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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
21/5
1/8
26/9
14/11
26/12

til bladet, der udkommer 31/5
til bladet, der udkommer 9/8
til bladet, der udkommer 4/10
til bladet, der udkommer 22/11
til bladet, der udkommer 3/1/2022
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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
blandt de bedste tegninger ....

”LYNGHOVED” - SKANDERBORGVEJ 86 - 8680 RY

I august ligger årets konfirmationer, og det bliver fejret med bl.a. flag i hele byen - og det er
os der sætter dem op!
Det gør vi også på de officielle flagdage eller når der sker noget særligt i byen. I år det f.eks.
Ry bys 150-års jubilæum. Ry City forening betaler os for arbejdet, og det giver et rigtig fint
tilskud til spejderarbejdet i 1. Ry gruppe. Hver gren har ansvaret for at sætte flag op 2-3
gange i løbet af et år, og hver gang beder lederne forældre hjælpe til. Det er en opgave der
tager max 1 time mellem 7 og 8 i weekenden eller 6.30-7.30 på hverdage, og nedtagning
igen 17-18 - og så får man dejlig motion mens man sætter flag op :0) Bestyrelsen finder
chauffører til at køre med flagtrailer, blandt forældrene eller andre voksne omkring 1. Ry.

Høstmarked 2021
Vi regner med at 2021 igen bliver et
år hvor vi kan afholde høstmarked.
Konfirmationerne er som nævnt
rykket til august, derfor afholder vi
høstmarked allerede d. 14. og 15.
august.
Høstmarkedet plejer at være en
rigtig dejlig oplevelse, det er
fantastisk at se hvordan så mange
frivillige spejdere og nuværende og
tidligere spejderforældre i løbet af en

”LYNGHOVED” - SKANDERBORGVEJ 86 - 8680 RY

uge kan bygge markedet op, og i løbet af få dage (afhængig af vejret) kan pakke det hele
ned igen. Arbejde og hyggelige timer omkring en opgave der giver flere spejderaktiviteter i
form af tilskud til weekendture, sommerlejre, aktiviteter, kurser og nogle rigtig dejlige
faciliteter både på Lynghoved og ved Gyvelhytten. Eller næste års store korpslejr SL2022
https://spejderneslejr.dk/ som vi allerede nu begynder de første forberedelser til.

Men allermest glæder vi os til de gode timer sammen med en masse dejlige spejderbørn,
omkring nogle fantastiske spejderaktiviteter.
Spejderhilsen
Annette, Jan, Leon og Lotte

SPEJDERNES
HØSTMARKED
er ændret til
14. - 15. august 2021
Pga. konfirmationerne er datoen for årets marked ændret.

Vi skal bruge din hjælp !
Vi starter mandag 9. august med at sætte de første telte op,
og fortsætter hver aften hele ugen med at bygge op. Alle, der
kan hjælpe, mødes kl 18 til fordelingen af opgaver og vi
fortsætter frem til kl 21, hvor vi slutter dagen af med en kop
vand/øl/kaffe og måske et stykke hjemmebag.
Vi har stor brug for også din hjælp, så sæt et stort kryds i
kalenderen i uge 32.
Nærmere info kommer i løbet af foråret.

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

RY MyreR
Myrerne er for børn i 0. og 1. klasse. Vi mødes som udgangspunkt hver mandag i
skoleugerne. Vi er for tiden 22 Myrer og syv ledere. Vi ”tømte” ventelisten lige før
jul. Der stod dog enkelte på listen, der var for små til at starte eller som gerne vil
vente til sommer.
Myregrenens 2020 var, det giver næsten sig selv, påvirket af Covid-19 og dertil
hørende aflysninger.
Det betød, at vi ikke nåede vores målsætning om en overnatningstur. Vi nåede
dog at holde mange gode møder både ved Lynghoved og i Gyvelhytten.
På møderne starter vi som regel med en sang og en fælles leg og slutter ofte af på
samme måde. Derudover deltager vi i planlagte aktiviteter. I år har myrerne
blandt andet tændt bål, snittet med kniv og bygget huler.
Stort set alle Myrernes aktiviteter foregår under åben himmel. Vi elsker at være
udenfor og at færdes i naturen.
Spejderliv handler også om at lære at være en god
kammerat, om at turde at prøve nye ting og at passe på
naturens ressourcer. Det er noget vi øver os på igennem
både de ugentlige møder, ture og de øvrige
spejdertraditioner vi deltager i sammen med resten af Rygruppen.
Myrerne er stadig nye i spejderiet, men vi arbejder på at
introducere dem for spejderløfterne og spejderloven, der blandt andet handler
om at finde sin egen tro og have respekt for andres, værne om naturen, være en
god kammerat, være hensynsfuld og hjælpe andre, at være til at stole på og tage
medansvar.
Først og fremmest håber vi at spejderlivet giver børnene en masse sjove
oplevelser, gode kammerater og spændende udfordringer.
Mange spejderhilsner fra Jakob, Mikkel, Kenneth, Eske, Helene, Christina og Stine

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og forældre
Det er simpelthen super skønt at være i gang igen, efter denne omgang
corona-nedlukning. Vi ledere er super glade for at se alle Skovmusene
igen :) Opstarten havde dog et lille bump, da vi startede ud med en
corona-positiv Skovmus og dermed måtte sende alle 3. klasses
Skovmusene til test. Det hele gik fint – ingen var blevet smittet og vores
søde Skovmus havde et mildt sygdomsforløb. Det er vi rigtig glade for.
Det allerførste vi lavede efter opstarten, var masser af bålhygge. Det er
en sikker vinder at få lov til at tænde bål og at hygge rundt om varmen
med en fidus eller et snobrød. Totalt klassisk og totalt godt. Derudover
har de største Skovmus taget øksebevis og de yngste har både lavet
bestikposer og været på travetur rundt i Ry.
En god del af jer har også lavet
hjemmespejd og har nu også
fået et fint mærke for det. Det
pynter på uniformen :)
Vi har nu lagt en overordnet plan
frem til sommerferien. Temaerne
for møderne bliver mere
bestikpose (for 3. klasserne) og
så skal vi også fejre Sct. Georg.
Normalt fejrer vi Sct. Georg
sammen med resten af gruppen,
men i år laver vi vores egen
fejring. Vi skal høre om sagnet
og vi skal afsige spejderløftet. Vi
kommer sandsynligvis også til at
gå efter kort og at lære lidt om
1. hjælp.
Og så har vi også lagt lidt større
planer. Vi skulle jo gerne lykkes
med at komme afsted på tur. Ud
på tur, aldrig sur! :) Pga. corona
har vi slet ikke være afsted på
tur med den flok Skovmus som

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

www.gaverogvin.dk

vi har lige nu. Det er en skam. Det skal der gøres noget ved.
Og fingre skal krydses for at vi får lov til at tage af sted. I
pinsen har vi planlagt en tur til Temnæshytten, som er en
hyggelig lille hytte på den anden side af Skanderborg. Vi skal
ligge i telt og opbygge lidt lejrplads. Vi skal bare være os selv
og vi skal hygge en hel masse. Tilmelding foregår på
1.rygruppe.dk.
Den næste tid sker der også noget andet. Vi
har brug for hjælp fra jer Skovmus-forældre.
Spejdergruppen sætter på udvalgte dage flag
op i hele Ry. Det er en opgave vi udfører for
Ry Cityforening og vi har faktisk en rigtig fin
indtjening ved det. Skovmusene er
ansvarlige for to flagdage i foråret. Flagene
sættes op om morgenen kl. 7 og tages ned
igen kl. 17. Der er brug for 5 voksne hver
dag både morgen og eftermiddag. Flagene er
for tunge for Skovmusene, dog kan et par
Skovmus godt hjælpe med at åbne/lukke
dæksler i fortovet. Vi håber at I vil hjælpe
os.

Mange hilsner fra alle Skovmuselederne

SKOVMUSEKALENDER
Søn. d. 2. maj

Skovmus-forældre hejser flag i byen. I
anledning af byens jubilæum.
Tor. d. 13. maj
Skovmus-forældre hejser flag i byen. I
anledning af Kr. Himmelfart.
Lør. d. 22. - man d. 24. Skovmusenes sommerlejr til Temnæshytten.
maj (pinsen)
Vi skal ligge i telt :)
… og husk også at sætte kryds i kalenderen i 2022 hvor der
igen er Spejdernes Lejr (uge 30). Det er en lejr for alle aldre og
for alle spejdere i hele landet.

byDicle
Kyhnsvej 11
8680 Ry

www.bidicle.dk
8619 1916

Ry Fjeldrotter
Foråret er her og nu er vi i gang igen!
Hej Fjeldrotter og forældre.
Efter en lang ufrivillig pause i de ugentlige spejdermøder fik vi endelig lov at starte igen i
marts måned.
Helt fra det første møde var alle meget glade og fulde af energi. Det var koldt, det var
mørkt, det regnede lidt og blæste en masse, men pyt… en rigtig spejder tager da bare godt
med tøj på og husker at bevæge sig ☺

Ny leder og nye Fjeldrotter:
Sammen med Jer startede også jeg, Jeres nye leder, som har fået lov at være med til at lave
sjove og spændende aktiviteter for Jer.
Jeg hedder Susanne, jeg er 51 år gammel og har været spejder, da jeg var ung og har fået
lyst til at blive leder igen. Jeg glæder mig til rigtigt at lære Jer alle sammen at kende.
Vi har i øvrigt besluttet at tømme ventelisten, så flere nye fjeldrotter er også budt
velkommen.
De første 3 møder efter nedlukningen er gået med at lave køkkenborde. Det var en lidt
større udfordring end vi først havde tænkt, da jorden viste sig at være ret frossent, så det
med at bore huller til stolper med jordbor ikke rigtigt var muligt. Med hjælp fra Ask, Carlo
og Anders lykkedes det til sidst at få hul på den hårde overflade.

Mad over bål.
På det seneste møde inden påsken gik vi så i gang
med at lave mad ved køkkenbordene. Menuen
stod på tomatsuppe med pandebrød til og selv om
vi var startet allerede kl 17, så var det virkeligt
svært at nå at blive færdig på 2 timer, så i
nærmest bagedyst-stil var der fart over feltet helt
fra start – mad over bål er mange processer:
-Patruljen beslutter selv hvem der skal gøre hvad

-Nogle går i gang med at forberede og tænde bål
-Andre vasker hænder og giver sig til at forberede maden
(er det nødvendigt at læse opskriften?)
-Hvis dejen klistrer, skal der så mere mel i?
-Gør det noget at der kom alt for mange makaronier i
tomatsuppen?
-Hvem rører i gryden over det varme bål?
-Hvem vasker op???
Alle patruljer fik mad og de fleste nåede også næsten at få vasket op bagefter, og
meldingen var, at det smagte dejligt.

Sommerlejr:
Årets sommerlejr bliver stadig 24. – 31. juli, men ikke længere som tidligere skrevet i
Ålborg, da Vendelbo Jamboretten ikke bliver gennemført pga corona (man tror ikke på
muligheden for besøg af spejdere fra andre lande).
Vi har derfor booket os ind på Assenbækmølle Spejdercenter nær Varde, hvor vi
forhåbentligt får
mulighed for at
være sammen med
en masse andre
danske spejdere og
lave sjove
aktiviteter. Mere om
dette senere.

Andre aktiviteter frem mod sommeren?
Helt ærligt, vi ved det jo ikke endnu, men vi håber på at få mulighed for i hvert fald en
weekend på lejr inden sommerlejren, så også I, der ikke har været med på lejr før, kan få en
lille forsmag på lejrlivet inden sommerlejren.

Spejderhilsen,
Silke, Ask, Anders, Carlo, Leon og Susanne.

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

Så blev det langt om længe muligt at få rykket de nye Tropsspejdere op. Oprykningen af de
12 Fjeldtotter til Troppen forgik på mandagsmødet den 8. marts. Oprykningen var planlagt
af 9. klasses patruljen og indeholdt flere fornøjelige indslag, såsom spisning af roulade med
strømpebukser over hovedet, spisning af mariekiks placeret på panden og uden brug af
hænder og meget mere.
De nye Tropsspejdere er blevet placeret i
patruljer og patruljearbejdet er så småt
kommet i gang. Patruljelederne mødes
lørdagen før påske og fik planlagt
møderne fra nu og indtil sommerferien.
Fordelingen er, at patruljelederne står for
hovedparten af møderne, derudover
planlægger 9. klasses patruljen 2-3
fællesmøder for alle og Tropslederne
planlægger ligeledes 2 – 3 fællesmøder.
Efter sommerferien mødes
patruljelederne på ny og planlægger
efterårets møder.
Foråret nærmer sig, og lyset er på vej
tilbage – vi glæder os til efter påske, hvor
møderne igen bliver to timer, fra 19 - 21.
Det er stadig mørkt, når vi slutter, så det
er stadig vigtigt med cykellygter. I år
bliver der ingen lodseddelsalg, men
Tropsspejderne har stadig 2 flagdage,
hvor flagene i bygen skal sættes hhv. op og tages ned igen. Disse dage er lørdag den 5. og
tirsdag den 15. juni. Dette kommer der mere om i Facebook-gruppen.
Vi planlægger en dagstur for Tropsspejderne. En mini-for-træning til sommerlejren –
spejderne skal gå til stedet/hytten i patruljer, lave mad på trangia og den slags. Og så
selvfølgelig hyggeligt samvær. Der kommer en tilmelding på 1. Ry gruppes hjemmeside,
under Troppen, hurtigst muligt.
Vi forsøger også at finde plads i kalenderen til en km-dag, hvor spejderne kan tage kmmærker. De kan gå fra 20-100 km, dog sådan, at hvis de vil forsøge sig med 75 eller 100 kmmærke, så skal det foregå over 36 timer, med 6 timers obligatorisk hvile.
I pinsen (21. maj - 24. maj) er der, som altid INDABA. Det er en spejdertur arrangeret på
divisionsniveau og hvor man deltager individuelt. Det afholdes på Ryekol, så det er ikke så

langt væk!! På kurset/lejren kommer der spejdere fra hele Gudenå-divisionen. Når man er
afsted, kommer man til at være sammen med andre spejdere på samme alder/årgang som
en selv, og som kommer fra byerne omkring os. Tilmelding til INDABA sker dels på direkte
på INDABAs hjemmeside og mens betalingen sker via vores normale tilmeldingssystem på
1. Ry Gruppes hjemmeside. Gruppen giver et tilskud til deltagelse, så prisen bliver 325 kr.
Tilmeldingen er åben og I finder den på Facebook.
I juni har Troppen ansvaret på at sættes flag op og tage flag ned i byen. Både opsætning og
nedtagning tager ca. 1 time, og det går ud på, at der kører en bil med en trailer, hvor
flagene ligger. Hjælperne henter flagene på traileren og sætter dem i de huller, der langs
vejene i Ry eller tager flagene op, ruller dem ind, og lægger dem på traileren igen. Vi
forventer, at Tropsspejderne selv hjælper til, men vi har også brug for nogle forældre. Vi
skriver ud med tilmelding i Facebookgruppen, når vi kommer tættere på.
Årets sommerlejr går til Bornholm, hvor vi skal cykle rund til de mange spændende tilbud
som Bornholm har. Cyklerne lejer vi på Bornholm. Der bliver også en 2 dages hike, så
vandrestøvlerne skal også medbringes. Vi inviterer til et orienteringsmøde om
sommerlejren 7. juni eller 14. juni kl. 20:15, som afslutningen på det almindelige
spejdermøde.
Irene, Anne og Hanne

Datoer til kalenderen:
April: Tropstur til Paradishytten ved Virklund
21. - 24. maj – INDABA (plejer at være meget populært)
7. eller 14. juni kl. 20:15– forældre-orienteringsmøde om sommerlejren (hold øje med
Facebook)
5. og 15. juni: opsætning og indsamling af flag
3. juli - 10. juli - sommerlejr

Flag: My
Flag: Sk

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

JUNI

JULI

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

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

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

Tr. Indaba
DL
Sk.SL, Tr.Indaba
Pinsedag
Flag: My
Sk.SL, Tr.Indaba, Pinse

Kr. Himmelfart Flag: Sk

MAJ

2022 Sommerlejr: Uge 30 for alle spejdere

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

1
2
3
4 påskedag Flag: Lederne 4
5 2. påskedag
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
Flag: Kl. 16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30 Bededag
30
31

1 Skærtorsdag
2 Langfredag
3

APRIL

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

SEPTEMBER

SL = Sommerlejr

1
DL
2
3
4
5
6
7
8 Tr. Opsætning vartegn
9 Opbygning af marked
10 Opbygning af marked
11 Opbygning af marked
12 Opbygning af marked
13 Opbygning af marked
14 HØSTMARKED 2021
15 HØSTMARKED 2021
16
17
18
19
20
21
Flag: Fj
22
Flag: Fj
23
24
25
26
27
28
Flag: Sk
29
30
31

AUGUST

DL

Bestyrelsesformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Mail: bestyrelsen@ryspejder.dk
Fugldalen 12
formand@ryspejder.dk
Lyngdal 6
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
Susanne Løvheim
Anne Hjortkjær
Bo Madsen
Lis B. Hermind
Rikke Bjørn Jensen
GRUPPELEDELSEN
Leon Sindberg
Lotte Thorup
Annette Hinkbøl
Jan Løvheim

Mødedag: en 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
Susanne Frandsen

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Platanvej 46
Søkildevej 60
Kærmindevej 11
Odderholm 28

2280 4029
2264 8056
2943 7226
9394 5568

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
2021 8965
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

