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”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
1/8
26/9
14/11
26/12

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 ....
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Kære alle,
I april afholdt vi grupperådsmøde i 1. Ry Gruppe, dog dette år virtuelt, men alligevel med et
flot fremmøde. På dette Grupperådsmøde fremlagde undertegnede årsberetningen på
vegne af Bestyrelsen, og uddrag fra dette kan I finde i nedenstående.
1. Ry Gruppe har, som alle andre i samfundet, i 2020 været præget af hele Covid-19
situationen. Vi har dog til stadighed og trods omstændighederne haft en forholdsvis stor
indtjening og engagement til vore loppemarkeder. Fra bestyrelsens side har vi dog stadig
drøftet de økonomiske aspekter, da vi nu har afsluttet den sidste del af byggeriet på
Lynghoved, men samtidig har en usikkerhed ang. vores langsigtede indtjeningskilde. Dette
velvidende at vore markeder stadig giver os gode indtjeninger, som vi fremadrettet ønsker
at kanalisere yderligere til vores spejderarbejde og fortsatte udvikling af vore børn og unge.
I forhold til det afsluttede byggeri på Lynghoved, kan vi konstatere, at vi stort set selv har
bidraget til halvdelen af udgifterne, hvormed resten kommer fra tilskud og fonde. Dette er
utroligt flot, og vidner om en gruppe med en stærk økonomi. Desværre kunne vi i 2020 ikke
afholde høstmarked på vanlig vis, men til gengæld fik vi et par gode alternative og mindre
markeder, som var godt besøgt med stor hjælp fra alle vore frivillige. Tillykke til os alle, og
endnu en gang en kæmpe tak til alle, der lægger en indsats, om det så er en time eller flere
dage. Mange tak.
Vi er dog igen nødt til at henstille til, at dette virkelig er essentielt for, at vi kan fortsætte
vores positive udvikling, og at I som
forældre har virkelig en stor aktie i, at
dette kan sikres. Vi vil dog helst sikre
dette af frivillighedens vej, og derfor
en lille bøn til, at de der bare en gang
imellem har en times overskud
søndag formiddag, eller hvilken som
helst anden dag i ugen, kan
supportere og hjælpe til, der hvor det
kniber. Her i foråret har vi mange flagopsætningsdage, som giver stor
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synlighed for spejderne i Ry, og hvor både børn og voksne kan hjælpe til. Det er vigtigt, at I
støtter op om dette, enten som “flag-løber” eller chauffør. I kan evt. tage fat i jeres
grenleder og/eller gruppeledere (Lotte eller Leon) for mere viden om dette.
Forbedringer i Lynghoved er fortsat i højsædet hos vore hyttefædre, og der har været
mange mindre forbedringer af Lynghoved i løbet af 2020, selvfølgelig med stor fokus på
Covid-19 restriktioner. Vi håber, at alle disse forbedringer giver et endnu bedre miljø for
vore spejdere og deres aktiviteter. I hvert fald benyttes hytten med endnu større aktivitet
både af egne spejdere, andre grupper og diverse Ry-borgere, som låner hytten og området.
Det er skønt at mærke, at der sættes pris på omgivelserne.
I bestyrelsen arbejder vi fortsat i de nedsatte udvalg således, at vi kan få flere aktiviteter
iværksat, og derved sikre, at vi sammen lever op til 1. Ry Gruppes formål og vores 20202025 udviklingsplan, som helt overordnet siger:
Værne om “Spejderlivet i 1. Ry Gruppe” og “Voksenspejd” for at sikre de bedste
faciliteter fysisk og socialt for børn og voksne i 1. Ry Gruppe
Sikre “Spejderaktiviteter i 1. Ry Gruppe” for at udvikle selvstændighed i fællesskabet
med fokus på nysgerrighed - både lokalt og internationalt, med udgangspunkt i:
Modige børn og unge
Vildskab i naturen
Urban Scouting
Bæredygtighed i børnehøjde
Sikre traditioner & nye aktiviteter i løbet af “Årets gang i 1. Ry Gruppe”, hvor alle
frivilligt tager ejerskab for fællesskab, engagement og involvering.

Vi har dermed i 2020 formået at holde fast i medlemmer, og desuden haft stor tilgang til
ventelister, hvilket er utroligt flot i denne tid. For at sikre, at vi forbliver en bæredygtig
gruppe, har vi ligeledes valgt, at dele den frivillige arbejdsbyrde imellem os, i følgende
udvalg:

”LYNGHOVED” - SKANDERBORGVEJ 86 - 8680 RY

Flagudvalg; der i øjeblikket styres af vores Gruppeleder; Lotte
Høstmarkedsudvalg; Niels Peter
Små Markeder; Peder og Leon
Fællesskabs udvalg; Anne og Lotte
Fundraising; Birgitte og Lis
Kommunikationsudvalg; Anna og Nanna

Nye og flere kræfter i disse udvalg er altid velkomne, og I kan altid tage fat i jeres ledere
eller en fra udvalget, hvis I er interesseret i at deltage.
Sidst men ikke mindst, vil jeg meget gerne sige tusind tak til det afgående
bestyrelsesmedlem og kasserer; Peter Kaag, der igennem årene ligeledes har lagt en
kæmpe stor indsats i 1. Ry Gruppe. Mange tusind tak. Og jeg skal i samme åndedrag sige
velkommen til Sus som ny kasserer - og hvis I som forælder har lyst til en plads i
bestyrelsen, så er der stadig mulighed for dette. Vi ser frem til yderligere et godt år for vore
børn og unge i 1. Ry Gruppe, og forhåbentligt mange positive spejder oplevelser.

På vegne af 1. Ry
Gruppe Bestyrelse,
Nanna Aage
Lundsgaard.

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

RY MyreR
Kære Myreforældre
Det er skønt, at være godt i gang med spejder-livet igen. Siden den ufrivilligt forlængede
vinterpause har vi blandt andet bygget drager, snittet med kniv, lavet bål, ristet skumfiduser,
spist kagemand, sunget og leget omvendt gemmeleg.
I bededagsferien havde vi en fantastisk lejrtur til Gyvelhytten. Vi mødtes ved Lynghoved og gik
derud. Der er omkring fem kilometer og alle tog turen i fin stil. Vel ankommet var der tid til at
indrette sig i shelters med sovepose og liggeunderlag, og så gik eftermiddagen ellers med fri
leg, snitterier, bål og bådebyggeri - små elastikdrevne båd af ispinde, som blev afprøvet i søen.
Aftensmaden var bland-selv foliebakke med grøntsager og pølser over bål. Det blev en fed dag
i solskin og forårsvejr i herlige omgivelser ved Gyvelhytten. Efter en god nats søvn i shelterne,
morgenmad og pakning gik turen atter hjemad.
På det seneste møde tog vi hul på emnet førstehjælp - og lærte blandt andet at rense sår og
sætte plaster på, og om flasker med farlig kemi. Vi fortsætter med førstehjælp næste gang og
ender med at tage førstehjælpsmærket.
15. juni har myrerne flagtjansen, og her har vi
brug for jeres hjælp. Det er ledere og forældre,
som står for at sætte flag op. Man får rørt sig og
får frisk luft og det tager cirka 45 minutter. Man
møder bare op på Lynghoved til den aftalte tid,
og så skal man nok blive sat i sving. Vi skal bruge
fem frivillige hver gang. Man kan melde sig til en
morgentjans eller en eftermiddagstjans ved at
skrive sig på skemaet via dette link:
http://kortlink.dk/2bp8a eller ved at give besked
til lederne. De svarer også gerne på spørgsmål.
Flere forældre har spurgt til, hvor man køber uniformer. Nye uniformer kan købes i
Spejdersport, men tjek gerne først, hvad gruppen har liggende af brugte uniformer. Kontakt
SuS på 2021 8965 eller skriv til sus@ryspejder.dk.

Mange spejderhilsner fra Jakob, Mikkel, Eske, Stine, Helene, Christina og Kenneth

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

www.gaverogvin.dk

RY SKOVMUS
Kære Skovmus og Skovmusforældre
Tak for en super god lejrtur til Temnæshytten i Pinsen :) Herunder får I en dagbog fra lejren.
Frem mod sommerferien har vi 4 Skovmusmøder tilbage. Sidste møde er tirsdag d. 22. juni.
Vi afholder alle møderne samlet for alle Skovmusene, og som udgangspunkt foregår
møderne på Lynghoved. Efter sommerferien starter vi op igen d. 10. august.
Mange hilsner fra Skovmuslederne

Kære lejrdagbog, dag 1
I dag har vi slået telte op. Vi er 28 glade Skovmus der er taget på lejr til Temnæshytten. Det
regner en del, men ellers er her super godt. Efter frokost (hvor alle spiste vildt mange
rugbrødsmadder), skulle vi ud på løb.
På posterne skulle vi løse en masse
opgaver. Vi spillede naturbingo, forsøgte
at koge et æg, øvede os i at binde knob,
flyttede vand med 1 stykke papir, spillede
stigegolf og hyggede med varm kakao på
hygge-posten. Vi kunne næsten finde ud
af at finde vej imellem posterne. Det var
nogle gange lidt svært, fordi vi havde selv
tegnet kortet som vi skulle gå efter.
Vi har selvfølgelig også hygget helt vildt
meget i teltene, og så har vi leget en del
stikbold.

Kære lejrdagbog, dag 2
Nøj, hvor har det regnet i nat og nøj, hvor det larmer i teltet – og hold da ferie hvor larmer
fuglene meget kl. 3 om natten. Så lærte vi det.
Dagen startede mega kold. Det både regnede og blæste. Pyha. På med en varm trøje og
regntøj. Efter morgenmaden samledes vi til flaghejsning. Her lærte halvdelen af Skovmusene
at man altid skal huske at have sit tørklæde på. Vi lærte også at Helle ser vildt fjollet ud når
hun laver Knapfabrik-sanglegen.

Patruljerne har på skift været ude og sejle i kano. Blæsevejret og høje bølger
på søen gjorde det ekstra spændende. Mange Skovmus skulle helt klart prøve
flere gange. Vi har også forsøgt os med den kreative udfordring: kartoffel-tryk.
Super hyggeligt og der kom faktisk mange interessante t-shirts ud af det.
Vi har igen spillet stikbold og hygget en masse i teltene. Derudover har vi
spillet fodbold, savet brænde, tonset rundt i skoven, bagt snobrød, ristet
skumfiduser og meget mere. Dagen sluttede af med en fælles omgang
høvdingebold og et super hyggeligt lejrbål. Vi sang en god del spejdersange. Sange som vi
ikke har sunget alt for længe, pga. coronarestriktioner. Det kunne tydeligt mærkes at
det har været savnet.
PS: Solen skinnede faktisk om
eftermiddagen. Ih hvor dejligt :)

Kære lejrdagbog, dag 3
Dagen er startet stille i dag. Ro i lejren og
hygge i soveposerne, og herefter den
sædvanlige gode morgenmad. Så skulle alle teltene slåes ned. Øøøøøøv, vi skal hjem i dag.
Efter at alt var pakket og hele lejrpladsen ryddet op, sagde vi pænt farvel til hinanden og tak
for en super lejr. Vi glæder os allerede til næste spejderlejr :)

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

byDicle
Kyhnsvej 11
8680 Ry

www.bydicle.dk
8619 1916

Ry Fjeldrotter
Mad over bål smager altid godt!
Hej Fjeldrotter og forældre.

Vi har brugt hele april måned på at lave mad over bål og konklusionen er klar:
Uanset hvad vi har fundet på, synes alle børn at det smager godt, når de selv har
lavet det ☺

Der er en gammel spejdersang med denne tekst:

Så længe som kartofler
overho’det har en skræl,
må der andre til skrælle dem,
for de kan jo ikke sel’.
Vi sad ved samme spand
med fingerne i vand:
vi skrælled’ hele dagen,
og vi var kun otte mand.
Nej, vi vil råbe hurra,
og det skal ske med smæld,
når man engang har fundet på
kartofler uden skræl.
Vi sad ved samme ....

Nå men den sang skal da vist skrives
om. Vi fandt i hvert fald sammen med
Fjeldrotterne ud af, at man med
moderne kartofler sagtens kan lave
kartoffelmos af kartofler med skræl…

Den sidste gang med bålmad blev brugt på dessert-tema. Pandekager med is var det
helt store hit. Og sjovt selv at lave is ud af fløde og vanillesukker men helt uden brug
af en fryser (men fingrene blev lidt kolde)!

4 forskellige møder.
Her i maj har vi haft 4 møder med de samme 4 emner, så alle 4 patruljer fik et møde
med hvert tema:
•
•
•
•

Kniv, økse og sav
Førstehjælp
Kompas
De 17 verdensmål

Sommerlejr:
Husk at få jer tilmeldt til årets sommerlejr, der bliver super-hyggelig og med en
masse aktiviteter. Vi skal sove i telt og lave mad over bål. Hvis nogen af jer har
spørgsmål til den, er I selvfølgelig velkomne til at kigge forbi til møderne eller ringe.

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

Gode råd fra en rygsæks dyb til far og mor
Sommerlejren nærmer sig, og for nogle er det første gang, de skal af sted på en tur.
For et barn i 6-12 års alderen er det en kæmpeudfordring, at skulle holde styr på sine
ting i et telt sammen med 5 andre kammerater.
Fra rygsækkens dyb, har vi hentet nogle råd, som du måske kan bruge, når rygsækken
skal pakkes. Det er vigtigt, at du ikke blot pakker en taske og sender afsted sammen
med dit barn. I skal pakke sammen, så dit barn også ved, hvad han eller hun har med i
tasken. Det at være sammen om at pakke, er også første skridt til, at dit barn lærer
at pakke selv. Har dit barn prøvet at pakke før, kan barnet evt. selv finde alle tingene
frem og lægge dem på sengen. Når han eller hun er færdig, kan I sammen gennemgå
tingene og sammenligne med den pakkeliste, som jeres ledere har lavet, og I kan
snakke om de ting, der måske mangler, er for meget af, eller måske er det ikke så
hensigtsmæssigt, at tage sine nye hvide bukser med – selv om de er smarte.
Rygsækken er posernes pose, og selv i en vandtæt rygsæk kan der trænge vand ind.
Sorter tøjet og put det i poser, gerne gennemsigtige, så man kan se, hvad der ligger i
posen. F.eks. 1 pose med undertøj, 1 pose med badetøj, 1 pose med skifte-tøj –
toilettasken er en pose i sig selv osv. Det giver flere fordele: indholdet for-bliver
tørt og rent – og det er nemt at tage en pose op, og pakke den ned igen, uden at der
bliver rod i udstyret. De fleste pakkelister er allerede delt op i ”poser”.
En anden vigtig ting er ”NAVNET”. Alle tørklæder, spejder T-shirts, dolke etc. etc. er
ens, og det gør tingene meget lettere for både dit barn og for lederne, at der står
navn i alting. Man kan skrive navn i tøjet med en sprittusch, det går af igen efter
nogen tids vask, og bestik kan mærkes med neglelak.
Når man begynder at putte
tingene ned i rygsækken, er det
vigtig, at de tunge ting kommer
øverst, hvilket gør rygsækken
lettere at bære. Små ting puttes i
sidelommerne, og bløde ting
lægges ind mod ryggen. Undgå at
hænge ting udenpå rygsækken –
det forsvinder altid, eller
trækker tyngdepunktet skævt, så
rygsækken er træls at gå med.
Med spejderhilsen fra rygsækken

Sommeren nærmer sig, og det er lyst hele aftenen til spejdermøderne, selvom vi først
slutter kl. 21. Dejligt
Lige nu er der 25 spejdere i Troppen, fordelt i tre
patruljer; en 9. klasse-patruljer og to patruljer med 6. 7.
og 8. klasse spejdere, hvor de ældste er patruljeledere.
I april holdt vi Sankt Georgs dag, som 9. klasserne stod
for, for resten af Troppen, med det traditionelle skuespil
om Sankt Georg og dragen.
Vi var d. 8. maj på en hyggelig Tropstur til Paradislejren,
hvor spejderne rejste med tog til Silkeborg, og patruljevis
til Paradislejren. Her blev der lavet frokost på trangia;
pasta med kødsovs.
I løbet af foråret har Tropsspejderne taget et mærke
kaldet Sjovt, Dumt og Farligt, hvor en af opgaverne var
melkrig
.
To møder i juni foregår i Gyvelhytten, ved Knudsø (ved
siden af Birkhede-camping). Som afslutning på mødet d. 14.
juni ved Gyvelhytten, vil vi holde et lille informationsmøde
om sommerlejren, som afslutning på mødet.
Vi sender også information om dette på facebook.
Vi glæder os til sommerlejren på Bornholm, og håber at
rejsen frem og tilbage, kan komme til at ske uden de store
corona-forhindringer.
Efter sommerferien er noget af det første der skal ske:
Høstmarked – en af de helt store begivenheder i 1.
Gruppe….hvis ikke årets største. Troppen har traditionelt
flere opgaver i den forbindelse. Først er det normalt
Troppen der sætter vartegnet op ud mod Skanderborgvej, ca. en uge før Høstmarkedet. Her
har vi lidt udfordringer i år, da ingen af os – tropsledere – har mulighed for at være på
Lynghoved weekenden før Høstmarkedet.
Under selve Høstmarkedet har Troppen en pandekagebod, hvor vi regner med at alle
Tropsspejdere kan hjælpe til nogen timer. Vi laver en vagtplan så alle får en tjans med at
bage eller sælge pandekager, men også får tid til selv at komme rundt på markedet.

Når Høstmarkedet er ovre og pakket væk, har Troppen de sidste par år holdt kollektiv-uge,
hvilket vil sige, at de bor på Lynghoved i en uges tid. De søger selv for mad, de går i skole fra
Lynghoved, går til deres øvrige fritidsaktiviteter fra Lynghoved osv. Tropsspejderne har
tidligere haft stor glæde af kollektiv-ugen, for de lærer hinanden at kende på tværs af
årgangene. Nogen deltager hele ugen, andre nogen af dagene. Kollektiv-uge er et
arrangement, som kun kommer til at ske, hvis tropsspejderne selv tager initiativet.
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.
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 opfodre
til, at spejderne selv bruger offentlig transport til og fra løbene. Gruppen refunderer bus/
togbilletter.

Datoer til kalenderen:
Infomøde om sommerlejr ved Gyvelhytten – 14. juni
Sommerlejr: 3.-10. juli
Høstmarked-vartegn – omkring skolestart (mere ved vi ikke lige nu)
Høstmarked, pandekagebod – 14. august

JULI
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

2022 Sommerlejr: Uge 30 for alle spejdere

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

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

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

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

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

1
2
3
4 ALLE: Gruppetur
5 ALLE: Gruppetur
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

DL

Tr. PLAN kursus
Tr. PLAN kursus
Tr. PLAN kursus
Tr. PLAN kursus
Tr. PLAN kursus
Tr. PLAN kursus
Tr. PLAN kursus
Tr. PLAN kursus

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
31

OKTOBER

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

NOVEMBER

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

Sommeren nærmer sig, og det er lyst hele aftenen til spejdermøderne, selvom vi først
slutter kl. 21. Dejligt
Lige nu er der 25 spejdere i Troppen, fordelt i tre
patruljer; en 9. klasse-patruljer og to patruljer med 6. 7.
og 8. klasse spejdere, hvor de ældste er patruljeledere.
I april holdt vi Sankt Georgs dag, som 9. klasserne stod
for, for resten af Troppen, med det traditionelle skuespil
om Sankt Georg og dragen.
Vi var d. 8. maj på en hyggelig Tropstur til Paradislejren,
hvor spejderne rejste med tog til Silkeborg, og patruljevis
til Paradislejren. Her blev der lavet frokost på trangia;
pasta med kødsovs.
I løbet af foråret har Tropsspejderne taget et mærke
kaldet Sjovt, Dumt og Farligt, hvor en af opgaverne var
melkrig
.
To møder i juni foregår i Gyvelhytten, ved Knudsø (ved
siden af Birkhede-camping). Som afslutning på mødet d. 14.
juni ved Gyvelhytten, vil vi holde et lille informationsmøde
om sommerlejren, som afslutning på mødet.
Vi sender også information om dette på facebook.
Vi glæder os til sommerlejren på Bornholm, og håber at
rejsen frem og tilbage, kan komme til at ske uden de store
corona-forhindringer.
Efter sommerferien er noget af det første der skal ske:
Høstmarked – en af de helt store begivenheder i 1.
Gruppe….hvis ikke årets største. Troppen har traditionelt
flere opgaver i den forbindelse. Først er det normalt
Troppen der sætter vartegnet op ud mod Skanderborgvej, ca. en uge før Høstmarkedet. Her
har vi lidt udfordringer i år, da ingen af os – tropsledere – har mulighed for at være på
Lynghoved weekenden før Høstmarkedet.
Under selve Høstmarkedet har Troppen en pandekagebod, hvor vi regner med at alle
Tropsspejdere kan hjælpe til nogen timer. Vi laver en vagtplan så alle får en tjans med at
bage eller sælge pandekager, men også får tid til selv at komme rundt på markedet.

Når Høstmarkedet er ovre og pakket væk, har Troppen de sidste par år holdt kollektiv-uge,
hvilket vil sige, at de bor på Lynghoved i en uges tid. De søger selv for mad, de går i skole fra
Lynghoved, går til deres øvrige fritidsaktiviteter fra Lynghoved osv. Tropsspejderne har
tidligere haft stor glæde af kollektiv-ugen, for de lærer hinanden at kende på tværs af
årgangene. Nogen deltager hele ugen, andre nogen af dagene. Kollektiv-uge er et
arrangement, som kun kommer til at ske, hvis tropsspejderne selv tager initiativet.
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.
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 opfodre
til, at spejderne selv bruger offentlig transport til og fra løbene. Gruppen refunderer bus/
togbilletter.

Datoer til kalenderen:
Infomøde om sommerlejr ved Gyvelhytten – 14. juni
Sommerlejr: 3.-10. juli
Høstmarked-vartegn – omkring skolestart (mere ved vi ikke lige nu)
Høstmarked, pandekagebod – 14. august

