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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 retnings-linjer:
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 2021
17/1 til bladet, der udkommer 23/1.
(Absolut sidste frist: 17/1 !!)
Øvrige datoer kommer i næste blad.

F
FO
OR
RS
SIID
DE
ET
TE
EG
GN
NIIN
NG
GE
EN
N
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

”LYNGHOVED” - SKANDERBORGVEJ 86 - 8680 RY

Jeg er helt sikker på at rigtig mange tænker som jeg, at vi har haft et meget
anderledes år end vi plejer, og vi føler os måske lidt mere socialt isoleret end vi
plejer.
Spejderåret har budt på en masse aflysninger af aktiviteter, ture og lejre som vi
plejer at afholde.
Og så alligevel…
Vore dygtige ledere har afholdt ture og møder, under nye former med masser
af håndsprit og masser af afstand og udendørs aktiviteter.
Vi tilpasser os, til det der vurderes bedst for os alle sammen, så vi fortsat kan
holde gode spejdermøder, og føle os som en del af det store
spejderfællesskab.
Vore hyttefædre arbejder stadig med vore fysiske rammer, sidste tiltag er
mere lys på spejdergrunden til gavn for ledere og spejdere på de ugentlige
udendørs møder.
Økonomien ser endda hæderlig ud trods manglende afholdelse af et stort
høstmarked og vores julemarked. Vore markedsansvarlige, hjælpere og
forældre fik afholdt to mindre markeder, og vi har fået et Corona-tilskud fra
DUF (dansk ungdoms fællesråd). Mandagsholdet der plejede at sortere lopper,
har kastet sig over nye indtægtsgivende aktiviteter, samtidig med at de skaber
plads til kommende markeder ved SuperBrugsen.
Så alt i alt er det slet ikke så ringe endda.
Gode kreative ledere, en hel bestyrelse, arbejdsomme hyttefædre, idérigt
mandagshold, en fornuftig økonomi og en masse forældre og hjælpere der
bakker op, om det arbejde vi udfører i og omkring 1. Ry gruppe, så kan man
ikke forlange mere, slet ikke i en Corona-tid.
Med ønsket om en rigtig god jul og et godt nytår til jer alle
Gruppeledelsen i 1. Ry
Annette, Jan, Leon og Lotte

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.
Bladene er faldet og frosten bider i næsen, vinden hiver i huen.
Vinteren 2020 er begyndt, et underligt år, et skræmmende år er ved at være slut, og vi er
stadig dømt ude. Dømt ude pga. Corona.
Møderne holdes ude om det regner eller sner.
Jeg tænker at det er sundt. Sundt at være ude. Sundt at vi ikke tager alt for givet. Det er
blevet in at tænke på andre, at sige fra og tage hensyn. Det er sundt at drømme om alt det
vi gerne vil give hinanden.
Det er snart jul hvor vi har chancen til at nyde alt det sunde, og lidt god mad. Vi har i de
sidste fire møder lavet foderbrædder. Så også de sultne fugle kan spise sig mætte, i fine
arkitekttegnede huse, kunstnerisk fortolket af vores raske spejdere.
Helt ærligt!
Nogle af de kreationer var så flotte, at fuglene burde være stolte over at have sådanne fine
lokaler at nyde deres kernesunde fedtkugler i!
Juleturen til Ny Sletten blev desværre aflyst, da vi ikke må være så mange sammen og slet
ikke overnatte.
Fjeldrotterne har i stedet holdt et detektivløb rundt i Ry by, hvor vi skulle hjælpe Vagn
landbetjent, som jo er gammel spejder, med at finde borgmesterkæden som var blevet
stjålet på borgmesterkontoret i Skanderborg.
Tyven var blevet set i Ry, og alle Fjeldrotter, der kunne møde op, ledte i hele byen efter
spor og løste opgaver, som krævede samarbejde og spejderfærdigheder som jo kun
Fjeldrotter besidder. Så inden dagen var omme kunne Fjeldrotterne kontakte Vagn
Landbetjent og udpege tyven.

Vi skal i de næste måneder arbejde med patruljesystemet. Hver patruljerne skulle gerne
blive meget mere selvstændige og påtage sig opgaver, hvor der er et mål, men ingen
køreplan. Hvor de skal træne at arbejde sammen og hjælpe hinanden i deres patrulje, med
plads til at lave fejl.

Ry Fjeldrotter
Hvis I vil hjælpe os, må i gerne lade jeres barn lave mad hjemme en gang om ugen eller
mere!
Fjeldrotter skal selv lave mad på turene, selvfølgelig over bål i patruljerne. Det er lidt
sjovere at ligge i teltet når maven er fuld og maden smagte dejligt.
En vis rutine i at lave mad vil være guld værd på forårsturen og de kommende lejre.
Færdigheder som jo også kunne vise sig nyttig hjemme i jeres eget lille hjem!
Det kunne jo være dejligt når lørdagens frokost bliver arrangeret af en ivrig spejder der
koger æg, luner leverpostej, steger bacon og retter et fint bord til. Eller at i kan sidde og
hyggesnakke, medens aftensmaden kreeres af den unge junior kok om et par år.
For ikke at snakke om at det jo slet ikke er så ringe at kunne lave mad når man flytter
hjemmefra!
Nye Unge hjælpere.
Vi er så super heldige at vi kan sige velkommen til en hel flok unge hjælpere ved
Fjeldrotterne, som synes det er fantastisk hyggeligt at være sammen med jeres børn.
Vi vil gerne sige velkommen til Lene, Silke, Nanna og Ask.
Vi er så glade for jeres hjælp!
Og håber at det er lige så vanedannende for jer, som for os at være Fjeldrotte ledere.
Velkommen til jer!
Juleferie!
Vi planlægger at holde en lille juleferie med sidste møde i år d. 16. december og med første
møde i det nye år d. 6. januar.
Kan I have en rigtig dejlig jul med dem i holder af, og pas godt på jer selv så i kommer godt
ind i det nye år.
Julehilsen.
Lene, Silke, Nanna, Ask, Anders, Carlo og Leon.

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

Aflyst – aflyst - aflyst: Desværre har vi stadig en del aflysninger af
spejderarrangementer. Ingen PLan-kurser i efterårsferien, intet Fenrisløb i oktober,
intet Flagermuslygteløb i november, ingen juletur til Sletten i december og ingen
bagger-service i Kvickly på de store juleindkøbsdage.
Men heldigvis må vi stadig gerne mødes til de almindelige mandagsmøder og vi må
også holde endagsarrangementer for Troppen.
Så i løbet af efteråret har vi trænet spejderfærdigheder, som f.eks. at tænde et bål,
arbejde med kort og kompas og afprøve førstehjælp. Vi har også hen over to møder
konstrueret og bygget blider af saltdej – dog med et meget blandet resultat
I slutningen af oktober var vi på tur til
Ryekol, hvor der blev snittet skeer og skåret
græskar. Her var vi så heldige, at vi fik hjælp
af Snitte Mads, der er rigtig skrap til at snitte.
Så han havde mange gode råd og fiduser til
snittearbejdet.

Husk at vi nu er i den mørke tid, og
det er RIGTIGT koldt at være ude, hvis
ikke man har nok tøj på. De fleste
tropsmøder foregår udenfor.
Efter juleferien rykker de ældste
Fjeldrotter op i Troppen, så vi igen
bliver 25-30 spejdere i grenen. Det
glæder vi os rigtig meget til.
I januar holder vi planlægningsdag for
de tropsspejdere, som skal være
patruljeledere og assistenter i foråret.

Målet er at få planlagt patruljernes forårsprogram så detaljeret som overhovedet
muligt. Så det er vigtigt, at alle patruljeledere og assistenter møder op og hjælper til
med planlægningen.
Datoer til kalenderen:
Troppens juleafslutning – sidste møde før jul: mandag den 14. december kl. 19.0020.30.
Oprykning til Troppen for 6. klasses fjeldrottespejdere: mandag den 4. januar kl.
19.00-20.30.
Planlægningsdag for patruljeledere og assistenter: 9.-10. januar 2021.
OBS: Vi har nu booket sommerlejren på Bornholm. Det bliver i uge 27, så sæt kryds i
kalenderen der.
Mange spejder-julehilsner Irene, Hanne og Anne

byDicle
Kyhnsvej 11
8680 Ry

www.bidicle.dk
8619 1916

LM: PlanlægningsWT
LM: PlanlægningsWT
LM
DL

Tr: PlanlægningsWT
Tr: PlanlægningsWT

Trop sommerlejr: Uge 27

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen
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My = Myrer
Sk. = Skovmus Fj = Fjeldrotter
DL = Deadlinen Stammen
WT = Weekendtur

FEBRUAR

Tr = Troppen
LM = Ledermøde
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Kl = Klanen
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SL = Sommerlejr
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JUNI

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

