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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.
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
14/11
26/12

til bladet, der udkommer 22/11
til bladet, der udkommer
3/1/2022

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 et gavekort til Ry Bio. Voksne
kan også deltage.
PS: Vi forbeholder os ret til at vælge
blandt de bedste tegninger ....

Sommeren 2021 er gået.
Vi er næsten til bage til normalen, men hvad vi før tog for givet tænker vi nu alligevel lidt over.
Det vil vare nok en rum tid før spritdispenserne bliver stillet væk.
Ingen betvivler længere at hygiejne er vigtigt, vand og sæbe forebygger sygdomme, lad os tage
den læring med så vi kan være sammen med lidt mindre afstand.
Det har været en dejlig travl sommer i 1. Ry Gruppe.
Vi har i år igen været på sommerlejre. Vi har haft en gruppe tur d. 4 september, kan nu holde
helt almindelige møder, og selv et lille forårsmarked og et høstmarked lykkedes det at afholde i
år.
Tak til alle jer der får tingene til at ske, det var slet ikke det samme uden jeres flittige hænder
At vi skal passe på hinanden og hjælpe hvor vi kan, fordi vi kan, det er da lige i BP-s ånd.
Spejdere i alle lande aflægger d. 24 april spejderløftet hvor de lover at holde spejderloven.
Spejder loven lyder sådan:
Den der er med i spejdernes fællesskab, gør sidt bedste for
At finde sin egen tro og have respekt for andres.
At værne om naturen.
At være en god kammerat.
At være hensynsfuld og hjælpe andre.
At være til at stole på.
At høre andres meninger og danne sine egne.
At tage medansvar i familien og i samfundet.
I år aflagde Spejderne løftet d. 4 september på banegården midt i Ry.
Det gjorde vi for at minde hinanden om hvad der er vores værdier, og for at mindes alt det vi er
gået glip af, i den tid vi ikke kunne være spejdere sammen.
Senere samlede spejderne ind til Red Barnet, børn hjælper børn, det passede lige ind i tankerne
med gruppeturen.
Til alle jer nye forældre og spejdere der er startet her i september. Vi vil gerne opfordre til at I
tager med på de ture jeres ledere arrangerer, det er her at man rigtig føler sammenholdet og

alle de kedelige ting vi laver til møderne giver lige pludselig mening, men det at sove ude væk
fra far og mor kræver også træning.
Hjemve er ganske naturlig, som dog kan dæmpes betragteligt hvis du/I træner ved at lave sove
aftaler med skolekammeraterne, bedsteforældre og nær familie.
Når man har prøvet at sove ude væk fra far og mor flere gange og er tryg ved det, bliver det en
dejlig oplevelse at tage på telttur med spejderkammeraterne. Nu kan man nyde turen og ikke
være bange for alt det der kunne gå galt.
Lige nu planlægger vi en super jule tur d. 4 – 5 december hvor vi håber at alle vil være med til at
fejre traditionerne, Gruppeturen er tradition og julehygge på Ny Sletten med alt hvad der hører
til. Vi håber også på hjælp fra jer forældre som køkkenhjælpere da det er en stor opgave at lave
mad til 120-150 sultne spejdere. Giv os et ring, hvis I gerne vil hjælpe til.
Det gælder også hvis du kan se dig selv hjælpe med andre ting i gruppen, og har lyst til det
voksen fællesskab vi også har i 1. Ry Gruppe.
Vi har nogle små projekter som vi skal have opfundet, og lavet prototyper på, og have gjort
børnesikre til landslejren 2022.
Vi vil gerne lave et solcelleanlæg til opladning af telefoner og pc, der skal laves et genanvendeligt stativ hvor solcellerne monteres, en fugtsikker kasse med lade kontroller og
batterier samt en inverter. Eventuelt også med usb udtag uden om inverteren så vi sparer på
strømmen. Kunne man lave en cykel hvor spejderne selv kunne trampe sig til en opladning ville
det også være en super ekstra bonus.
Vi vil også gerne have lavet et varmtvandsanlæg til indbygning under bålet, så vi automatisk
laver varmt vand når vi laver mad. Vi mangler her lidt teknisk og praktisk hjælp så tingene er
sikre. Der bruges enorme mængder af træ for at lave opvaskevand efter madlavningen, kunne vi
spare det væk, sparer vi jo også naturen.
Synes du det lyder som en udfordring du gerne vil være en del af så skriv til Gruppelederne, du
er også velkommen til at kigge forbi Lynghoved om onsdagen kl. 19.15 hvor hyttefædrene er i
gang med at vedligeholde Lynghoved, det vil sikkert også være i denne patrulje at forsøgene vil
blive bygget og afprøvet.

Gruppeledelsen i 1. Ry.
Annette, Jan, Lotte og Leon.

Hvor: naturområdet Hedeland mellem Høje Taastrup, Greve og Roskilde Kommune
Hvornår: I dagene fra den den 23. juli til den 31. juli 2022
Hvad vil der ske: omkring 40.000 spejdere fra Danmark og udlandet flytter til
Spejdernes Lejr 2022. Vi skal ligge i en af de 3 underlejre for spejdere, derudover er der
en hjælperlejr. Underlejrene er inddelt i kommuner - vi skal ligge tæt på de andre
spejdere i Skanderborg kommune. 1. Ry gruppe har sin egen lejr, hvor de enkelte grene
sover i telte sammen. I vores egen lejr har vi fælles madlavning, lejrbål og her hygger vi
os sammen. I dagtimerne er spejderne grenvis på aktiviteter der passer til deres alder.
Alle vi voksne i 1. Ry er med til at give spejderne en spændende udfordring og en helt
særlig spejderoplevelse. En oplevelse man tager med videre i sit spejderliv.

Pris: Den officielle pris er 2250 kr., men for spejderne i 1. Ry er prisen kun det halve altså
1125 kr. for første barn og kun 575 kr. for andet, tredje og fjerde barn - vi har nemlig en
rigtig god økonomi, bl.a. tjent på vore markeder med stor forældrehjælp.

Lommepenge: på Spejdernes Lejr vil der være et ”lommepengearmbånd”, som I som
forældre kan sætte penge ind på, der vil være et loft for hvor meget spejderne kan hæve
om dagen. Man kan have særlige beløb til f.eks. en lejr t-shirt. Vi laver sund og mættende
mad i lejren, så vi bakker fuldt ud op om loftet på ”snolder-pengene”.

Mobiltelefon: Vi ønsker at styrke fællesskabet i grenene og i gruppen. Mobiltelefonen
behøver ikke komme med, vi oplever at den let kan blive noget, man kan komme til at
gemme sig bag, i stedet for at være sammen med de andre spejdere. Vi vil også rigtig
gerne hjælpe spejderne, hvis der er noget de ikke kan finde ud af, er blevet kede af eller
måske bare er blevet trætte. I kan altid komme i kontakt med lederne, og skulle nogen få
hjemve, vil vi også hjælpe med det. Børn få oftest hjemve når de er trætte, så vi vil
hjælpe med en fredelig aftenstund, og støtte dem der bliver kede af det, og kontakte jer
hvis det er løsningen. For de ældste spejdere aftaler lederne nærmere i grenene.

Særlige hensyn: Særlige hensyn til den enkelte spejder spørger vi ind til sammen med
tilmeldingen

Tilmelding: forhåndstilmelding i november, og endelig tilmelding først i februar - det vil I
høre nærmere om.

Hvordan kan andre voksne deltage: Hvis I som voksne gerne vil deltage i spejdernes
lejr, kan det sagtens lade sig gøre. Lejren har brug for masser af hjælpere. Du kan læse
mere på: https://spejderneslejr.dk/da/lejrfrivillig
Hvis du gerne vil hjælpe med at uddele fødevarer i en underlejr, sammen med andre
voksne omkring 1. Ry, kan du evt. skrive til hyttefar Jørgen Gammelgaard på:
gammelgaard22@gmail.com

Udfordringer: vil der værre masser af, men udfordringer der passer til den enkelte
spejders alder - og det er dem vi alle sammen vokser af.

Yderligere info: 1. Ry gruppe vil sende yderligere information ud, når vi nærmer os
tilmeldingen ellers kan I læse mere på: https://spejderneslejr.dk/da/om-spejdernes-lejr

Spejderhilsen
Lederne

byDicle
Kyhnsvej 11
8680 Ry

www.bidicle.dk
8619 1916

STØT VORE
ANNONCØRERE
- DE STØTTER OS

RY MyreR
Hej Myrespejdere og forældre.
Efter høstmarkedet og oprykningen er vi kommet rigtig godt i gang med den nye flok
Myrespejdere. Hver mandag møder vi livlige spejder, der er fulde af energi og godt
humør.
På de første par møder har vi øvet os i at tænde bål. Det kræver både kunnen,
samarbejde og tålmodighed - og alle myrespejderne klarede udfordringen! Godt
gået!
Vi er gået i gang med naturmærket og har i den forbindelse fundet blade og insekter
i skoven samt afholdt et meget spændende insektvæddeløb. Bagefter skal vi tage
hulemærket, og når forløbene er færdige, får spejderne nye mærker til uniformen.
Derudover byder møderne på en masse sjov og leg udenfor, så husk tøj, der passer
til vejret!
Efteråret og vinteren byder på to lørdagsarrangementer for Myrespejderne, nemlig
Gildeløbet d. 2. oktober og juleturen d. 4. december.
Vi ser frem til et efterår fyldt med bål, lege, suppe og naturoplevelser
Spejderhilsner
fra
Emil, Rune,
Jacob og Stine

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

RY Skovmus
Kære Skovmus og Skovmusforældre
Vi er godt i gang med det nye spejderår. Vi har øvet os og taget kniv- og savbevis,
og har lært noget om, hvordan man håndterer de skarpe værktøjer på sikker og
effektiv vis.

Sidste gang lærte patruljerne, hvordan man melder klar på spejdervis. Det skal vi
bruge, når vi skal deltage i Gildeløbet i Skanderborg den 2. oktober. Det er et super
hyggeligt løb, hvor patruljerne i fællesskab skal løse en masse forskellige opgaver.
Temaet for årets løb "Verdens bedste Pippi".

Den 5. oktober holder vi forældremøde i forbindelse med Skovmus-mødet.
Forældrene er velkomne til at deltage i hele mødet. Til at starte med tager vi en snak
med jer forældre og fortæller om vores spejderaktiviteter og bagefter kan I
forhåbentlig smage lidt bålmad, som Skovmusene har tilberedt imens.

I den kommende tid, skal vi have gang i et lille byggeprojekt, så vi får lejlighed til at
øve knob. Og ellers synger og leger vi hver gang.

Husk i øvrigt, at Spejdersport om lidt holder deres halvårlige spejdernes aften, hvor
alle spejderne får 20 procents rabat. Det er den 7. oktober, og rabatten gælder også
ved køb i online-shoppen.

Spejderhilsen
Skovmus-lederne

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

www.gaverogvin.dk

Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre.
Så blev det efterår og vi er kommet godt igang igen efter sommerferien.
Ved gruppeweekenden på Lynghoved i første weekend af september blev gruppen
af Fjeldrotter cirka fordoblet, da 20 børn rykkede op fra Skovmusene. Det er dejligt
med så mange glade og friske
spejdere og også lidt af en
mundfuld alene det at lære,
hvad I alle sammen hedder.
Lige nu er vi omkring 40
Fjeldrotter alt.
Vi har inddelt jer i 6 patruljer
og vil i de kommende møder
gøre et godt forsøg på at ryste
de enkelte patruljer godt
sammen og også at alle
Fjeldrotter lærer hinanden at
kende. Det er muligt, at der skal byttes lidt rundt i patruljerne, hvis det viser sig, at
noget ikke rigtigt fungere, men ellers er det tanken, at I ikke nødvendigvis er sat i
patrujle med nogen, som I kender meget godt i forvejen, da spejderlivet også
handler om at kunne arbejde sammen med nogen, man ikke er bedste venner med i
forvejen og måske finde ud af, at det faktisk kan være rigtig sjovt alligevel.
Ud over nyoprykkede Fjeldrotter har vi også fået udskiftning på ledersiden. Vi har
måttet sige farvel til Anders, der er flyttet til Odense for at læse, og til Ask og Silke,
som begge er taget på efterskole.
Karl, der er tropsspejder, har sagt ja til at hjælpe os og af nye voksne, har vi Bo og
Jakob som er rykket med op fra Skovmusene og derudover Martin og Karen-Marie,
som er nye ledere. Carlo rykker på et tidspunkt op og bliver leder hos Troppen.
Alle Fjeldrotter har fået et navneskilt i læder til at binde i tørklædet. Vi synes det ser
“spejdersejt” ud og hjælper os voksne til at lære jeres navne hurtigere.
Som fast start på møderne her i efteråret har vi besluttet at hejse flaget, så alle
Fjeldrotter forhåbentligt bliver supergode til flagsangen og at sætte flag op korrekt.

På gruppeweekenden havde vi en aktivitet, der krævede en
dyrlæge tilstede, nemlig kofodbold! Så var det jo heldigt at
Susanne også er dyrlæge… der blev tjekket, at alle havde et
hjerte, der slog lystigt, inden kampen gik i gang, og heldigvis blev
det ikke nødvendigt at aflive nogen af køerne pga skader
undervejs!
Kofodbold er fodbold med kopper for øjnene, så synet bliver snydt. De fleste
morede sig ret meget over denne aktivitet.

Om aftenen havde vi et rigtigt hyggeligt lejrbål. Natten var kold - vigtigt at huske en
god sovepose og noget tøj, der er rart at sove i, når man sover ude om efteråret.
Fjeldrottehilsen
Bo, Jakob,
Karen-Marie,
Martin, Karl,
Carlo, Leon
og Susanne.
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Du hjælper - AURA betaler – Spejderne får en ekstra indtægt
Alle skal bruge strøm. Hvorfor ikke kombinere det med at støtte spejderne?
Når du vælger AURA Sponsorstrøm, får 1. Ry Gruppe en støtte – uden at det koster
dig ekstra. Du støtter en forening efter eget valg, og AURA El-handel betaler.
Alle kan være med - Du kan både købe AURA Sponsorstrøm til din private husstand
og til din erhvervsvirksomhed.
For hver kWh strøm du bruger, giver AURA El-handel 2 øre til den forening, du har
valgt at støtte. Dit elforbrug må dog højst være på 100.000 kWh om året. En typisk
husstand bruger ca. 4.000 – 5.000 kWh om året. Sådan får spejderne 80-100 ekstra
fra hvert eneste medlem, der tilmelder sig
Støtten fortsætter, så længe du køber AURA Sponsorstrøm.
Hvorfor gør AURA det?
Som en del af AURA Energis CSR-politik støttes det store frivillige arbejde, som
foregår i foreninger og klubber.
Værd at vide:
· Der er ingen binding på Sponsorstrøm, og det er gratis at tilmelde sig
· Det er nemt at skifte fra en anden leverandør.
AURA El-Handel sørger for alt det praktiske
·
·
·
·

Du kan tilmelde dig AURA Sponsorstrøm, uanset hvor i landet du bor
Du behøver ikke at være medlem af den forening, du vil støtte
Du får strøm til en konkurrencedygtig pris
Det koster dig ikke ekstra at købe AURA Sponsorstrøm

Så nemt tilmelder du dig
· Klik ind på aura.dk/bliv-elkunde
Når du har tilmeldt dig, skal du ikke gøre mere. Aura sørger for at opsige din gamle
elaftale og starte den nye op.
Har du spørgsmål?
Kontakt AURA El-handel på tlf. 87 92 55 45 eller elhandel@aura.dk

Så er det efterår – husk at efter efterårsferien slutter møderne kl. 20:30 OG husk
cykellygter på cyklen!!
Efter sommerferien var første opgave for
tropsspejderne høstmarked og i den forbindelse
at sætte vartegnet op og bage pandekager.
I starten af september var der gruppe-weekend
på Lynghoved, hvor spejderne blandt andet
skulle bygge deres eget overnatningssted. De få
tropsspejdere der var med, gik til opgaven med
stor energi. Dejligt.
Resten af efteråret har vi almindelige møder om
mandagen, som dog bliver lidt ualmindelige, i
hvert fald for lederne, fordi 10 ud af 12 spejdere
er 7. årgang. Derfor bliver møderne i efteråret
langt overvejende planlagt af lederne. Så må vi
se til efter jul, når 6. årgang rykker op, om nogen
har lyst til at prøve kræfter med patruljelederrollen (med hjælp fra os selvfølgelig).
På troppens facebookside har vi lagt information
om et par løb her i efteråret. Ud fra det
kendskab vi har til disse løb og det vi kan læse om dem, så egner de sig rigtig godt til
yngre tropsspejdere, der skal i gang med de første løb.
Inden tilmelding til et løb, skal man samle en patrulje, typiske 3-5 spejdere, som tilmeldes
sammen. Vi opfodrer til, at spejderne selv bruger offentlig transport til og fra løbene.
Deltagerbetalinger over 125 kr. kan refunderes hos 1. Ry Gruppe. Gruppen betaler
derudover tog-/busrejse og eventuelle andre udgifter.
Men for vores kasserers skyld må I meget gerne lave en fælles afregning med hende, så
hun ikke skal afregne med 4-5 forskellige forældre. Husk at få kvittering/bon på det I
betaler.
Vi håber, at mange af tropsspejderne har mod på at tage af sted.

Vi kan allerede nu komme med en lille forvarsel om næste års sommerlejr – selvom det
er langt ude i fremtiden. I 2022 er der Spejderne lejr i Hedeland på Sjælland. 1. Ry gruppe
tager afsted sammen, det vil sige, at alle spejdere fra 1. Ry gruppe kommer til at ligge i
samme lejr. Vi dog være opdelt i grene både i teltene og på aktiviteterne.
Datoer til kalenderen:
Fenrisløbet: 30.-31. oktober, Start Brejning station, slut Brejning efterskole. Link i vores
facebookgruppe
24Silkeborg: 12.-13. november. Link i vores facebookgruppe.
FlagerMusLygteLøbet: 1. weekend i november (Marselisborg skovene)
Juletur til Sletten den 4.-5. december – der kommer invitation og tilmelding senere.
Baggerservice: bliver formentlig aflyst, da vi har så forholdsvis få tropsspejdere.
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MARTS

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)
Emil Uhre
Jacob Studtmund
Rune Borgbjerg
Stine Marie Christensen

Mail: myrer@ryspejder.dk
Kildebjerg Bakkevej 21
Lillesøvej 13C, st., Skanderborg
Fjeldstedsvej 3
Bøgevej 62

5129 6950
2537 6525
2537 0811
2140 8537

Mødedag: Tirsdag
17.30 – 19.00

SKOVMUS (8 - 10 år)
Christina Børlum Petersen
Eske Jakobsen
Helle Juul Bak
Kasper Præstgaard
Kenneth Lynghøj Christensen
Mille og Palle Lorenzen

Mail: skovmus@ryspejder.dk
Gartnervænget 15
Fugldalen 24
Vessøvej 40
Rugaards Skovvej 61
Fjeldstedvej 10
Sneglebakken 20, Vrold

2162 3158
2269 7781
5192 3800
3138 4687
4010 1524
5192 0772

Mødedag: Onsdag
17.30 – 19.00

FJELDROTTER (10 - 12 år)
Bo Madsen
Jakob Juul Eriksen
Karen-Marie Schiøtt
Leon Sindberg
Martin Vistisen
Susanne Frandsen

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Vessø Vænge 2
Silkeborgvej 10, Sorring
Vessø Vænge 42
Kærmindevej 11
Vessøvej 40
Rugaarden 54

3152 9362
2096 8008
2172 5470
2943 7226
5161 6094
9394 5568

Mødedag: Mandag
19.00 – 21.00
(vinter: kun til 20.30)

TROP (12 - 16 år)
Anne Mikkelsen
Carlo Agerskov
Hanne Møller Andersen
Irene Bjerum Poulsen
Steffen Brinch

Mail: troppen@ryspejder.dk
Sdr. Ege Strandpark 11
Søkildevej 60
Klostervej 126
Skovvænget 20
Julsøvænget 16

2030 8878
2264 8056
2233 4935
8788 0307
4240 2914

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

