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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 retningslinjer:
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

SIDSTE DEADLINE 2021
26/12 til bladet, der udkommer 3/1/2022

FORSIDE TEGNINGEN
Du kan også få lov at lave forsiden:
Lav en flot farvelagt tegning, der handler om
spejder, og gerne årstidsbestemt, og aflever
den til din leder. Hvis tegningen er god, vil vi
bruge den til en forside i et nummer af
Stammen.
Hvis vi bruger din tegning er belønningen et
gavekort til Ry Bio. Voksne kan også deltage.
PS: Vi forbeholder os ret til at vælge
blandt de bedste tegninger ....

I 1. Ry Gruppe gør vi en forskel.
I 1. Ry Gruppe gør vi en forskel. Vi gør en forskel for alle vore spejdere, og den
verden de er i. Vi er en af Danmarks største spejdergrupper, og det kan vi være
stolte af.
Desuden er vi en gruppe med masser opbakning fra både tidligere spejdere,
ledere, forældre og endda ildsjæle, der i sin tid har været med til at starte 1. Ry
Gruppe. Dette er kun muligt fordi vi står sammen. Fordi vi arbejder sammen, og
fordi, vi værner om hinanden.
Det er dog nu tid til, at vi skal have skiftet bestyrelsesforpersonen ud i 1. Ry
Gruppe. Undertegnede har siddet både i bestyrelsen og som forperson i adskillige
år, og det er nu tid til nyt engagement. Ny forperson, med nyt blod på tanden til at
gøre en forskel.
I de år, jeg har siddet i bestyrelsen og som forperson, har vi forbedret Lynghoved
med stort byggeri og masser små tiltag, sikret adskillige fundraisingtiltag, fået
opbygget gode og velfungerende udvalg, haft store loppemarkeder som har
finansieret store spejderoplevelser og derved gjort en forskel for vores børn og
unge, og sikret en ny retning for 1. Ry Gruppe.
Sidstnævnte, der både har talt ind i retningen sat fra vores korps, men ligeledes
sikret en retning for 1. Ry Gruppe med vores overordnede formål om: Ry er
spejdernes by i 2025 fordi i 1. Ry Gruppe stræber vi efter i et åbent & frivilligt
fællesskab, og med udgangspunkt i den natur vi lever i at skabe de lokale og
internationale rammer for vores spejderaktiviteter.
Meget mere skal gøres for at opnå dette formål, og du kan være med, både til
endnu en gang at sætte retningen og dermed dit præg på, hvad 1. Ry Gruppe
skal være i fremtiden, men også samarbejde med mange gode kræfter om alle de
tiltag der allerede fungerer.

Jeg går af som forperson, da jeg mener, at der
skal nye kræfter til. Kræfter, der kan sikre, at vi
fortsat er en spejdergruppe med en sund
økonomi, en gruppe der arbejder både lokalt
og internationalt, og en gruppe der giver vore
børn og unge en masse spejderoplevelser.
Mine egne børn er nu så store, og dermed nu i
klanen, hvilket gør, at det giver mening, at nye
kræfter kommer til, og jeg overlader derfor
stolen til DIG.
Ifølge DDS' vedtægter skal vi have en bestyrelsesforperson for at måtte
opretholde gruppen. Det er derfor vigtigt, at DU melder dig, og møder op til vores
årlige grupperådsmøde (generalforsamling) i februar '22, og at du bliver valgt.
Arbejdet består i at planlægge 5-6 bestyrelsesmøder om året, sikre fortsat
samarbejde med meget selvkørende udvalg f.eks.: markedsudvalget, og
selvfølgelig være en central person i forbindelse med deltagelse i diverse
arrangementer i Ry.
Men alt i alt, går DU
ind i en stærk gruppe,
der allerede er meget
velfungerende, men
stadig altid har brug for
nye øjne til at gøre en
forskel for vore børn
og unge.

Nanna

byDicle
Kyhnsvej 11
8680 Ry

www.bidicle.dk
8619 1916

STØT VORE
ANNONCØRERE
- DE STØTTER OS
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Kære alle
12 glade Ryspejdere har i weekenden været
til Det Danske Spejderkorps (DDS)
generalforsamling - kaldet Korpsrådsmøde.
I år har det primært været vores vedtægter
der har været på programmet. Tidligere
hed det vores love, og de havde ikke været
igennem en grundigere revision siden
sammenlægningen af pigespejderne og drengespejderne til Det Danske Spejderkorps i 1973
- så det var nødvendigt og på tide. Samfundet omkring os ændrer sig, og det gør
spejderbevægelsen også. Derfor er det også vigtigt at alle omkring Spejderkorpset kan læse
hvad det egentlig er vi står for, i et sprog der svarer til, der hvor vi er i dag.
Når en masse paragraffer skal til
debat, og oplægget fra korpsledelsen
(den øverste bestyrelse for DDS), skal
igennem 1000 debatlystne spejderes
meningstilkendegivelser, kommer
der forslag til ændringer frem, og så
er det rigtig rart som 1. Ry gruppes
stemmeberettigede at have 10 andre
repræsentanter for 1. Ry med.
2 personer kan ikke nå omkring alle
debatter, men når vi er mange, kan vi nå at høre fleres meninger og derved give dem der
skal stemme det bedste udgangspunkt i afstemningen. I år var der 28 afstemninger elektronisk - om søndagen, og det gælder om at holde tungen lige i munden, når der skal
stemmes.
Som gruppeleder bliver man også stolt, når vi kan se at de unge klanspejdere, deltager i den
demokratiske proces, og bidrager i debatten, så vi også fremadrettet har det bedste
spejderkorps.
Vores generalforsamling i Det Danske Spejderkorps har en deltagelse på over 1000
spejdere, hvoraf de ca. 600 er stemmeberettigede, og det varer en hel weekend, så 1. Ry
var godt repræsenteret, heldigvis er der også plads til, at en masse af spejderkorpsets
øvrige spændende aktiviteter bliver præsenteret.
Det Danske Spejderkorps øverste ledelse (det der svarer til en bestyrelse) blev også valgt på
Korpsrådsmødet, og igen blev 1. Ry’s Mathias Bjerg valgt, det er vi selvfølgelig rigtig stolte
af, Mathias yder en stor arbejdsindsats til gavn for spejdere i hele Danmark.

I februar er det så vores egen tur, vi skal afholde generalforsamling (kaldet rådsmøde) i 1.
Ry - rådsmødets medlemmer er alle forældre og medlemmer over 15 år.
Her vælges 1. Ry Gruppes bestyrelse.
Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af gruppen. Det vil sige at
bestyrelsen har det overordnede ansvar for:
• at ledelsen af gruppen sker i overensstemmelse med Det Danske Spejderkorps'
formål og arbejdsgrundlag
• at Det Danske Spejderkorps' vedtægter overholdes
• gruppens økonomi, herunder budgettering, løbende kontrol og regnskabsaflæggelse
• opfølgning på generalforsamlingens beslutninger f.eks. vedr. udviklingsplan
• at aktiviteter tilrettelægges og gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, herunder
at de af korpsledelsen fastsatte regler
• at lovgivningens almindelige regler overholdes
Alt dette sker i samarbejde med gruppens ledere, forældre og spejdere.

Vi håber at flere af jer har lyst til
at bidrage i et spændende
bestyrelsesarbejde, til glæde for
spejderne i 1. Ry gruppe - og så
håber vi at se rigtig mange af jer,
og melder snarest en dato ud for
generalforsamlingen i 1. Ry
gruppe.
Spejderhilsen
Gruppeledelsen
Annette, Jan, Leon og Lotte

RY MyreR
Hej Myrespejdere og forældre.
De seje Myrespejdere har i løbet af de sidste par møder bygget huler og trænet
snigning igennem en mørk skov med et par ledere i hælene. Nu er vi så gået i gang
med trænisser, og her skal der både snittes, saves og males. Derudover har vi lavet
bål, spist store mængder tomatsuppe og i det hele taget bare haft det rigtig skønt
sammen.
På møderne har vi også trænet goddag- og farvelsang og snakket om, hvordan man
er en god kammerat. Alle sammen aktiviteter, der skal styrke fællesskabet.
Snart skal hele gruppen på juletur, og det glæder vi os meget til. Det er en hyggelig
tur, hvor vi skal julehygge og så skal Myrerne på løb sammen med de større
spejdere. Det er altid en god oplevelse – især fordi de store spejdere er rigtig gode
til at hjælpe de mindre. Efter juleturen holder vi spejderpause frem til slutningen af
januar, men det skal I nok høre nærmere om.
Spejderhilsner fra Emil, La, Rune, Jacob og Stine

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

www.gaverogvin.dk

RY Skovmus
Skovmusene redder dagen
Skovmus-spejderne fra Ry har øvet sig på førstehjælp og ved nu noget om, hvordan
man hjælper en kammerat, der har slået sig
Hvordan forbinder man en brækket arm? Hvordan ringer man efter hjælp, hvis
nogen har slået sig alvorligt og hvad skal man gøre, hvis man finder én som er
besvimet? Det er nogle af de situationer, som Skovmus-spejderne i Ry har øvet sig
på at håndtere i den seneste tid.
De har nemlig haft førstehjælp på programmet på de seneste møder. De har blandt
andet været på førstehjælpsløb og skal også besøge brandstationen i Skanderborg.
- De er virkelig seje, og har snart gjort sig fortjent til førstehjælpsmærket for den
stærke indsats, udtaler Skovmuslederne.
Kend din patrulje og Pippi-løb
Men Skovmusene har også lavet mange andre spændende ting, siden sidste
udgave af Stammen.
De har været på et "lær din patrulje at kende"-løb med små, sjove teambuildingopgaver, de har
bygget
stridsvogne med
rafter og lært
tømmerstik og
vinkelbesnøringer,
og de har leget
snigeren i den
mørke skov.

Det sidste er en populær leg, hvor det gælder om at snige sig uset op til toppen af
Kyhnsminde uden at blive opdaget af lederne.

Ja, og så har de deltaget i Gildeløbet, hvor de sammen med Myrerne
leverede en flot indsats. To Skovmus-patruljer gennemførte løbet, hvor
de skulle
igennem
syv
forskellige
Pippi Langstrømpeudfordringer.

Juletur og Spejdernes lejr
Til sommer deltager Skovmusene i Spejdernes Lejr, og det er allerede nu tid til
forhåndstilmelding, så vi så småt kan begynde at planlægge. Den endelige
tilmelding kommer i begyndelsen af det nye år. Spejdernes lejr er en stor lejr for
spejdere fra hele landet. Skovmusene er med fra 23.-27. juli, og det bliver helt
sikkert en oplevelse for livet.
Husk også at melde jer til juleturen den 4.-5. december på Sletten. Det er Ryspejdernes egen traditionsrige tur, hvor vi overnatter i hytter med køjesenge, og det
plejer at være super hyggeligt.

Spejderhilsen
Skovmuslederne

Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre.
Så er det blevet efterår og mørkt til spejdermøderne. Vi er ude stort set hele tiden
hver gang, så det er meget vigtigt at I altid har varmt tøj på (regntøj hvis det regner)
og også helst en lommelygte med.
En oplagt julegaveidé kunne være en god pandelygte, så man kan se noget og
samtidigt have hænderne fri til at lave noget andet end at holde en lygte.
Ledersituationen hos Fjeldrotterne er nu så god, at vi har valgt at rydde hele
ventelisten, hvilket er rigtig dejligt.
Vi har også byttet rundt i patruljerne igen, da lidt for mange af jer ikke rigtig syntes
det var så fedt at lederne suverænt havde bestemt, hvem I skulle være sammen
med. Vi gav derfor spejderne lov til selv at lave patruljer og det har givet nogle
rigtigt velfungerende patruljer, som arbejder godt sammen.

Der løses
morsekoder i
skoven

Tur til Ree Park:
Den første weekend i oktober var vi på en rigtig sjov og spændende
tur til Ree Park med overnatning i et stort telt helt tæt ved løvernes
indhegning. Vi fik set alle dyrene op til flere gange – både i dagslys
og mange af dem også om aftenen, da det var blevet mørkt. Det er nu en ganske
særlig oplevelse at gå rundt i en lukket park med lommelygter og forsøge så stille
som muligt at få øje på de dyr, der normalt gemmer sig i løbet af dagen, når der er
mange besøgende.

Da vi endelig skulle sove, var alle meget trætte og der blev hurtigt ro i lejren –
bortset fra at vi kunne høre ulvene hyle lige i nærheden!
Søndag morgen startede ud med at alle skulle have pakket deres ting ned. Herefter
gik vi med vores guide over i en skolestue, hvor hun fremviste en fin slange for os.
Alle som havde lyst fik lov at røre slangen og der blev stillet mange spørgsmål til,
hvordan sådan et dyr lever.
Så blev det tid til morgenmad og den sidste mulighed for at sige hej til flere dyr eller
shoppe souvenirs inden bussen kom og hentede os igen.

Spejdernes Lejr 2022:
Husk at forhåndstilmelde dig, hvis du gerne vil med på den store sommerlejr og
opleve at være en del af noget meget stort under meget trygge rammer!

Spejderhilsen fra
Fjeldrotte-lederne

Siden sidst har vi sagt velkommen til de nye tropsspejdere fra 6. klasse. De
startede op til et (u)hyggeligt møde med halloween-tema lige efter efterårsferien. Vi har også fået to helt nye spejdere, så vi nu er 16 spejdere i grenen.
Derfor er tropsspejderne i øjeblikket fordelt i 4 små patruljer.
Møderne bliver stadig planlagt af lederne. Hvis spejderne er klar til det, og
hvis nogen af 7. klasserne er har lyst til at prøve kræfter med patruljelederrollen, vil vi i foråret lave lidt større patruljer og inddrage patruljerne i planlægningen af møderne. Alternativt vil de små patruljer skulle planlægge flere møder for sig selv, efter jul. Så tropsspejderne kommer i gang med disciplinen,
at planlægge møder på den ene eller den anden måde.

Siden sidst har patruljerne bl.a. været på et Halloween-løb rundt i Ry, hvor de
skulle bruge Woop-app’en. Det var starten på et forløb på 3 møder, hvor spejderne i deres patruljer først skal afprøve et temaløb, og derefter selv planlægge og oprette et løb for andre. Så de kan få en oplevelse og forståelse for,
hvad Woop kan.
Patruljerne har også i løbet af efteråret fået indrettet patruljerummene med
deres eget præg.
Her den kommende weekend (13. november) skal en patrulje med 7. klasses
drenge på 24 Silkeborg, som er et årligt tilbagevendende løb over 24 timers
varighed, som altid foregår i Silkeborg området. Det bliver spændende at
høre, hvor meget de fik sovet undervejs.
Bagger‐service er aflyst i år, fordi Kvickly på grund af corona ikke må have
hjælpere ved kassebåndene. Derudover har vi også for få Tropsspejdere til at
yde den hjælp vi plejer. Vi håber, at det bliver muligt i 2022.
Det er snart tid til vores årlige traditionelle juletur til Sletten, som er en fælles
juletur for hele gruppen. Det er en traditionsrig tur med juledyst, risengrød,
mandelgave og meget mere. Turen foregår den 4. – 5. december for tropsspejderne. Tilmelding er åben og ligger på hjemmesiden.

Mandag den 6. december tager vi en tur til Escape Games i Stilling, hvor vi
skal prøve nogle af deres Escape Rooms. Det betyder, at vi skal mødes lidt
tidligere end normalt, og vi er også senere hjemme end normalt. Vi får brug
for forældre til at hjælpe med køre spejderne til Stilling og hente dem igen. Så
vi skriver ud på Facebook, når vi kommer tættere på.
Nu er vi rigtig i den mørke tid, og det er RIGTIGT koldt at være ude, hvis ikke
man har nok tøj på. Så HUSK at de fleste tropsmøder foregår udenfor.
Datoer til kalenderen:
4.-5- december -Juletur til Sletten:. Tilmelding er åben på hjemmesiden.
6. december- Games i Stilling kl. 18.30-21.00. Bemærk: udvidet mødetid.
Der kommer mere på facebook
13. december -Troppens sidste mødedag inden jul

Sommerlejr 2022: Spejdernes lejr den 23. til 31. juli 2022 ved Hedeland på
Sjælland. Uforpligende forhåndstilkendegivelse er
åben på hjemmesiden.

Mange spejderhilsner
Carlo, Steffen, Irene og
Anne
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JANUAR 2022
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My = Myrer
Sk. = Skovmus Fj = Fjeldrotter
DL = Deadline Stammen
WT = Weekendtur

3 LM: På Sletten
4 Alle: Juletur
5 Kl,Tr,Fj,Sk: Juletur
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2022 Sommerlejr: Uge 30: 23-31 juli - for alle spejdere

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

NOVEMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 JULEMARKED
21 JULEMARKED
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

FEBRUAR
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 Fastelavn
28

Kl = Klanen
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MARTS

SL = Sommerlejr

APRIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Palmesøndag
11
12
13
14 Skærtorsdag
15 Langfredag
16
17 Påske
18 2. påskedag
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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
Irene Bjerum Poulsen
Steffen Brinch

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

2030 8878
2264 8056
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

F.Ry.S. (Første RYs Støtteforening)
Mail: frys@ryspejder.dk
Kaj Jakobsen
Tulstrupvej 49
Jens Larsen
Vessø Vænge 40

LYNGHOVED
Skanderborgvej 86
Hytteudvalgsansvarlig
Jørgen Gammelgaard
Siimvej 22
GYVELHYTTEN, Lyngvej 12
Mail: gyvelhytten@ryspejder.dk
Hytteansvarlige og udlån 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

