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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 2020
27/11 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 ....

”LYNGHOVED” - SKANDERBORGVEJ 86 - 8680 RY

AFLYST !!
År 2020 har været et mærkeligt år for os alle. Hvis der er tre ord, vi virkelig forbinder med
dette år, er det Corona, Covid-test og så aflyst!
Mange gode aktiviteter har været aflyst alle vegne, også hos os spejdere. Senest har det
været nødvendigt at aflyse Tropsspejdernes PLAN-kurser i efterårsferien og vores planlagte
jule-loppemarked, som ellers skulle hjælpe os over en sæson, hvor vi måtte aflyse vores
Høstmarked.
Meeen – spejdere finder altid vej, også i mørket!
Med forsigtighed og ekstra forholdsregler har vi fået gennemført sommerlejre og
weekendture for spejderne, og alle spejdermøder kan stadig gennemføres. Ikke som vi
plejer, men vi har jo den gode arbejdsmetode, der kaldes Learning by Doing.
Grundreglen i Learning by Doing er, at man ikke altid skal lave ting som vi plejer. I stedet
skal vi tænke os om, og finde en metode, der virker. Det er ikke sikkert at det virker første
gang, men så har vi lært noget af det. Og anden gang. Og tredje gang. Og pludselig har vi
lært at lave den ting, vi arbejdede med – og måske på en måde, som ingen har tænkt på før.
Det er bare en af spejdermetoderne. En metode der giver så meget mening for børn og
unge, og noget helt andet end at terpe lektier fra en lærebog. Det styrker fantasien og
kreativiteten. Så kan det godt være at det ikke er den smarteste eller hurtigste løsning. Og
hvad så? Det er en løsning, som spejderen selv har fundet frem til med omtanke og ved at
prøve sig frem. Ved at reflektere over det, der sker, når man prøver sig frem.
Så selvom verden er af lave, og alting omkring os bliver aflyst, fortsætter spejderne og
spejdermøderne. Her er plads til os alle – også selvom vi kun må samles 50 ad gangen i
øjeblikket. Indtil Corona også bliver aflyst !!
På gensyn på Lynghoved – og ude i det blå.

Spejderhilsen gruppeledelsen
Annette, Lotte, Leon og Jan

byDicle
Kyhnsvej 11
8680 Ry

www.bidicle.dk
8619 1916

Arbejdsdag i Gyvelhytten, en søndag i juni
Jeg vil gerne slå et slag for alle de gode oplevelser jeg får som frivillig i 1. Ry Gruppe.
Denne gang var det arbejdsdagen i Gyvelhytten en søndag i juni.
Vi startede med morgenkaffe og rundstykker, fordelte
dagens opgaver – maling af vinduer/døre, ukrudt
skulle fjernes på shelter tagene, skorstenen på hytten
skulle gøres færdig m.m.
Alle fik opgaver der passede til deres niveau, børnene
hoppede på shelter-tagene og ryddede for ukrudt, de
voksne gik i gang med de andre opgaver – alle i højt
humør oven på en skøn morgen buffet.
Da børnene var færdige med ukrudtet, gik de i gang
med at hjælpe til med
at slibe det gamle
maling af døre og
vinduer. Slibestøv blev
vasket af, og derefter blev der malet.
Sus, som stod for forplejningen af holdet, kaldte til
frokost, som blev spist med velbehag. Hvis der var
nogen der gik sultne fra måltiderne, så var det helt klart
deres egen skyld ☺
Vi nåede rigtig mange opgaver, trods det, er der altid
plads til flere
hjælpende
hænder.
Jeg vil håbe, at
der er flere der ønsker at deltage fremover. Her
er plads til alle. Vi har det hyggeligt, både voksne
og børn. Det er så vigtigt, at vi hjælper gruppen,
også selv om vi måske ikke selv synes vi har
noget at byde ind med. Jeg har ikke selv den
store håndværksmæssige kunnen, men trods det,
gik det fint med at hjælpe til med døre og vinduer.
Vi kan ikke alting selv, men sammen kan vi
(næsten) alt.
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Så et lille ønske fra mig er, at hvis du
har lidt tid, så er det super givende, at
give lidt tid til 1. Ry Gruppe, og meget
gerne sammen med dit barn. Det giver
så meget igen ☺

Kærlig hilsen – Rikke Bjørn Jensen
(Bestyrelsesmedlem, samt mor til: Freja
– Fjeldrotte og Oliver – Trop)

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

www.gaverogvin.dk

RY MyreR
Kære Myrespejdere og forældre

Det er blevet efterår og det betyder snart mørkere og koldere aftener, så inden
længe bliver det for alvor tid til at huske det varme tøj, når man skal til spejder. Men
vi nyder stadig at være ude, tænde bål og lege i naturen - og det vil vi fortsætte
med.
De seneste møder har vi brugt på at undersøge naturen omkring Lynghoved. Vi har
kigget på planter og bær og fundet insekter og varmet æblegrød og hyldebærsaft
over bålet.
I den kommende tid skal vi blandt andet i gang med at bygge huler og øve os i
snigning - måske endda i mørke.
Efterhånden som det bliver tidligere mørkt må I gerne tage lommelygter med til
spejdermødet, og vi har også en stak fine pandelamper man kan låne ved
spejderhytten. Det skal nok blive sjovt og hyggeligt.
Inden vi ser os om er det december og tid til den traditionsrige juletur til Sletten
med hele 1, Ry Gruppe, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 5. december. Det
plejer at være en stor oplevelse med blandt andet løb og varm kakao.
Spejderhilsen fra Myrelederne

Tidligere på
sæsonen nød vi
det gode vejr
ved Gyvelhytten,
men nu er det
ved at være
sæson for huer
og lommelygter.

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre

Skovmusene har ved oprykningen i august sagt farvel til en god flok
store Skovmus, som nu skal op
og være juniorspejdere hos
Fjeldrotterne.
Heldigvis fik vi en flok livlige
Myrespejdere op i
Skovmusflokken. Oven i har vi
sagt goddag til et par håndfulde
helt nye spejdere fra vores
venteliste, således at vi nu er en
god flok på 36 Skovmus.
Vi har på septembermøderne
taget kniv- og savbevis. Vi har
fundet os tilrette i de nye
patruljer, fundet på patruljenavne og lavet lejrpladser i miniformat. De
små lejrpladser skulle give patruljerne en ide om, hvad der skulle til, når
man skulle på en rigtig lejr; bålsted, telt, spiseplads, huggeplads,
hyggeområde osv. osv..
På de efterfølgende møder
har hver patrulje bygget et
bålsted, tændt bål og ristet
skumfiduser og pølser.
Desværre måtte vi pga.
corona aflyse vores
planlagte lejr før
efterårsferien, så vi har
endnu tilgode at bygge en
hel lejrplads op i reb og
rafter.

Skovmuselederne

RY SKOVMUS

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

Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre.
Sommeren er slut og vintern nærmer sig med raske skridt.
Skal vi så ind i varmen og lave hygge spejd?
Nej, vi skal selvfølgelig være ude i alt slags vejr.
Det er coronaens skyld; vi håber at der ikke bliver lukket ned igen, så vi gør hvad vi kan for
at passe på hinanden, med vand og sæbe og masser af frisk luft.
Vi har lige været på weekendtur i Bøgebjerg hytterne på Sletten.
Hytterne blev dog kun brugt sparsomt. Konceptet var genialt: vi havde fire hytter at sove i.
Børnene sov og var sammen i de samme grupper hele weekenden. Patruljerne havde hver
deres eget køkken, toilet og bad.
Der var dog prioriteret masser af frisk luft. Snitteværksted, rebbane og bueskydning samt
orienteringsløb var nogle af vores aktiviteter som alle fik prøvet.
Brænde kløvning var et hit. Sletten har savet monster meget brænde som kun skulle
flækkes, og der blev flækket brænde til langt ud på aftenen.
Der blev øvet i at tænde bål, jeg tænker at det er noget vi kan arbejde lidt mere med senere
når temperaturen falder i efteråret.
Et bål er det bedste tv: at sidde en mild aften og kigge på flammernes dans er ren
meditation, og giver en dejlig ro for både ung som gammel.
Det var dejligt at se, at der er flere Fjeldrotter der har vist interesse i at tage tørklædemærket igen i år. Det går ud på at spejderen har tørklædet på i 365 dage ud af 400, det
være sig i skole som til fest. At stå ved at de er spejder og ture vise det, det er sejt.
Vi har måttet sige farvel til to fine ledere: Martin og Steffen, samt vores lige så værdsatte
unge hjælper Phillip.
Vi er lige nu 30 Fjeldrotter og tre ledere, det er lige i underkanten, har du været spejder
eller har du lyst til at blive det, er du velkommen til at prikke os på skulderen så vi kan få en
leder snak.
Ses vi?
Spejder hilsen,
Carlo, Anders og Leon.

Så er det efterår – husk efter efterårsferien slutter møderne kl. 20:30 OG husk
cykellygter på cyklen!!
Lige efter sommerferien holdt 13 tropsspejdere trops-kollektiv-uge på Lynghoved,
nogen har her hele ugen og andre nogle af dagene. De hyggede sig sammen og har
lært hinanden endnu bedre at kende på tværs af klassetrinene, og nåede så vidt
vides i skolen til tiden hele ugen.
En af opgaverne i løbet af ugen var at styre økonomien og overholde budgettet for
ugen. En opgave som de har taget meget alvorligt og været gode til at samarbejde
om. Nogle af de store klanspejderne havde lavet en konkurrence til dem en af
dagene.
De ugentlige møde planlægges dels af patruljelederne, dels af 9.klasse-patruljen og
dels af tropslederne. Når spejderne selv skal stå for planlægningen, hjælper vi med
at finde relevante emner, vurderer hvor lang tid aktiviteten tager, og om der skal
købes noget ind til det
Rigtige mange ture, kruser mv. bliver aflyst i disse tider. Derfor vil vi holde en
tropstur, hvor deltagerantallet holdes under 50, den sidste weekend i oktober på
Ryekol. Lørdag har vi inviteret snitte-Mads, som hjælper os, så vi hver især kan få
snittet en ske, som vi forhåbentlig kan bruge til at spise vores aftensmad med. Mon
ikke der også bliver noget med græskar.
Når det engang bliver muligt igen at tage på løb, er det generelt sådan, at fortæller
vi om dem på møderne og på Facebook, men spejderne skal selv finde sammen og
blive enige om, at de vil deltage. De skal ofte have hjælp med tilmelding, enten fra
jer eller os. Vi opfodrer til, at spejderne selv bruger offentlig transport til og fra
løbene. Gruppen refunderebus/ togbilletter.
Op til jul forventer vi, at Troppen skal hjælpe med Bagger-service i Kvickly igen.
Bagger-service er hjælp til kunderne og Kvickly, i dagene op til juleaften og
nytårsaften, hvor spejderne 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 kommer mere info,
når vi nærmer os.

Så et lille forvarsel om næste års sommerlejr – selvom det er langt ude i fremtiden.
Troppens sommerlejr 2021 kommer formentlig til at ligge den første uge i skolerne
sommerferie. Hvis alt går vel, skal vi til Bornholm. Vi har ikke booket noget endeligt
endnu, hverken sted eller transport, og kender derfor ikke de præcise datoer, men
melder ud, så snart vi ved mere.

Datoer til kalenderen:
Tropstur til Ryekol – 30.-31.oktber.
FlagerMusLygteLøbet – corona-aflyst
Juletur til Sletten den 5.-6. december – der kommer invitation og tilmelding senere.
Baggerservice: dagene lige op til juleaften og nytårsaften – vagtskema kommer
senere.

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

OKTOBER
1
2
3 My+Sk+Fj: WT
4 My+Sk+Fj: WT
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 Tr: WT
31 Tr: WT

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

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 Tr: Bagger
23 Tr: Bagger
24
25
26
27
28 Tr: Bagger
29 Tr: Bagger
30 Tr: Bagger
31

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

NOVEMBER

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

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

FEBRUAR

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

MARTS

SL = Sommerlejr

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

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
Gruppelederassistent
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)
Eske Jakobsen
Jacob Studtmund
Kenneth Lynghøj Christensen
Maj-Britt Bøggild
Stine Marie Christensen

Mail: myrer@ryspejder.dk
Fugldalen 24
Solhøjvej 18, Hasle, 8210
Fjeldstedvej 10
Rodelundevej 2i
Bøgevej 62

4242 0797
2537 6525
4010 1524
2993 2747
2269 7781

Mødedag: Tirsdag
17.30 – 19.00

SKOVMUS (8 - 10 år)
Bo Madsen
Helle Juul Bak
Jakob Juul Eriksen
Kasper Præstgaard
Mille og Palle Lorenzen

Mail: skovmus@ryspejder.dk
Vessø Vænge 2
Vessøvej 40
Silkeborgvej 10, Sorring
Rugaards Skovvej 61
Sneglebakken 20, Vrold

3152 9362
5192 3800
2096 8008
3138 4687
5192 0772

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)
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

6049 8417
4021 7620
4011 6193
2145 1066
2129 0939

