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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

Indlæg der bringes i bladet, er ikke
nødvendigvis udtryk for gruppens holdning

DEADLINES 2020

Når du skriver indlæg til Stammen, er
det en stor hjælp for redaktørerne,
hvis du følger nedenstående retningslinjer:

9/10 til bladet, der udkommer 19/10
27/11 til bladet, der udkommer 7/12

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.
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På forhånd tak.

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
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Kære alle jer der er spejdere, pårørende og aktive på alle de måder, der gør 1. Ry til 1. Ry.

På DDS´korpsrådsmødet i 2018, fortalte fremtidsforsker Anne Skare, hvad det er der gør
spejderbevægelsen til en succesfuld bevægelse også i fremtiden. Hun nævnte især tre ting,
der er gengivet her:
1. High tech - high touch
"Jo mere teknologisk verden bliver, jo mere har vi brug for nærvær og natur.
I vil som spejdere opleve en stigende sult efter nogle af de grundlæggende ting, I tilbyder;
være i naturen, spise en bille og tænde et bål uden tændstikker. Det bliver mere
eftertragtet, i takt med at udviklingen bliver mere teknologisk.
Men vi skal ikke se teknologien som en fjende, men som et vilkår. Lige som naturen
opfylder et behov, så gør skærmtiden med en iPad det også.
2. Fra ”mig” til forpligtende fællesskaber.
"Fremtidens fællesskaber er kendetegnet ved at gå på tværs af familie og geografiske
relationer. I fremtiden vil fx en veganer opleve en større samhørighed med en ligesindet i
Tyskland end med sin nabo, der spiser kød.
Fællesskabet bliver i højere grad et selvvalgt interessefællesskab, hvor vi kan være sammen
med folk, der ligner os selv.
Forpligtende fællesskaber er tiltrækkende i fremtiden. De er kendetegnet ved lange, sunde,
men til tider konfliktfyldte forhold til andre mennesker.
I et forpligtende fællesskab ser vi hinanden fysisk over lang tid, og du bliver ikke smidt ud,
bare fordi du er lidt irriterende.
Som spejderorganisation kan vi helt sikkert spille ind i denne trend, men spørgsmålet er,
hvordan vi vil forme den og danne et fællesskab, hvor man siger ”hold kæft, det vil jeg
gerne være en del af!” "
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3. Fra tribal til planetary.
"Det er den store trend, hvor vi går fra at se verden som en stamme med et dem og os, til at
se verden som et vi. En opfattelse, der trækker på en bevidsthed om en global
samhørighed, hvor fx bæredygtighed vil ligge en meget på sinde.
Det er også et rummeligt vi, hvor der er plads til at være anderledes og plads til at fejle.
Plads til nærvær i naturen og til at lugte til andres sved.
Her har I som spejdere i en global bevægelse en mulighed for at tale ind i et fælles vi, frem
for et os og dem. Skabe et vi-rum, man kan træde ind i."
--o-Forårets og sommerens Corona-nedlukning, har gjort at flere end tidligere har benyttet sig
af de nære naturoplevelser. Måske er det derfor flere ønsker at blive spejdere.
Vi har en meget lang venteliste, og ser desværre ud til at måtte skuffe en del børn der gerne
vil være spejdere, der er især aldersgruppen 8-10 år (2.-3. klasse), men vi mangler
lederressourcerne, de frivillige hænder, der gerne vil være med til at give børn og unge en
unik fritidsinteresse.
Der er spejdermøder 1½ time hver uge, ledermøder 1 ekstra en gang hvert kvartal, vi tager
på omkring 3 weekendture om året og en sommerlejr, det lyder måske af meget, men med
52 uger á 7 dage er der stadig masser af tid til alt det
andet.
Til gengæld tilbyder vi at være en del af et
spejderfællesskab, der tæller både voksne og børn, og
du er med til at give spejderne en fantastisk god
fritidsinteresse.
Hvis du gerne vil høre mere om lederjobbet i 1. Ry
gruppe og være med til at nedbringe vore ventelister,
må du meget gerne skrive til os på gl@ryspejder.dk.
Spejderhilsen gruppeledelsen
Annette, Jan, Leon og Lotte

RY MyreR
Kære Myrespejdere og forældre
Så er vi klar til at starte op efter sommerpausen. Vi nåede kun ganske få møder i
løbet af foråret og sommeren, så vi glæder os meget. Det første, vi skal gøre, er at
sige farvel til alle de spejdere, der lige er startet i 2.klasse, og som derfor rykker op
til Skovmusene. Vi sender en spejderhonnør til jer for alle de gode timer, vi har haft
sammen. Vi kommer til at savne jer, og vi ved, at I vil få en masse gode oplevelser
som Skovmus!
En helt ny flok skal nu til at opleve spejderlivets glæder – og det ser vi frem til.
Efteråret vil vi bruge på at arbejde med natur, kammeratskab og friluftsliv. Vi skal
også lege, spise suppe og øve os i snigning. Vi håber desuden at få mulighed for at
tage på en spejdertur med overnatning.
Spejderhilsner fra Myrelederne

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

byDicle
Kyhnsvej 11
8680 Ry

www.bidicle.dk
8619 1916

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre
Så blev det oprykningstid. For dælen da, det er svært at sige farvel til de
store Skovmus. I er en fantastisk flok og I bliver fantastiske fjeldrotter.
Oprykningen betyder også goddag til en masse nye Skovmus. Vi glæder
os til at lære jer alle bedre at kende og til at opleve en masse flere sjove
Skovmus-aktiviteter, med både nye og gamle Skovmus.
Kan I huske da sommerferien startede? ”JA!” råber I alle. For der var vi
jo alle på sommerlejr til Bjørnebo hytten. Det var en fantastisk hyggelig
tur. De smukke orange telte skød op i det høje fløjlsgræs, solen skinnede
og den omkringliggende skov gemte på helt fantastiske rutchebaneskrænter. Ren spejderlejr idyl.
Okay, det her var jo faktisk plan-b. Vores plan-a måtte vi aflyse af
hensyn til corona. Alligevel blev det en helt vildt god tur. Mange tak for
det til jer alle sammen :)

På lejren fik vi bygget et spisebord og vi fik indrettet en bålplads og
huggeplads. Der var godt nok også en masse borde, bænke og stole som
vi brugte fra hytten. Men lidt pionerarbejde og kreative spejderløsninger
kan vi bare ikke lade være med at lave.
På turen slappede vi ret meget af og syslede med forskellige ting. Nogle
lærte at binde en abehånd og nogle indrettede pladsen om deres telt
meget fint og detaljeret.

Op til sommerferien fik de store taget øksebevis. Det
foregik blandt andet ved at fælde træer ude hos Morten og
ved at øve sig i at indrette huggepladser på Lynghoved.
De andre Skovmus lærte om kort,
signaturer og højdekurver. En god
måde at lære om højdekurver er
at løbe op og ned af skrænterne ved Lynghoved
;) I kom også på et løb rundt i byen.
På vores sidste møde, gik en lille flok Skovmus 5
km. Nogle gik enda i bare tæer. Det har set
dejlig skørt ud da vi kom slentrende rundt i byen
i bare tæer. Der var overraskende lidt piveri over
ømme fødder og der var bestemt ikke nogen der
gav op undervejs.

Det næste halvår har vi planlagt 3 ture. Sæt X i kalenderen.
3. - 4. okt.

Gildeløb i Skanderborg og overnatning på Lynghoved

31. okt. - 1. nov.

Børnekorpsrådsmøde-tur på Ryekol

5. - 6. dec.

Juletur på Ny Sletten

Velkommen til et nyt Skovmus-år. Vi glæder os til det hele :)

Spejderhilsner fra Skovmuslederne

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
Kom tilbage du dejlige Sommerlejr, vi savner dig!
Så starter skolen igen, og sommeren kommer med 30 grader i skyggen, det er bare så
dansk!
Til alle jer der lige er rykket op og jeres forældre: Hjerteligt velkommen.
Vi bliver en stor gren med 38 spejdere, vi vil forsøge at lave spejdermøderne anderledes
end i er vant til, for vi er jo rigtige spejdere (Junior Spejdere)
Man er junior spejder i 3 år, når man starter som 3 års Junior kommer man i ”Gammelpatruljen” og skal selv planlægge møderne og afvikle dem; der er en leder som skal
godkende indholdet af møderne og købe ind hvis der er noget der bliver bestilt af patruljen,
alle i patruljen kan bede om en time out og gå til lederen hvis mødet ikke kører ordentligt.
Patruljen vælger selv en patrulje leder og en assistent for en kortere periode. De kan væltes
hvis flertallet bestemmer det i patruljen.
1 og 2 års Juniorer arbejder også i Grupper (Patruljer) bestemt af lederne, PL og PA vælges
af lederne, efter hvem vi vil prøve at give et ansvar og som vi tror, kan gavne patruljen. Hvis
jeres barn ikke trives i patruljen, vil vi meget gerne have det at vide, hvis vi ikke selv har
spottet det.
En af de helt store oplevelser ved at være spejder er, at komme væk hjemmefra, væk fra far
og mor. Ud på lejr og sove i telt og i hytte, og rigtigt være sammen med kammeraterne i
regn og blæst, hygge i teltet og lytte til regnen. Disse ture er det der får møderne til at give
menig. Der er her at spejderne ser, at de færdigheder, de hver især besidder, gør, at de får
god mad og et sted at lave maden. Heiken bliver ikke længere end beregnet, for der er en,
der kan forstå det der med kort.
Vi havde fornøjelsen af at låne 12 af jeres dejlige børn i en hel
uge af deres sommerferie, og jeg siger jer at det er byens sejeste
børn, de fik et rigtigt godt sammen hold bygget op hvor de
kunne rumme alle, men der var også plads til at være lidt alene,
hvis man trængte til lidt ro.
Vi fik bygget en 10 meter lang bro som vi brugte hele ugen til at
fiske fra og bade fra, det var også et super sted at lægge til med
kanoerne som blev flittigt brugt.

Ry Fjeldrotter
Det er sjovt at se hvordan de klikker sammen og skaber nye bånd, humøret fejlede ikke
noget selv om vi fik lidt byger, den danske sommer var, som den nu er.
Vores to dags heik var lagt sådan at spejderne, hvis de
havde mod på det efter første dag på 25 km, kunne nå at
gå op til 25 km på andendagen.
Der var 5 som havde fødderne til at tage 50 km, og 5 der
snuppede 30 km!
Det er så sejt!
Vores højt værtsatte unge leder fra Troppen, Phillip, skal
på efterskole og kan derfor ikke være leder ved
Fjeldrotterne mere. Vi ønsker dig alt godt i fremtiden og
mange tak for den tid du var leder ved Fjeldrotterne.
Vi vil også sige mange tak til Lene som var med på
sommerlejren som modvægt til alle de mandlige ledere og fik den feminine side frem i
lyset. En Fjeldrottemor med krudt i, tak for din store hjælp.
Vigtige datoer:
Vi har brug for 4 spejdere og 4 forældre til at sætte flag op til konfirmationerne d. 22 og 29
august og igen til at tage dem ned igen. Det tager max 1 time.
Ring til Leon hvis I kan sætte flag eller tage ned. Det er vigtigt, at vi er nok til at pynte byen
op til en hyggelig dag i Ry, og at gruppen viser flaget som man siger.
D. 30- 10 til d. 1-11 :
Børne Korpsrådsmøde på Rye Kol med overnatning på de store sovesale, det bliver
spændende. Husk der er max. 100 pladser som bliver udbudt til alle under 15 år i hele
divisionen samt Århus Skov og Aros divisioner.
Vi håber alle at i vil få et dejligt år med masser af spejd og ingen covid-19.
Spejder hilsen.
Phillip, Martin, Anders, Steffen, Carlo, Lene og Leon.

Ry Fjeldrotter
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Du hjælper - AURA betaler – Spejderne får en ekstra indtægt
Alle skal bruge strøm. Hvorfor ikke kombinere det med at støtte spejderne?
Når du vælger AURA Sponsorstrøm, får 1. Ry Gruppe en støtte – uden at det koster
dig ekstra. Du støtter en forening efter eget valg, og AURA El-handel betaler.
Alle kan være med - Du kan både købe AURA Sponsorstrøm til din private husstand
og til din erhvervsvirksomhed.
For hver kWh strøm du bruger, giver AURA El-handel 2 øre til den forening, du har
valgt at støtte. Dit elforbrug må dog højst være på 100.000 kWh om året. En typisk
husstand bruger ca. 4.000 – 5.000 kWh om året. Sådan får spejderne 80-100 ekstra
fra hvert eneste medlem, der tilmelder sig
Støtten fortsætter, så længe du køber AURA Sponsorstrøm.
Hvorfor gør AURA det?
Som en del af AURA Energis CSR-politik støttes det store frivillige arbejde, som
foregår i foreninger og klubber.
Værd at vide:
· Der er ingen binding på Sponsorstrøm, og det er gratis at tilmelde sig
· Det er nemt at skifte fra en anden leverandør.
AURA El-Handel sørger for alt det praktiske
·
·
·
·

Du kan tilmelde dig AURA Sponsorstrøm, uanset hvor i landet du bor
Du behøver ikke at være medlem af den forening, du vil støtte
Du får strøm til en konkurrencedygtig pris
Det koster dig ikke ekstra at købe AURA Sponsorstrøm

Så nemt tilmelder du dig
· Klik ind på aura.dk/bliv-elkunde
Når du har tilmeldt dig, skal du ikke gøre mere. Aura sørger for at opsige din gamle
elaftale og starte den nye op.
Har du spørgsmål?
Kontakt AURA El-handel på tlf. 87 92 55 45 eller elhandel@aura.dk

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

Så er sommerferien forbi og hverdagen og de ugentlige spejdermøder er startet
igen.
Sommerlejren i år var jo lidt speciel pga. risikoen for Coronavirus. Men vi havde en
rigtig god lejr på trods, hvor spejderne bl.a. var på hike og fik bygget tømmerflåder. I
kan se en del sommerlejr-billeder på troppens Facebook-gruppe.
En af de største begivenheder på året for 1. Ry gruppe er Høstmarkedet. Det er i år
flyttet til den 12. september, så vi krydser fingre for, at det bliver muligt at afholde.
I forbindelse med Høstmarkedet har troppen normalt to opgaver: at sætte vartegn
op, en uge før og stå for pandekageboden. I pandekage-boden bager vi pandekager
over bål, som sælges i boden. Vi laver en vagtplan, så alle tropsspejderne får et par
timer i boden, så der også er tid til at gå rundt og se resten af markedet.
Mon ikke der også bliver plads til, at Troppen kan holde ’Kollektivuge’ inden
Høstmarkedet. Kollektivuge betyder, at spejdere bor på Lynghoved. De sover på
Lynghoved og sørger selv for mad. De tager i skole mv. fra Lynghoved – og vi
voksne skal ’holde snitterne væk’. Som spejder eller som spejderforældre … kan
man selv vælge, hvor mange dage man deltager, men der skal være nogen til at
gøre rent den sidste dag. Det er 9. årgang som planlægger og har ansvaret for
afviklingen af kollektivugen, så der kommer en særskilt invitation til dette senere.
Plan-kurser
PLan-kurser er kurser for tropsspejdere, hvor de begynder at lære om at være
patruljeleder/assistent. Alle PLAN-kurserne ligger i efterårsferien, og er gratis for 1.
Ry spejdere at deltage i. Når I tilmelder jer, skal I sætte X ved at gruppen betaler.
Vi vil kraftigt opfodre til at alle
tropsspejdere, der har mulighed for det,
tager afsted. At komme afsted på
spejderkurser kan styrke ens
spejderfærdigheder, give personlig
udvikling, masser af motivation og ny
inspiration til livet i den daglige patrulje.
En spejder, der har været på PLankursus, kommer hjem med gejst og nye
evner til gavn for patruljen, samt en lyst til
at prøve det af, de har lært på kurset.
Du skal anføre din gruppe som betaler i tilmeldingen under ’Faktura til’. Så får 1. Ry
Gruppe tilsendt en faktura, efter kurset er afholdt.

Men husk at overholde afbudsreglerne, hvis du alligevel ikke kan deltage. Ved afbud
i sidste øjeblik betaler Gruppen kun, hvis det skyldes sygdom.
Deadline for tilmelding er tirsdag d. 1. september kl. 12.00
Læs mere her: https://dds.dk/index.php/artikel/plan-12-16-ar-praktisk-info
Tilmelding foregår via kursuskalenderen på dds.dk/arrangementer. Hvor I skal logge
på med spejderens medlemslogin.
Fenrisløbet afholdes 24. oktober, kl. 12.00 til 25. oktober, kl. 11.00 et sted i
Trekantsområdet dvs. i området omkring Kolding, Vejle og Fredericia. Det begynder
og slutter altid ved en togstation. I kan finde indbydelsen i troppens Facebookgruppe.
Lørdag den 7. november er der Flagermuslygteløb – et rigtigt hyggeligt begynderløb
ved Moesgaard, hvor alle kan være med (hvis man kan holde sig vågen om
natten ). Der kommer en invitation, når tiden nærmere sig og vi ved mere.
Mange sensommerhilsner
Irene, Anne og Hanne

Datoer til kalenderen (med forbehold for Corona-restriktioner):
6. september: Vi bygger vartegn til Høstmarked, vi starter om formiddagen og
fortsætter til vi er færdige.
12. september: Høstmarked, alle spejdere får en pandekagebage-vagt.

AUGUST

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

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

DL

OKTOBER
1
2
3 My+Sk+Fj: WT
4 My+Sk+Fj: WT
5
6
7
8
9
10
11 Tr: PLAN kursus
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 Tr: Fenrisløb
25 Tr: Fenrisløb
26
27
28
29
30 Alle: BKRM
31 Alle: BKRM
DL

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

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

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

NOVEMBER
1 Alle: BKRM
2
3
4
5
6
7 LOPPEMARKED
8 LOPPEMARKED
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DL

Kl = Klanen

JANUAR 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 LM: PlanlægningsWT
16 LM: PlanlægningsWT
17 LM: PlanlægningsWT
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SL = Sommerlejr

DECEMBER
1
2
3
4
5 Alle: JULETUR
6 Sk+Fj+Tr+Kl: JULETUR
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

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

Mødedag: Onsdag
17.30 – 19.00

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

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

2280 4029
2264 8056
2943 7226
5585 6982
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)
Carlo Agerskov
Steffen Brinch

Mail: klana@ryspejder.dk
Søkildevej 60
Julsøvænget 16

2264 8056
4240 2914

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

6049 8417
4021 7620

4011 6193
2145 1066
2129 0939

