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gruppens støtteforening.
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et oplag på 200 eksemplarer.
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Jan & SuS Løvheim
Lyngdal 6, 8680 Ry,
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stammen@ryspejder.dk

Indlæg der bringes i bladet, er ikke
nødvendigvis udtryk for gruppens holdning

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.

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 ....

byDicle
Kyhnsvej 11
8680 Ry

www.bidicle.dk
8619 1916

STØT VORE
ANNONCØRERE
- DE STØTTER OS

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

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

www.gaverogvin.dk

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

MARTS

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

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

2022 Sommerlejr: Uge 30: 23-31 juli - for alle spejdere
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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 Andersen
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)
Carlo Agerskov
Irene Bjerum Poulsen
Steffen Brinch

Mail: troppen@ryspejder.dk
Søkildevej 60
Skovvænget 20
Julsøvænget 16

2264 8056
8788 0307
4240 2914

Mødedag: Tirsdag

KLAN (16 - 23 år)
Carlo Agerskov
Jacob Studtmund Andersen
Oliver Le Févre Melgaard

Mail: klana@ryspejder.dk
Søkildevej 60
Lillesøvej 13C, st., Skanderborg
Skovridervænget 4

2264 8056
2537 6525
4252 2955

Formand
Kasserer

F.Ry.S. (Første RYs Støtteforening)
Mail: frys@ryspejder.dk
Jørgen Gammelgaard
Siimvej 22
Kaj Jakobsen
Tulstrupvej 49

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

4011 6193
6049 8417

4011 6193
2145 1066
2129 0939

Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre.
I skrivende stund er det juleferie, men når I læser bladet er vi godt i gang med det nye år. Vi
håber på at kunne komme i gang med spejderaktiviteterne igen straks vi kommer ind i
januar måned, men alt afhænger jo som bekendt af corona-situationen.

De sidste møder inden jul
Sidste halvdel af november og hele december
måned blev lidt mærkelig på grund af en del
sygdom blandt lederne. Faktisk var også rigtig
mange børn fraværende enten som nærkontakter
til smittede eller selv syge.
Vi måtte aflyse et møde og skulle nok også have
aflyst det allersidste inden jul, for der kom kun 2
børn og 4 ledere, men det blev et mægtigt
hyggeligt møde, hvor vi holdt ”omvendt-møde” så
børnene var ledere og lederne stillede sig op i en
patrulje og meldte klar (eller forsøgte på det, for
det var ikke nemt at få orden i rækken)!
Vi tændte bål, ristede skumfiduser, drak varm
kakao og spillede mus med pebernødder – og så var
det juleferie.

Juleturen var en stor succes.
Vi havde en virkelig dejlig weekend med en masse
spejderaktiviteter og rigtig dejlig julemad.
Fjeldrotterne stod for en post, hvor man skulle pakke
gaver ind og kaste dem i skorstenen – men det var
lidt svært at ramme den.

På en anden post skulle der laves
varm kakao og piskes flødeskum til
julemanden – her ses noget af den
patrulje, som endte med at vinde
hele juledysten. De ser også meget
koncentrerede ud, så det var fuldt
fortjent.

Planerne de næste par måneder:
Hvad vi skal lave i vintermånederne er ikke fastlagt endnu, men vi skal i hvert fald have gjort
vores ”kodehoved” mærke færdigt og sikret os, at alle har kniv-, økse- og sav-bevis, da disse
slet ikke er til at undvære.
I midten af januar sætter alle lederne i 1. Ry gruppe sig sammen og planlægger
aktiviteterne til hele
året. En ting er helt
sikkert: Det skal nok
blive en masse skægge
aktiviteter og sjove lege
og vi skal helt sikkert
fortsat mest være
udenfor, for det kan alle
spejdere nemlig godt
lide ☺

Spejderhilsen
Nanna, Karl, Jakob, Karen-Marie, Bo, Martin, Leon og Susanne.

Glædelig jul og et godt nytår og tusind tak for det gamle år!
Vi håber at i alle er kommet godt og sikkert ind i det nye!
2021 blev ikke helt som vi havde håbet.
Alligevel lykkedes vi med rigtig mange ting. Det var lige som om at vi alle havde indstillet os
på at vi gerne ville en masse, men i miniudgave!
FRyS (1. Rys støttegruppe) afholdt alle tre markeder trods begrænsninger, det var
supergodt gået. Byen trængte i den grad til en lille byfest, og den blev da leveret på bedste
vis på Lynghoved med et fint overskud i tilgift, bravo!
De små markeder gav også en oplevelse til borgerne i Ry samt med ganske fint overskud.
Vi har også fået vores container tilbage på genbrugspladsen og får igen lopper ind, så nu er
der travlhed på lageret bag Super Brugsen hver mandag formiddag.
Grenene var også på ture, selv sommerlejre og juletur blev afholdt.
Det trængte både børnene og vi ledere til. Vi hungrede efter at dyrke vores passion, at være
ude i naturen og bygge en lejr op på bedste spejdermaner.
Vi savnede sammenholdet og det at være sammen om at opleve. At kigge op på
nattehimlen og nyde bålets knitren og mærke den ro der sænker sig. Mætte af god mad
som patruljen har lavet over bålet og dejlige oplevelser fra en lang dag. Glæde sig til
soveposen og at fuglene holder morgenfest kl. 04.30. De er nemlig ikke i tvivl om at det
bliver den mest fantastiske dag som vi nu vågner op til. Hygge i teltet og lydene fra lejren,
varmen fra soveposen og solen der kigger dæmpet gennem teltdugen.
Det er her, det at være spejder giver ekstra mening, alle de ting vi har øvet i årets løb, gør at
vi ikke bare har en lejr, men at vi vokser. Sammen. Børnene finder ud af at der er noget de
er hammergode til.
Gode til at hjælpe en kammerat der har hjemve, gode til at lave mad, tænde bål, finde vej,
være en god kammerat, bygge eller en helt anden ting.
På et eller andet tidspunkt på en lejr, en tur eller vores markeder, ser jeg altid alle med det
der smil på og glimtet i øjet, det der gør at vi er spejdere. Sammenhold!

Jo ældre vi bliver, kommer der bare flere muligheder, vennekredsen bliver større og der er
mange spejdere blandt dem. Et netværk er ikke at foragte nu om dage, når man er ung og
skal finde sig et værelse i studiebyen langt hjemme fra, eller en læreplads.
Vi håber også at 2022 vil give os fantastiske spejder oplevelser.
Vi glæder os specielt til sommerlejren, hvor vi håber at vi igen må tænke stort, og lave en
spejderlejr der sprænger alle rammer med 40 000 spejdere. Det bliver en kæmpe oplevelse
for både børn og voksne.
Jeg har været med flere gange og jeg er ved at revne af stolthed over hvad spejdere kan
præstere, når vi kommer myldrende 40 000 spejder fra alle retninger og bygger en by i
løbet at to dage. To uger efter at vi er taget hjem kan mand ikke se at vi har været der, men
spejderne kan fortælle de vildeste historier fra en super lejr, og det har ikke betydet spor
hvis det har regnet hele ugen. Snyd ikke jeres børn for denne oplevelse: send dem trygt
med.
Det kræver en del frivillige at drive en by med 40 000 indbyggere, FRyS (1. Rys støtte
gruppe) er med på lejren og hvis I er hurtige kan I kontakte dem og komme med på holdet.
FRyS påtager sig en samlet opgave på lejren.
Det kan være at drive en købmandsforretning og udlevere mad og fornødenheder til
grupperne, de har også haft en kiosk og solgt slik mm til spejderne, de har drevet en cafe
hvor spejdere og ledere kunne sidde på en rigtig stol med ryglæn og nyde en god kop kaffe,
is, kage mm. ved et stabilt bord.
Kan du se dig selv på holdet så ring til Jørgen Gammelgård på 4011 6193 nu! Så I kan blive
meldt til sammen. Du skal da heller ikke snydes for en kæmpe oplevelse og det
sammenhold der følger med, vel?
Støt og hjælp jeres ledere i grenene, de lægger et kæmpe arbejde ganske gratis fordi de
gerne vil jeres børn det allerbedste, de elsker at se jeres barn trives og være spejder.
De har også brug for at I ser dem, og skubber på så de ikke brænder ud.
Igen, tak for 2021 til jer alle!
Gruppeledelsen ønsker et godt nytår.
Annette, Jan, Lotte og Leon.

RY Skovmus
Kære Skovmus og Skovmusforældre

I november afsluttede vi vores førstehjælpsforløb med besøg på brandstationen i
Skanderborg, hvor vi fik set både brandbiler og ambulance helt tæt på, og endda fik
lov til at komme ind i bilerne. De venlige brandfolk viste os rundt og fortalte om alt
udstyret, og hvad det bruges til. Og Skovmusene fik fortjent førstehjælpsmærket for
deres indsats.
Årets sidste tirsdagsmøde blev den 30. november, hvor vi benyttede
decembermørket til at lege smuglerleg i skoven. Skovmusene skulle smugle
diamanter fra den ene post til den anden uden at blive fanget af vagterne. Det med
at snige sig gennem mørket og snyde vagterne er en populær leg, som
Skovmusene vist ikke sådan lige bliver trætte af.
Heldigvis var spejderåret ikke helt slut endnu, for vi havde jo også den traditionsrige
juletur at se frem til. Her boede vi på Sletten og var på juleløb sammen med
spejderne fra de andre
grene. Vi sov i
køjesenge og fik
risengrød, varm kakao
og flæskesteg til aften.
Turene er en meget stor
del af spejderlivet.
Juleturen giver
spejderne en kæmpe
oplevelse - og vi ledere
synes også det er rigtig
sjovt, så tak for en god
tur.

Vi endte som bekendt med at aflyse, dét, der skulle have være årets sidste
spejdermøde på grund af alt det der corona-halløj, men forventer at starte op igen
med et heldags-spejderarrangement lørdag den 22. januar. Vi kommer til at være
udendørs på vores kommende møder, men det er vi jo vant til, så ikke noget nyt i
det.
Med spejderhilsen
Skovmuslederne

Men siger jo at et billede siger mere end 1000 ord – så
her er nogle stemningsbilleder fra juleturen,
Godt nytår!

