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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
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DEADLINES 2020:
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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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
mellem de modtagne forslag

”LYNGHOVED” - SKANDERBORGVEJ 86 - 8680 RY

Kære alle
Tænk at man kan savne spejder så meget, savne at lugte af røg, savne de glade
stemmer af børn der er i gang med spændende aktiviteter og savne
voksenfællesskabet med de andre ledere.
2-3 lange måneder uden den store kontakt til andre spejdere, og en sommer i vente
med anderledes sommerlejre.
Spejderne og deres ledere viste at de var beredte til en ny tid, og har haft kontakt til
deres spejdere, og arbejdet med virtuel spejd og hjemmespejd.
Kreative opgaver er sendt ud til spejderne og vi har endda afholdt Sct. Georgs dag
virtuelt.
Årets udgave af sommerlejre bliver noget anderledes end tænkt, for nogle mere
sommeraktiviteter og for andre er jamboree med 4500 spejdere byttet ud med
grenlejr ved Gyvelhytten, og vandreturen på Gendarmstien bliver til hyttelejr, hvor
man kan sove med passende afstand.
Vandreturen er udsat for det jo har vist sig, at rigtig mange har fået smag for
outdoorlivet og med ferie i Danmark forventes sheltere m.m. at være overrendt
denne sommer, og vi ville ikke kunne opfylde myndighedernes retningslinjer vedr.
corona.
Mon ikke der bliver plads igen næste år ;0)
Vi håber selvfølgelig at der fortsat vises omsorg for hinanden, og at coronakrisen er
helt overstået, så vi igen kan vende tilbage til normalt spejderarbejde engang efter
sommerferien.

En anden udfordring er vores indtjening, forårsmarkedet måtte vi aflyse, og
Høstmarkedet er rykket til 12.-13. september. En tid på året, hvor det hurtigere
bliver mørkt og derved giver os færre arbejdstimer med opsætning og nedtagning,
og der sælges formentlig også færre fadøl og is i september.

”LYNGHOVED” - SKANDERBORGVEJ 86 - 8680 RY

Vi håber rigtig mange vil hjælpe i uge 37 og de første dage i uge 38, så vi trods
omstændighederne, får et fantastisk Høstmarked med indtjening, så vi fortsat kan
lave spændende aktiviteter for børn og voksne i 1. Ry.
Vores indtægtsgrundlag er under pres i år. På rådsmødet vedtog vi et budget med et
underskud på 67.000 – baseret på at de to markeder giver et overskud på 210.000.
Det svarer alt i alt til, at alle medlemmer burde betale 1.500 ekstra i kontingent for
at lukke hullet. Alene derfor er det vigtigt, at så mange som muligt giver en hånd
med til september – og så selvfølgelig fordi vi som spejdere og -forældre altid
hjælper hinanden!
Kan du slet ikke vente så længe, kunne du måske også være vores nye Flagkoordinator. Vi har en kalender over de dage, der sættes flag op i byen, og opgaven
går på at koordinere de andre frivillige, der sætter flagene op og tager dem ned
igen, så vi er sikre på at bruge kræfterne rigtigt, og at der bliver sat flag op de rigtige
dage. Er det lige dig, så kontakt vores formand – telefon nummer og email står på
bagsiden af bladet.

Med spejderhilsen og ønsket om en god sommer
Gruppeledelsen

RY MyreR
Kære Myrer og forældre.
Foråret blev noget anderledes, end vi havde planlagt, for på grund af covid-19 har vi
næsten ikke holdt myremøder. Vi nåede dog at lave og flyve med drager.
Nu kigger vi frem mod
sensommerens og efterårets
spejdermøder. Vi glæder os til
igen at lege omvendt gemme og
snigeløb, til at lave bål og snitte
og til at undersøge dyr og
planter sammen med jer.
Vi håber, I alle får en fantastisk
sommerferie. Forhåbentlig bliver
den fuld af sol, frisk luft, natur og
dage med tid til at bygge huler.
Hilsen Myrelederne

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

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre
Under corona-nedlukningen blev alle Skovmus tilbudt
at tage hjemmespejd mærket. Det lyder til at mange
har haft det sjovt med opgaverne og mærket pynter
allerede på fleres uniformer.
Nu har vi været i gang med spejdermøderne igen. Alle planlagte
aktiviteter er blevet justeret af hensyn til corona. Men alt i alt er
det virkelig fedt at se alle Skovmusene igen og at mærke den
gode spejderenergi. Vi har savnet hinanden.
De første par møder har vi været opdelt i grupper af 10. De
mindste skovmus har gået efter kort, imens de største Skovmus
har taget øksebevis. De næste par gange forventer vi at vi alle
kan være sammen igen. Det betyder fælles bålhygge og at gøre
klar til sommerlejren.
Vores sommerlejr går til hytten Bjørnebo. Tilmelding foregår på:
https://1.rygruppe.dk/begivenhed/skovmus-sommerlejr-20.
Spejderhilsner fra Skovmuslederne
SKOVMUSKALENDER
Tirs. d. 9. jun.
Lør. 13. jun
kl 8:30-15:00
Man. 15. juni
Tirs. d. 16. jun.
Tirs. d. 23. jun.
Fre d. 26. - søn
d. 28. jun.
Tirs. d. 11. aug.

Bålhygge og øksemærke til de store
skovmus
Arbejdsdag i Gyvelhytten – hjælp med at
passe godt på vores dejlige sommerhus – giv
besked til gyvelhytten@ryspejder.dk hvis du
kommer (af hensyn til corona-planlægning)
Skovmus-forældre sætter flag op i hele Ry –
her har vi virkelig brug for masser af hjælp –
op kl 6:30 og ned kl 17:00
Forberedelse sommerlejr
Forberedelse sommerlejr
Sommerlejr :)
Første skovmusmøde efter sommerferien

byDicle
Kyhnsvej 11
8680 Ry

www.bidicle.dk
8619 1916

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)

HUSKEPAKKESANG
Mel.: Jeg ved en lærkerede
Når jeg skal ud på lejre,
hvad skal jeg så ha’ med.
Det hele må jeg huske,
før jeg kan ta’ afsted.
En ske - en kniv - en gaffel,
tallerk’ner der gør gavn.
Et krus, et viskestykke
det hele er med navn.
Min uniform den har jeg
selvfølgelig altid på,
men regntøj og en trøje
jeg også huske må.
Hvis himlen sig sku’ åbne
og regnen siler ned
Så var det godt jeg osse
fik gummistøvlen med.
Mit vaskegrej jeg bruger
før jeg kan gå til ro,
samt børste mine tænder
så er jeg rigtig go’
Når jeg skal til at sove
jeg nattøj have må,
og så min sovepose
og lagen at ligge på.
Og skiftesko og strømper
og undertøj er godt,
at ha’ hvis det sku’ hænde,
at tøjet bliver vådt.
En lygte, der kan lyse,
er god at have med.
Nu har jeg husket alting
og drager glad afsted.

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

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

www.gaverogvin.dk

Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre.
Det er med stor fornøjelse at vi nu igen er kommet i gang med
spejder, vi har glædet os helt vildt!
Hjemmespejd er fint, men det at mødes i naturen og være sammen om en aktivitet,
er nu det der giver mest mening.
Heldigvis har Fjeldrotterne det på samme måde, det er skønt at se deres energi og
lyst til at være sammen.
Vi er delt i to hold på møderne for at overholde 10 personers reglen, vi må være 10
personer i hver gruppe inkl. Ledere.

Vi valgte at holde møde i Gyvelhytten og på Lynghoved, da vi ikke kan se hvordan vi
kan modtage børnene på en måde, så de ikke bliver for mange i grupper og holde en
fornuftig afstand når de er sociale.
Opdelingen har fungeret rigtigt godt, Fjeldrotterne er helt klar over at der skal
vaskes hænder efter toilet besøg, før der skal spises og ellers sprittes af med jævne
mellemrum. Noget godt er der da kommet ud af epidemien. Gamle dyder rykker
igen.
Afstanden mellem
børnene er også ok.
Med lidt opfriskning af
afstandsbedømmelse en
gang i mellem går det.
Vi vil ikke være
politibetjente så vi retter
kun når det er rigtigt
nødvendigt.
Lige nu genopfrisker vi lidt spejderfærdigheder i form af knob og besnøringer, vi
laver køkkenborde og bivuakker, så vi er klar til sommerlejren i uge 31 som planlagt.
Sidste møde inden sommerferien er d. 24. juni i Gyvelhytten.

Ry Fjeldrotter
Sommerlejren i Nordjylland i uge 31 er aflyst.
Vi har besluttet at holde en sommerlejr selv.
Den kommer til at foregå ved Gyvelhytten, det bliver rigtig fantastisk, vi skal bade i
Knudsø, sejle i kanoerne og på 2 dags hike i oplandet.

Fjeldrotterne selv skal gå efter kort ud til en overnatningsplads hvor vi stiller deres
oppakning og aftensmad, de skal sove i bivuak som de laver på stedet.
Næste morgen skal de krydse Gudenåen i kano (vi følger dem i en motorbåd), og
efter kanoturen skal Fjeldrotterne gå resten af turen hjem til Gyvelhytten.
Vi har også et større pioneringsprojekt. Vi skal bygge en midlertidig badebro ved
Gyvelhytten så vi kan bade fra
egen bro.
Vi håber selvfølgelig på
fantastisk vejr så vi kan få brugt
broen og kanoerne meget.
Vi arbejder lige nu på
tilmeldingen via hjemmesiden, vi
glæder os til turen og håber at
alle vil med.

Første møde efter ferien er d. 5. august.

Husk at Høstmarkedet er flyttet til den 12-13 september og at vi bygger markedet
op i hele uge 37 hvor du gerne må komme og give et nap med.

Sommer hilsner fra
Philip, Martin, Steffen, Anders, Carlo og Leon.

Så er det snart sommer, og forholdene i Danmark er heldigvis ved at normalisere sig.
Vi har dog fortsat restriktioner, som påvirker både de ugentlige
møder og sommerlejren.
Hovedparten af det der var planlagt i foråret er, som bekendt,
blevet aflyst. I stedet har en del af
tropsspejderne løst hjemmespejd
opgaver. Opgaverne har været meget
forskellige, fra gå 15 km på tid, skriv
en kodebesked til de andre spejdere, hop en tur i søen
for at vinterbade, find edderkopper i huset eller bag en
citronmåne-kopkage. Alle opgavebesvarelserne er
blevet lagt op tropsspejdernes fælles Facebook-side,
og dermed holdt liv i kommunikationen, mens vi har
været sammen hver for sig.
Vi startede op igen i midten af maj, opdelt efter
årgange. Det har fungereret ret godt, selvom vi ikke har været samlet alle sammen.
Det regner vi med at blive fra d. 8. juni.
En del har hjulpet med at sætte flag op og/eller tage dem ned igen, gennem foråret.
Tak for det.
Den 13. juni holder vi km-vandredag, det vil sige man går 20, 30 eller 50 km, måske
75 km? Se opslag på Facebook.
Sommerlejren i år har vi været nødt til at ændre, så det i stedet bliver en center-lejr.
Vi har booket Hummelmosen på Djursland. Så finder vi på noget sjovt og
udfordrende og får forhåbentlig skubbet lidt til nogen grænser ☺. Vi håber på godt
vejr, så vi blandt andet kan udnytte den sø, som hører til området.
Der kommer en særskilt invitation og tilmelding meget snart.

Tilmelding til Plan-kurser i efterårsferien er åbnet nu. Her er spejderne afsted alene
eller sammen med én anden, men sammen med en masse andre spejdere på
samme årgang. Plan-kurser er en slags forberedelse/uddannelse i at være
patruljeleder, hvor man kan lære rigtig meget og blive udfordret på mange måder
OG ikke mindst møde andre spejdere fra mange steder i landet.
Gruppen betaler hele deltagerbetalingen for tropsspejderne fra 1. Ry, fordi vi synes
det er en rigtig god ide, hvis spejderne har lyst til at deltage.

Datoer til kalenderen:
13. juni - km- vandre dag
28. juni -3. juli – sommerlejr på Hummelmosen spejdercenter – se særskilt invitation
17. august – første møde efter sommerferien
5. eller 6. september – opsætning af Høstmarked vartegn
12. september – Høstmarked

Spejderhilsen
Anne, Hanne og Irene

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

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 SK: SL
27 SK: SL
28 SK + TR: SL
29 TR: SL
30 TR: SL

JULI
1 FJ: SL
2 FJ: SL
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

AUGUST

DL

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

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

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

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

OKTOBER

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
30
31

NOVEMBER

SL = Sommerlejr

DL

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

DL

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

