidste del af byggeriet på
Lynghoved, men samtidig har en usikkerhed ang. vores langsigtet indtjeningskilde.
Dette velvidende at vore markeder stadig giver os gode indtjeninger, som vi fremadrettet
ønsker at kanalisere yderligere til vores spejderarbejde og udvikling.
Helt konkret afholdt vi vores 41. Høstmarked i 2019, og dette blev både et marked i
fællesskabets tegn og med en god indtjening. Dette selvom vejret ikke ligefrem var med
os, men alligevel havde vi mange besøgende både lørdag og søndag, der alle bibragte en
rigtig god stemning. Desuden havde vi endnu en gang en meget hyggelig fællesspisningsaften, lørdag, hvor der heldigvis var mange frivillige der deltog.
Desuden har både vores forårs- og julemarked ved Brugsen ligeledes indbragt godt, og
det er meget tilfredsstillende at se, at alle vore frivillige kræfter bærer frugt. Tillykke til os
alle, og endnu en gang en kæmpe tak til alle der ligger en indsats, om det så er en time
eller flere dage. Mange tak.
Dette betyder også, at vi fortsat hver uge henter store mængder genbrug i vores
container på genbrugspladsen. Vi er selvfølgelig meget taknemmelige for denne
tilslutning. Vi er dog nød til at henstille til; og dette virkelig er essentielt for, at vi kan
fortsætte vores positive udvikling; at I forældre har virkelig en stor aktie i, at dette kan
sikres. Vi vil dog helst sikre dette af frivillighedens vej, og derfor en lille bøn til, at de der
bare en gang imellem har en times overskud søndag formiddag til at være med
til at hente lopper, må meget gerne henvende sig til undertegnede således, at
du kan komme på tilkaldevagt-listen.
Forbedringer i Lynghoved er fortsat i højsædet hos vore hyttefædre, og specielt taget står
i øjeblikket for skud og færdiggørelse af teltlager afdelingen. Det skal nævnes, at på det
ekstraordinære grupperådsmøde den 23. oktober blev et ekstra budget vedtaget, og
derved sikres taglægningen af en lokal tømmer således, at vi ikke overbelaster vore
hyttefædre.
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Vi håber, at alle disse forbedringer giver et endnu bedre miljø for vore spejdere og deres
aktiviteter. Ihvertfald benyttes hytten aktivt både af egne spejdere og andre grupper som
låner hytten. Det er skønt at mærke, at der sættes pris på omgivelserne.
Sidst men ikke mindst har vi endnu en gang startet arbejdet med at opdatere vores
formål for 1. Ry gruppe, således, at de afspejler DDS’ formål og udviklingsplan, og vi
ligeledes sikrer spejderaktiviter i alle grenene, der ligeledes henføres til vores
udviklingsplan.
I bestyrelsen arbejder vi fortsat i de nedsatte udvalg således, at vi kan få flere aktiviteter
iværksat, og derved sikre, at vi sammen lever op til 1. Ry Gruppe’s Formål og vores 20202025 udviklingsplan, som helt overordnet siger:
• Værne om “Spejderlivet i 1. Ry Gruppe” og “Voksenspejd” for at sikre de bedste
faciliteter fysisk og socialt for børn og voksne i 1. Ry Gruppe
• Sikre “Spejderaktiviteter i 1. Ry Gruppe” for at udvikle selvstændighed i
fællesskabet med fokus på nysgerrighed - både lokalt og internationalt, med
udgangspunkt i:
◦ Modige børn og unge
◦ Vildskab i naturen
◦ Urban scouting
◦ Bæredygtighed i børnehøjde
• Sikre traditioner & nye aktiviteter i løbet af “Årets gang i 1. Ry Gruppe”, hvor alle
frivilligt tager ejerskab for fællesskab, engagement og involvering.
På grupperådsmødet blev I præsenteret for disse udvalg, men da der er plads til alle i
disse; både ledere, forældre, bestyrelsesmedlemmer, venner af 1. Ry gruppe og de
større spejdere; ja, så skal du da lige have en forsmag, og derved mulighed for at tænke,
om dette kan være noget for dig.
Specielt for flagudvalget og kommunikationsudvalget har vi brug for yderligere kræfter,
og vi ønsker virkelig, at nogle af jer (også unge er velkomne) vil påtage jer en rolle i disse.
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Udvalg

Overordnede
medlemmer

Formål

Flag

Michael

At sikre planlægning og chauffører til flagopsætning på
mærke- og konfimationsdage i løbet af året, hvilket vi
tjener godt og vel 17.000 DKK på.

Høstmarked

Niels Peter
Maria

At planlægge og gennemføre høstmarkedet som altid
foregår i weekenden omkring uge 33/34, og derved i
2020 den 22. og 23. august (Sæt allerede kryds nu).

Små markeder

Peder
Leon

At planlægge og gennemføre de små markeder, der
foregår om foråret og inden jul ved Brugsen i Ry - hold
øje med datoer på hjemmesiden og i Stammen.

Fællesskab/
event

Anne
Lotte

At ide-generere på større spejderaktiviteter eller
forbedringer af vore omgivelser som alle kan medvirke til
sikring af yderligere spejderaktiviter både i og på tværs af
grenene, der er baseret på udeliv både lokalt og
internationalt.

Fundraising

Birgitte
Lis
Lotte

På baggrund af større spejderaktiviteter eller forbedring
af vore omgivelser at indsamle penge fra diverse fonde i
Danmark.

Kommunikation Nanna
Birgitte
Anne
Jan

Både at lave intern og ekstern kommunikation om alle de
fantastiske tiltag og spejderaktiviteter vi laver både i nærog fjernmiljø. Dette for at sikre, at vi viser vores
omverden hvad spejderaktiviteter er, men samtidig, at I
alle er klar over, hvad der foregår til fordel for jeres barn.
Ideer til hvordan vi kommunikere bedre til jer forældre,
er meget velkomne, og I kan tage fat i Nanna ang. dette.

Sidst men ikke mindst, vil jeg meget gerne sige tak til de afgående bestyrelsesmedlem;
Michael, der ligeledes har lagt en stor indsats i 1. Ry Gruppe. Mange tak. Dog skal jeg i
samme åndedrag sige velkommen til vore nye bestyrelsesmedlemmer, som jeg i skivende
stund desværre ikke ved hvem er, men I skal alle være velkomne, og vi glæder os til
endnu et år fyldt med endnu flere tiltag til gavn for vore mange spejdere.
På vegne af 1. Ry Gruppe Bestyrelse, Nanna Aage Lundsgaard.

byDicle
Kyhnsvej 11
8680 Ry

www.bidicle.dk
8619 1916
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KOMMUNIKATIONS SUPPORT
I 1. Ry Gruppe ønsker vi mere “live” kommunikation.
Dette vil vi meget gerne have support til.
Kan du skrive et indlæg på facebook en gang imellem i forbindelse med markeder, turer
el.lign.? Eller vil du supportere med vores hjemmeside - SÅ meld dig endeligt!
Spørgsmål? Ta’ fat i en af os nedenfor!
Anne Hjortkær - 27771459
Jan Løvheim - 21290939
Nanna Aage Lundsgaard - 51846604 - formand@ryspejder.dk
Birgitte Højland – 20533449

Hjælp os med at indsamle
lopper
Hver søndag tømmer vi en container med
genbrugsting fra genbrugspladsen, og kører det til
vores lager ved Superbrugsen
Det tager cirka en time, og VI har brug for DIN hjælp!
Bare en gang imellem!
Jo FLERE der deltager, Jo FÆRRE gange skal den
enkelte i arbejde!
Send en mail til formand@ryspejder.dk, og fortæl at du kan hjælpe
- evt også om du har en bil, der kan trække en stor trailer (1200 eller 2000 kg)

Bytorvet 22 • Tlf. 8788 0810 • www.olivariusoptik.dk

FAMILIE AKTIVITETER
- LOPPERNE
Så er vi klar igen med forårets aktiviteter hos Familiespejderne Lopperne.
Vi tog i starten af 2019 den skæbnesvangre beslutning ikke
at bruge penge på at annoncere, men udelukkende lave et
opslag på Facebook og på hjemmesiden. Det viste sig at
være en fejltagelse, idet vi kun har kunnet gennemføre et
enkelt møde – men til det møde kom der tilmeldinger fra
fem familier, vi var 26 personer i alt, som byggede
tømmerflåder, og sejlede på søen med dem i Gyvelhytten.
Med den erfaring i rygsækken har vi nu planlagt at
annoncere for vore møder igen. Lopperne henvender sig jo
til børnefamilier, der ikke nødvendigvis er spejdere, så vi
skal give dem tilbuddet hver gang!
Vi vil gerne give børnefamilier i lokalområdet et
uforpligtende tilbud om at stifte kendskab til friluftsliv,
(spejder) færdigheder, naturkendskab og at være aktive sammen i naturen.
Det er ikke kun for far, mor og børn, det kan også være bedsteforældre med
børnebørn eller sågar alle generationer på en gang. Det vigtige er at det er voksne
og børn, der sammen udforsker sig selv og naturen omkring os.
Vi mødes på en af 1. Ry Gruppes dejlige naturgrunde, hvor vi har alle muligheder for
at udforske naturen og lave spændende aktiviteter.
Vi mødes i 2-3 timer en søndag i hver måned, med start kl. 10, og slutter af med en
'let frokost' efter aktiviteterne.
Tilmelding: Sker på vores hjemmeside senest fredagen inden mødet.
Prisen er 125 kroner per familie per gang Der er 20% rabat, hvis man melder sig til
mindst tre arrangementer på en gang.
Man forpligtee sig ikke til at deltage hver gang, og I er heller ikke forpligtede til at
melde jer ind i spejdergruppen – kom og vær med og se, hvad der sker – men pas
på! Det er vanedannende!

Møder i 2020:
1. marts - Marts-Natur-Tur
Vi skal ud og se skovens små nye blomster og skud pible frem af jorden,
med GPS’er i hånden, så vi kan finde vej
19. april - Da vores oldeforældre var børn
Hvordan var legetøjet, da vores oldeforældre var unge ?
17. maj - Bålmad i børnehøjde
Der er ikke noget så godt, som at lave sin egen mad, og så på et bål
14. juni - Aktiviteter på søen
Kan du bygge en tømmerflåde? Kan du også sejle med den?
6. september - På fotojagt i VORES VILDE NATUR.
Hvem finder det flotteste træ, det flotteste blad, eller måske den sødeste markmus?
4. oktober - Hjælp Rosa fra Rouladegade med at finde rundt i Ry
Vi skal på en spændende skattejagt rundt i byen med GPS eller skattekort!
1. november - Kan du lave en fugle-restaurant?
Vi laver fugle-foder-automater, og hjemmelavet fugle-foder
Tilmelding senest fredagen
før mødet på hjemmesiden
1.ryspejder.dk/familjespejd

RY MyreR
Kære Myrer og forældre.
Efter julepausen startede vi sæsonen med at bygge drager. De to første gange var vi
mest indendørs - lidt usædvanligt, men fint - vejret og mørket taget i betragtning.
Tredje gang udnyttede vi bagkanten af en solid februar-kuling til at lufte dragerne.
Det var ikke så let, men en del kom i luften. Desværre gik det også lidt hårdt ud over
de spinkle drager. Erfaringen er, at slædedrager er nemmest at bygge og få til at
flyve. Nogle har stadig drager liggende på Lynghoved, som de kan få med hjem. (Vi
har også en god byggevejledning, hvis man vil eksperimentere videre derhjemme...)
Nu bliver det lysere og forhåbentlig snart også lunere og tørrere i vejret og vi ser
frem til en masse udendørs aktivitet. Sidste gang stod den på bål, tomatsuppe og
træ-snitning, som er en aktivitet vi vil tage frem af og til. Myrerne hygger sig med
det, og får god erfaring i at håndtere kniven og knivreglerne. Sidst på sæsonen kan
de største myrer
glæde sig til at tage
knivbevis.
I den kommende
tid skal vi blandt
andet i gang med
lidt førstehjælp altså hvordan man
kan hjælpe, hvis en
kammerat eller
andre for
eksempel har slået
sig eller er kede af
det.

KÆRE MYRE-FORÆLDRE - HUSK AT TJEKKE SPAMFILTERET
FOR SPEJDER-MAILS.
Vi har desværre oplevet, at mails sendt via medlemssystemet kan bliver fanget i
spamfilteret - også efter at man tidligere har godkendt afsenderen. Så tjek gerne lige
en ekstra gang.

Her kommer lige et par datoer, som i kan skrive i kalenderen.
Mere info følger senere:
12. april (påskedag): Myrerne står for flagopsætning, og vi skal bruge nogle frivillige,
som vil hjælpe en time om morgenen eller sidste på eftermiddagen.
18. april: Divisionsturnering i Gl. Rye - løb med spejdere fra hele Gudenådivision.
8.-9. maj: (Store Bededag): Overnatningstur
Hvis man er ny spejder og skal have en uniform, så kan de købes i Spejdersport. Men
prøv først at ringe til Sus og hør, hvad gruppen har liggende af brugte uniformer på
2529 3512. I øjeblikket skulle der være myrer-størrelser på lager.
Spejderhilsen fra myre-lederne
Stine, Mikkel, Jakob, Maj-Britt og Kenneth

RY Skovmus
Kære Skovmus og forældre
2019 var et år med stor aktivitet hos Skovmusene.
Vores aktivitetskalender var tæt besat med møder
der dels gav de unge, blåtklædte gnavere
spejderkompetencer i form af mærker, dels udstyr,
og desuden stimulerede fællesskabsfølelsen og
korpsånden i en grad der grænsede til fanatisme.
Børnene (2. – 3. klasse) mødte med gejst og
gåpåmod fra første fællesmøde 19. januar hvor
dagen havde iført sig blytunge skyer men humøret
var lyseblåt. Der blev kreeret drømmefangere, og
lamineret aviser (til siddeunderlag) og hejst et flag.
Til årets første møde var forældrene inviteret på
mad over bål, og de unge stemmer sang omkring
den knitrende ild, så det rungende over
raftestakken.
Forårets møder var fokuseret på udstyr
(Siddeunderlag, træske, smørekniv, bestikpose),
nørderier (flintesankning, raket og elektronik
kundskaber) samt diverse mærker.
I foråret var vi til divisionsturnering med deltagelse
af grupper fra hele Gudenåsdivisionen. Det foregik
på Ryekol, og involverede bla. en næsten religiøs
seance hvor alle fik påstænket Gudenåvand
efterfulgt af et eksplosivt eksperiment.
Skovmusene havde en post med fremstilling af
amuletter/talismaner hvilket samlet set gav en nær
okkult oplevelse.
Sommerlejren var et storartet ophold på Toggebo
på Syddjurs. Udsigt over Ebeltoft vig, badning,

Faktaboks 2019
Ledere i løbet af året:

(‡=stoppet/α=anden gren):

Helle, Stine, Kennet α,
Morten, Kristian ‡, Jakob,
Marianne ‡.
Antal børn: 25 (m: 15 f:
10) nogen udskiftning.
Fastholdelsespct. 80.
Gennemsnitsfremmøde:
90 %
Antal pandebrød: 731
Antal af kødsår: 1
(pandebrask versus pind)
Besøg på skadestue: 0
(forbedring fra 1)
Antal af ture: 4
Overnatninger:
Divisionsløb (1), sommerlejr
(4), Gildeløb(1), Juletur(1))
Mærker taget:
Sav/Kniv/Bål, Nørd, Økse,
Førstehjælp (ukendt antal
blå mærker)
Indlæg i Stammen: 5
Antal, der har betvivlet
meningen med at gøre
honnør ved flaghejsning:
0
Bedste leg: Snigeren
(igen)

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

www.gaverogvin.dk

holdløb hvor der bla. blev trillet en gammel ost ned af bakken,
vandretur med badning og daglige indkøb af slik i Dilleren.

Efteråret kom os i møde med grenskifte, nye kammerater og høstmarked.
Skovmusene gav den gas i det muntre køkken/flødebollekatepulten. Nye beviser og
genopfriskning af gammel viden (bål, og førstehjælp).

Afslutningen på året var den vanlige gevaldige juletur hvor højdepunktet var et
uventet besøg af en tryllekunstner/globetrotter der bla. trak et kondom ned over
hovedet og tryllede 100 kr. ud af en appelsin.

Den overordnede strategi for året var at opbygge patruljer ved at afprøve forskellige
konstellationer. I patruljerne var der fokus på klarmelding, patruljeledelse og ro i
geledderne. Vi har i ledergruppen observeret en gevaldig udvikling, men må jo også
konstatere at skiftet imellem grenene i august sætter denne proces tilbage -men jo
til gengæld giver de ny 3. klasser mulighed for at påtage sig lederroller. Hos
Skovmusene går man fra at gå til spejder til at spæne til spejder!

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)

Ry Fjeldrotter
Solen skinner, der dufter af græs og fyrretræ, der
summer en bi forbi, travlt optaget af at samle
nektar til kuben. Der høres sagte skridt i skovkanten, en patrulje dukker
frem.
De får øje på posten, der står og venter på at de når frem. Patruljen
slutter op og falder ind i en rytme; det er nu de skal vise at de er de
sejeste spejdere, med styr på at arbejde sammen.
Det kunne være en Fjeldrottepatrulje på Juniordivi, Det er her at vores
spejdere får mulighed for at spejle sig i hvad de andre spejdere i
midtjylland kan præstere, de lærer at arbejde sammen, og møder nye
kammerater.
De sover i telt og bygger lejrpladsen op med indgangsportal, bålsted,
huggeplads og arbejds/spisebord. Noget der var R…. kedeligt at bygge på
møderne, men som nu er nice to have. Det er da luksus at kunne sidde
ned og spise aftensmad ved et hjemmelavet bord med bænke sæt, en
lille overdækning når det regner lidt, er da også fantastisk. Det kommer
lige så stille til, efterhånden som ideerne tager form.
Hvad er det nu man skal have med på lejr???
Dette er kun et forslag til pakning.
Hvor meget tøj dit barn har brug for ved kun I.
1. POSE
Bestik.
1 Krus.
Dyb/flad tallerken.
Viskestykke

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

3. POSE
4. POSE (meget vigtig!)
2 sæt undertøj
Regntøj/vintertøj
2 par strømper
1 par lange bukser
Gummi/vinterstøvler
1 sweatshirt
Evt. 1 par skiftesko
(Lange bukser og sweatTyk sweater.
shirt kan evt. erstattes
eller suppleres med en joggingdragt)

Maul Biler A/S
Skanderborg
Tlf. 8652 0033
Salg og service
Læs mere på
www.maulbiler.dk

Turrygsæk:
Drikkedunk.
Snak/frugt.
1 par strømper.
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 ;-)
Husk også liggeunderlag og lille hovedpude.

Hyttetur: Husk lagen og hjemmesko. Pose 1. og liggeunderlag undlades.
ALT ! Skal mærkes med navn.

Tænk på, at spejderbælter, spejder-T-shirts, uniformer og lignende meget
ofte er meget ens.
Ledernes mål er, at alle Fjeldrotter kommer
med på vores ture, det er her vi kan se at
de vokser enormt og får knyttet nogle bånd
til deres kammerater som de bare ikke når
på møderne. Det er ikke kun deres
spejderfærdigheder der vokser på turene
de vokser også som mennesker, det er helt
fantastisk at se.
Lige nu trænes der til Divi og sommerlejren
i alle de færdigheder der skal hjælpe dem
til at få nogle dejlige oplevelser og selvgjort
hjemmelavet luksus.
De varmeste forårshilsner.
Philip, Anders, Martin, Steffen, Carlo og
Leon.

Foråret nærmer sig, og lyset er på vej tilbage – vi glæder os til at vi efter påske, hvor
møderene igen bliver to timer, fra 19-21. Det er stadig mørkt, når vi slutter, så det er
stadig vigtigt med cykellygter.
I år bliver der ingen lodseddel-salg, men der kommer andre opgaver Tropsspejderne kan
hjælpe med her i foråret ; fx forårsmarked d. 18. april og flag, som skal op og ned, d. 5.
og 15. juni. Dette kommer der mere om i Facebook-gruppen.
I den kommende tid har vi i marts planlagt en weekendtur for Tropsspejderne, lørdagsøndag, d. 21.- 22. marts. Dels for-træning til sommerlejren – spejderne skal gå til hytten og dels noget mere stille – ske-snitning, med en kyndig instruktør. Og så selvfølgelig
hyggeligt samvær 
Der ligger allerede en tilmelding på 1. Ry gruppes hjemmeside, under Troppen.
I påsken er der mulighed for at tage på
påskekursus, dette gør man som patrulje. Disse
patruljer sammensættes på tværs af de
patruljer, vi har til hverdag. Hvis der noget
du/jeres spejder gerne vil med til, men ikke pt
har en aftale med nogen, skal I tage kontakt til
en af tropslederne og høre om mulighederne.
For at træne lidt til sommerlejren, har vi
desuden planlagt en km-dag d. 16. maj. Her kan
spejderne tage km-mærker. De kan gå fra 20100 km, dog sådan, at hvis de vil forsøge sig med
75 eller 100 km-mærke, så skal det foregå over
36 timer, med 6 timers obligatorisk hvile.
I pinsen (29. maj-1. juni) er der, som altid,
INDABA. Det er en spejdertur arrangeret på
divisionsniveau og hvor man deltager
individuelt. Det afholdes på Ryekol, så det er
ikke så langt væk!! På kurset/lejren kommer der spejdere fra hele Gudenå-divisionen. Når
man er afsted, kommer man til at være sammen med andre spejdere på samme
alder/årgang som en selv, og som kommer fra byerne omkring os.

Tilmelding til INDABA sker dels på direkte på INDABAs hjemmeside og mens betalingen
sker via vores normale tilmeldingssystem på 1. Ry Gruppes hjemmeside. Gruppen giver et
tilskud til deltagelse, så prisen bliver 325 kr. Begge tilmeldinger er åbne.
I juni har troppen ansvaret på at sættes flag op og tage flag ned i byen. Både opsætning og
nedtagning tager ca. 1 time, og det går ud på, at der kører en bil med en trailer, hvor
flagene ligger. Hjælperne henter flagene på traileren og sætter dem i de huller, der langs
vejene i Ry eller tager flagene op, ruller dem ind, og lægger dem på traileren igen.
Tilmelding til hvornår I kan hjælpe, kommer i Facebookgruppen senere.
Årets sommerlejr blive en vandretur på Gendarm-stien, på nordsiden af Flensborg Fjord.
Alle skal vandre med egen oppakning + lidt fælles grej og mad. Vi skal overnatte i sheltere/
tarps og lave mad på trangia under vejs.
Vi inviterer til en orienteringsmøde d. 20. april kl. 20:15, som afslutningen på det
almindelige spejdermøde.
Anne, Hanne og Irene

Datoer til kalenderen:
21.-22. marts: tropstur til Bjørnbo hytten ved
Hørning
18. april – Forårsmarked ved Super Brugsen,
hvor troppen har ansvaret for pølseboden
20. april kl. 20:15– forældre-orienteringsmøde
om sommerlejren
16. maj – KM-mærke-vandre-dag, med
udgangspunkt i Lynghoved
29.maj -1. juni – INDABA (plejer at være meget
populært)
5. og 15. juni: opsætning og indsamling af flag
28. juni -4. juli - sommerlejr

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

MARTS
1 Familiespejd
2
3
4
5
6
DL
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 TR: WT
22 TR: WT
23
24
25
26
27 TR: løb
28 TR: løb / Opryd Lyngh
29 TR: løb
30
31

MAJ
1
2
3
4
5
6
7
8 St. Bededag / MY: WT
9 MY:WT
10
11
12
13
14
15
16 TR: 100 km dag
17 Familiespejd
18
19
20
21 Kr.Himmelf./ SK: Lejr
22 SK: Sommerlejr
23 SK: Sommerlejr
24 SK: Sommerlejr
25
26
27
28
29 TR: INDABA
30 TR: INDABA
31 Pinsedag / INDABA

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

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 Divisionsturnering
18 MARKED / DIVI
19 MARKED / Fam.spejd
20
21
22
23 Sct. Georgsdag
24 TR: Invictus-løb
DL
25 TR: Invictus-løb
26 TR: Invictus-løb
27
28
29
30

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

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

Kl = Klanen

JULI
1 TR: Sommerlejr
2 TR: Sommerlejr
3 TR: Sommerlejr
4 TR: Sommerlejr
5 KL: Sommerlejr
6 KL: Sommerlejr
7 KL: Sommerlejr
8 KL: Sommerlejr
9 KL: Sommerlejr
10 KL: Sommerlejr
11 KL: Sommerlejr
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 FJ: Sommerlejr
26 FJ: Sommerlejr
27 FJ: Sommerlejr
28 FJ: Sommerlejr
29 FJ: Sommerlejr
30 FJ: Sommerlejr
31 FJ: Sommerlejr

SL = Sommerlejr

AUGUST
1 FJ: Sommerlejr
2 FJ: Sommerlejr
3
4
5
6
7
8
9
DL
10
11
12
13
14
15
16
17 Opbygning Høstmark.
18 Opbygning Høstmark.
19 Opbygning Høstmark.
20 Opbygning Høstmark.
21 Opbygning Høstmark.
22 HØSTMARKED nr 42
23 HØSTMARKED nr 42
24 Nedtagning Marked
25 Nedtagning Marked
26 Nedtagning Marked
27
28
29
30
31

Bestyrelsesformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Mail: bestyrelsen@ryspejder.dk
Fugldalen 12
formand@ryspejder.dk
Skæphøj 20
kassereren@ryspejder.dk
Violvej 12
Vessø Vænge 2
Ahornvej 50
Siimvej 24
Mail: gl@ryspejder.dk
Kærmindevej 11
Søvænget 4
Silkeborgvej 52
Lyngdal 6

Gruppeleder
Gruppeleder
Gruppeleder
Gruppelederassistent

Nanna Aage Lundsgaard
Peter Kaag
Anne Hjortkjær
Bo Madsen
Lis B. Hermind
Rikke Bjørn Jensen
GRUPPELEDELSEN
Leon Sindberg
Lotte Thorup
Annette Hinkbøl
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

2145 1066
2129 0939

Mødedag: Mandag
16.30 – 17.45

MYRER (6 - 8 år)
Jacob Studtmund
Kenneth Lynghøj Christensen
Maj-Britt Bøggild
Mikkel Solberg
Stine Marie Christensen

Mail: myrer@ryspejder.dk
Solhøjvej 18, Hasle, 8210
Fjeldstedvej 10
Rodelundevej 2i
Thorsvej 4
Bøgevej 62

2537 6525
4010 1524
2993 2747
4242 0797
2140 8537

Mødedag: Tirsdag
17.30 – 19.00

SKOVMUS (8 - 10 år)
Helle Juul Bak
Jakob Juul Eriksen
Morten Leif M. Stilund
Stine Wraae Bach

Mail: skovmus@ryspejder.dk
Vessøvej 40
Silkeborgvej 10, Sorring
Oksevejen 6
Egevej 3

FJELDROTTER (10 - 12 år)
Anders Møller Jensen
Carlo Agerskov
Leon Sindberg
Martin Knudsgaard
Philip Bjerregaard Arbjerg
Steffen Brinch

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Platanvej 46
Søkildevej 60
Kærmindevej 11
Isagervej 21, st tv
Kildebjerg Skovvej 29
Julsøvænget 16

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)
Carlo Agerskov
Steffen Brinch

Mail: klana@ryspejder.dk
Søkildevej 60
Julsøvænget 16

2264 8056
4240 2914

Mødedag: Onsdag
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
4087 6630
2943 7226
8689 3348
4045 6517
2129 0939

5192 3800
2096 8008
2615 9283
2280 4029
2264 8056
2943 7226
5585 6982
4240 2914

6049 8417
4021 7620
4011 6193
2145 1066
2129 0939

