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”Det bliver godt igen !”

46. årgang

Jan./Feb. 2021

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
Deadlines er ramt af Corona
restriktioner.
Vi arbejder på en vaccination
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Er tegnet af Freja Bjørn Olesen fra
Fjeldrotterne. Stor tak til Freja!
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

Vinterkæk Vintergæk
Er snemand frost på spil
Bliver kulden strenge
Så er det tiden til
De lange underdrenge
Til de tykke sokker
Uldne undertrøjer
At dynerne lokker
Og varme fornøjer
Inden sneen falder
Giver regnen snue
En årstid der kalder
På en vandtæt hue
På med halstørklæde
Og husk en paraply
Det kan vække glæde
At bringe andre i ly
Med støvler og skidragt
Hvis man skal ud at se
Naturens vinterpragt
Og hjem til rom og the
Vores sarte hænder
Gemmer vi i handsker
Vi kaldes blandt venner
En forfrossen dansker

Et digt jeg faldt over, der meget godt
forklarer, hvordan det plejer at være, når
man er spejder og det er vinter.
For vi plejer jo at tage på juletur om vinteren
og vi plejer at bruge alt det uldne undertøj
til de udendørs aktiviteter. Vi nyder at sige,
at som spejder, findes der ikke dårligt vejr,
det handler om udfordringen i at begå sig
alligevel og finde løsninger, så det er
alligevel er rart og hyggeligt at være
sammen i kulden.
Jeg savner at lugte af bål, jeg savner de
skønne spejdere med røde kinder og stor
lyst til at udfordre sig selv.
Men jeg ved det kommer igen, når vi ved
fælles hjælp er kommet så langt, at
Coronasmittetrykket igen er lavt, så lavt at vi
igen kan holde spejderaktiviteter på
Lynghoved, at vi igen kan komme på tur.
Mens vi har siddet bag computerskærmen
og haft hjemmespejd, har flittige hyttefædre
og mødre (i mindre grupper), holdt
Lynghoved ved lige, så det hele kan tage
imod os på allerbedste måde, når vi igen kan
vende tilbage til fysiske spejderaktiviteter.
På alle mulige måder går vi mod en lysere
tid.
Spejderhilsen
Gruppeledelsen

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

www.gaverogvin.dk

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre
Det er desværre ikke muligt for os at samles
som vi plejer til vores aktive og hyggelige
Skovmusmøder. Det ærgrer os rigtig meget og
vi savner jer alle sammen. Vi har kodehovedmærket liggende klar til jer, da vi jo før
juleferien arbejdede rigtig meget med
morsekode, juniorkode og AK-kode.
Vi havde også en rigtig hyggelig juleafslutning i
Gyvelhytten. Der blev der også løst ret mange
og lange koder. Heldigvis lavede vi også andre
ting – fx julepynt og nisser. Og vi samlede sygt
mange penge ind så julemanden kunne betale
løsesum for at få sine rensdyr tilbage igen. Og
så spiste vi pebernødder og fik en god varm
spejdergryde til frokost.
Hvis I har mod på at tage endnu et mærke, har vi lavet en række
spejder-opgaver som I kan lave derhjemme. Laver I 9 ud af de 12
opgaver, plus finale-opgaven, så få I hjemmespejd-mærket. Der er nogle
få af de gamle Skovmus som tog hjemmespejd-mærket i foråret. Det er
tilladt at tage mærket to gange :)
Når vi engang ses igen, skal vi lave bål, lege
i skoven og begynde at forberede os til en
sommerlejr. Vi håber at vi må tage på lejr
når det bliver sommer :)
På de næste sider kommer alle
hjemmespejd-opgaverne.
Mange hilsner fra alle Skovmuslederne

Regler til hjemmespejd-mærket
Du må bruge alle hjælpemidler - fx din
lommebog Flammen, dine forældre,
internettet, ringe til en spejderven, ...
Vi giver dig her en række opgaver. Der er 12
opgaver plus en finaleopgave.
Svarer du rigtigt på 9 ud af 12 opgaver plus
finaleopgaven, får du et hjemmespejdmærke.
Du svarer på en opgave ved at tage et billede
og skrive en lille beskrivelse, som du sender
på mail til Helle (hellejuulbak@gmail.com).

Alle de mange hjemmespejd-opgaver kommer her
1)

Bind dit tørklæde op – og bind det igen. Enten som et
råbåndsknob eller et 4-knob (kaldes også et venskabsknob).
Råbåndsknob (https://youtu.be/w55DLHLURmw)
4-knob/venskabsknob (https://youtu.be/8omZNG5ZhoQ)

2)

Rist en skumfidus (over bål eller stearinlys; bare den smager
godt)
Husk at få hjælp fra dine forældre

3)

Skriv navn i alle dine spejderting og tjek at dine
spejderlommer er pakket med nyttige spejderting
Se side 10 i lommebogen Flammen

4)

Leg ståtrold med din familie. I kan evt. teste forskellige måder at
befri hinanden på. Fx kravle gennem benene, high five,
numse-mod-numse, …
Mind dine forældre om at det er sundt at holde
aktive pauser hvis de arbejder hjemme.

5)

Byt din dyne ud med en sovepose i en hel uge.
Test hvordan du ligger bedst og evt. hvilket sovedyr
der bedst er plads til – og husk din lommelygte og
Anders And blade ;)

6)

Gå en tur og saml det skrald op som du møder på din vej.
Så bliver naturen rigtig glad.

7)

Tag på løb ved at bruge app’en what3words. Tag et billede af det
du ser på disse tre steder. Husk at få dig selv med på billedet
(eller bare din hånd eller dit tørklæde), så vi kan se at du har
været der ;)
tilskuer.smilede.mørkerødt
slankere.kæler.interessen
lunden.stivhed.nøgleord

8)

Skriv dit navn med morsekode og juniorkode
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9)

1. Hjælp: læg en person i stabilt sideleje
(https://youtu.be/BlvNC5EoadU)
Få hjælp af en i din familie der lader som om at han/hun er
besvimet (den der er besvimet trækker vejret normalt, men
kan ikke vækkes når man rusker i ham/hende)

Sådan lægger du en person i stabilt sideleje:
https://youtu.be/BlvNC5EoadU

10) Fold en kop af papir (https://youtu.be/f5XZn9Wh2dk)
Drik vand af din nye kop :)
11) Tænk over hvad du gerne vil lave til et af de næste spejdermøder
og skriv det enten i morsekode eller juniorkode.
Når din leder (selvfølgelig!) har tydet koden, kan det være at
vi til et af de næste møder laver lige netop det du foreslår.
12) Ring til en du holder af. Fx din morfar, din kusine eller en ven. Du
ved bedst selv hvem det skal være.
Fordi den du ringer til bliver rigtig glad :)
Og nu til sidst, kommer den store FINALE OPGAVE !!!
Er du klar? Er du helt klar? Det bliver mega godt!
Tag på hjemme-spejderlejr !!
Vi har det sidste lange stykke tid ikke kunne tage af sted på rigtige
spejderlejre. Det er helt vildt øv. Din udfordring er nu: lav din egen
hjemme-spejderlejr!
Du kan fx bygge en hule i stuen eller på dit værelse og så er det den
spejderhytte som du skal på lejr til. Eller du kan slå et telt op i haven,

hvis du har et. Hvis du er vildt modig kan du også finde et
shelter og overnatte i eller måske bygge en bivuak i din
have af en presenning. Og ja, det er vinter – men altså,
man kan godt hvis man har en meget varm sovepose :)
• Start med at vælge: inde eller ude.
• Pak dit grej.
• Begynd at slå din lejrplads op.
Det er vigtigt at hygge sig med at slå sin lejrplads op. Din lejrplads skal
indrettes så du kan sidde og ligge godt. Der skal måske indrettes en
plads til en madpakke eller en slikpose.
Imens du hænger ud i din hjemme-spejderlejr kan du skrive en
hemmelig kode-besked til en af dine spejdervenner eller du kan tænke
over hvad du synes at vi skal lave af mad over bål på vores næste rigtige
spejderlejr. Tjek om ikke der er en lille blok papir og en blyant i din
spejderlomme – så kan du skrive deri.
Når det bliver aften, så er det tid til lejrbåls-/godnatsang. Det kan fx
være Lyseblå Bananer (nr. 172) og Er du sur min ven (nr. 91). Ved et
lejrbål plejer vi at slutte af med Nu flyver mørkets fugle ud (nr. 63) –
måske I ikke alle kan den endnu, men den er god og I skal i hvert fald
nok komme til at lære den med tiden.
Afsted med dig – ud (hjem) på tur
aldrig sur.

Pakkeliste:
Noget at ligge på (hvad det er
afhænger af om du sover inde eller
ude.)
Sovepose og lille hovedpude
Lommelygte, Anders And blade og
sovedyr
Nattøj (skal gerne være varmt uldtøj
hvis du sover ude)
Hue og halsedisse hvis du sover ude
(og behold sokker på hvis du sover
ude)
Tørklæde og uniform
Evt. madpakke/slikpose

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

Ry Fjeldrotter
Aflyst Pga. Covid – 19!
Nej vel ?
Godt Nyt År!
Vi er SÅ klar til at lave spændende, hyggeligt, fantastisk og super velsmagende spejd,
med alle jer Fjeldrotter.
Vi har planlagt det vildeste forår til jer og venter
bare på at Mette F. giver grønt lys til, at vi kan
rulle planen i gang.
Vi skal selvfølgelig være ude i den friske luft og
bygge nogle super køkkenborde hvor vi skal øve
os i at lave mad over bål.
Hold øje med sms’erne, da vi er nødt til at
forlænge møderne med 30 min. for at kunne nå at
lave mad, spise og vaske op.
Vi starter med at lave køkkenborde med et
forhøjet bålsted, så vi har et godt sted at lave mad
og spise.
Det er planen at vi skal bruge køkkenerne i en måned så alle føler sig klar til at lave
mad på bål.
Vi ved ikke hvor mange ture vi får mulighed for at afholde, men vi vil så gerne give
jer Fjeldrotter mod til at tage med på vores sommerlejr.
Sommerlejren bliver d. 24. juli til og med d. 31. juli på Mosbjerg Spejdercenter, nord
for Ålborg, hvor vi håber at kunne mødes med 1500 spejdere fra hele Europa.
Det er 10. gang at Vendelbo Jamboretten afholdes, alle sejl er sat til for at fejre
jubilæet og 1. Ry Fjeldrotter er selvfølgelig inviteret med. Det er 3. gang vi er med
fra Ry.

Ry Fjeldrotter
I må gerne sætte kryds i kalenderen og holde uge 30 fri til en hæsblæsende
sommerlejr i Nordjylland med masser af oplevelser og nye kammerater fra hele
Europa.
At ligge i telt og kunne høre alt hvad der sker omkring en, lytte til regnen der
trommer på teltet, eller ligge i skyggen i teltet og høre lejren vågne fra en hvisken, til
hektisk aktivitet inden morgensamling. Det er stærkt vanedannende og
livsbekræftende.
Vi der har prøvet det før, håber at alle vil få chancen til at mærke suset ved at være
mange, og se en by skyde op af ingenting.
0En mark ved Sindal bliver på 1 dag til en by der summer af glade spejdere med
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fælles mål: at få en super uge sammen, hygge med vennerne og få nye.
At måle sig med andre
spejdere, se hvad de kan
bygge og måske kan man
bytte mærker eller et
tørklæde med en sød
spejder fra et andet land,
måske bare prøve at snakke
engelsk med en rigtig
englænder!
Vi glæder os!

Spejder hilsen
Lene, Nanna, Silke, Ask,
Anders, Carlo og Leon.

byDicle
Kyhnsvej 11
8680 Ry

www.bidicle.dk
8619 1916

Aflyst – aflyst - aflyst: Det er vist det største kendetegn for vores Trop i efteråret. Ingen
PLan-kurser i efterårsferien, intet Fenrisløb i oktober, intet Flagermuslygteløb i november,
ingen juletur til Sletten i december, ingen bagger-service i Kvickly på de store
juleindkøbsdage, og nu ingen mandagsmøder.
Inden den endelige nedlukning før jul fik vi dog i løbet af efteråret 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.
Vi fik også holdt en juledyst første søndag i december. Det var en hyggelig dag med
stjerneløb rundt i Ry, risengrød til frokost og
efterfølgende hyggeaktiviteter på
Lynghoved.
Efter juleferien er de ældste Fjeldrotter
officielt rykket op i Troppen, så vi igen er 25
spejdere i grenen. Men lige nu er det jo
desværre kun i medlemssystemet, at det er
sket. Så vi glæder os til at mødes med jer alle
sammen i virkeligheden og holde et
velkomstmøde. Det er godt, at flere af jer
allerede har være med på vores tur til
Ryekol og deltaget i juledysten. Så kender vi
hinanden lidt på forhånd.
Her i januar plejer vi at holde 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 når vi kan mødes igen, finder vi en løsning på,
hvordan vi planlægger dette forår.
Vi håber, at vi snart må mødes igen. Om ikke andet så i grupper af 10 personer, som da vi
startede op efter nedlukningen i foråret. Så kan patruljearbejdet fungere på en forsvarlig
måde.

I øjeblikket er det jo noget usikkert med datoer til kalenderen. Men skriv følgende i
kalenderen:
Fredag den 9. april: Rådsmøde i 1. Ry
Den 23-25 april: Weekendtur for hele 1. Ry Gruppe.
Pinsen den 21.-24 maj: INDABA for alle tropsspejdere i distriktet. Det hører I mere om, når
vi kommer tættere på. Men det er vigtigt, at tropsspejderne afsætter weekenden, da det
plejer at være rigtig populært. Mere populært end en weekendtur i sommerhus med
familien
Uge 27: Sommerlejr på Bornholm.

Mange spejderhilsner Irene,
Hanne og Anne

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

DL

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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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

