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Deadlines til Stammen i 2022
Når du skriver indlæg til Stammen, er
det en stor hjælp for redaktørerne,
hvis du følger nedenstående retningslinjer:

17/4 til bladet, der udkommer 25/4
6/6

til bladet, der udkommer 13/6

7/8

til bladet, der udkommer 15/8

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.

25/9 til bladet, der udkommer 2/10

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.

Du kan også få lov at lave forsiden:

13/11 til bladet, der udkommer 21/11

FORSIDE TEGNINGEN
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.

På forhånd tak.
PS: Vi forbeholder os ret til at vælge
blandt de bedste tegninger ....

Januar, februar - de sidste vintermåneder er forbi, og foråret venter os.
Som spejder er vi vant til at være ude i al slags vejr - i hvert fald til spejdermøder og på
spejderture.
Og det er en særlig oplevelse at vandre i forårsskoven når anemonerne kommer frem, fugle
vi ikke har set længe vender tilbage, dagene bliver varmere og længere.
Vi nyder at være midt i alt det grønne, sammen med vore spejderkammerater.
Alle de spændende aktiviteter der sker på spejderture og på spejdermøderne planlægges
ikke af sig selv, det gør spejderlederne.
Vi har heldigvis en masse dygtige og engagerede ledere i 1. Ry, der både kan lide
spejderfællesskabet med spejderne og de andre voksne i 1. Ry.
Spejderlederne bruger deres ulønnede fritid på at skabe gode spejderoplevelser. De bruger
noget af deres ferie på at tage på sommerlejr og weekender på at tage på spejderture fordi vi så gerne vil give gode oplevelser i spejdernes fællesskab.
Så næste gang du skal til spejdermøde, må du gerne give din spejderleder en ekstra high
five - som tak for de gode oplevelser.
Bag 1. Ry´s spejderaktiviteter står en hel flok af voksne, der støtter op om alt det der
foregår på Lynghoved.
Spejderforældre der sætter flag op, kører til en spejdertur, bager en kage, sælger lopper og
bakker op om vores arbejde
Andre faciliteter bygningerne og udeområder, de bygger nyt, reparerer og vedligeholder.
Nogle henter lopper i værdiparken, nogle gange flere gange om ugen. Lopperne sælges på
vore markeder. Vi har endda nogle der hver mandag mødes for at sortere lopper, reparerer
flag eller andet der giver indtægt til 1. Ry og gør, at vi både kan give spejderne aktiviteter
ind i spejdernes værdifællesskab, men også gør, at vi voksne kan have et spejderfællesskab
for voksne.
Og det er jo ikke så ringe endda :0)
Tak til jer alle
Spejderhilsen gruppeledelsen
Annette, Jan, Leon og Lotte

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

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Der indkaldes hermed til generalforsamling i F.RY.S.
Onsdag den 9. marts 2022 kl. 19.00 på Lynghoved
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning for det forløbne år og planer for det kommende år
3. Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år:
2021 var kontingentfrit år på grund af corona-situationen. Bestyrelsen forslår,
at kontingentet igen fastsættes til kr. 100.
4. Valg af formand – formanden er ikke på valg i år.
5. Valg af kasserer – Jens er på valg, og modtager gerne genvalg.
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – Elisabeth er på valg, og modtager
gerne genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter (Karsten Bejder og Inge Bergmann er på valg).
8. Valg af revisor: Niels Peter er på valg
9. Eventuelt
På bestyrelsens vegne:
Jørgen Gammelgaard (formand)

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

www.gaverogvin.dk

”LYNGHOVED” - SKANDERBORGVEJ 86 - 8680 RY

Gruppeledelsens beretning for året 2021
(grupperådsmøde 25.02.22)

Gruppeledelsen består af 4 personer, 2 gruppeledere (GL) og 2 gruppeassistenter
(GA).
Alle 4 er nuværende eller tidligere ledere i 1. Ry.
Vores primære opgave er at facilitere grenledernes arbejde og være bindeled
mellem bestyrelsen og lederne samt eksterne parter bl.a. divisionen og Børne-unge
samarbejdet i Skanderborg kommune.
2021 har igen været et pudsigt Corona år - med masser af aflysninger, onlinemøder
og manglende fælles aktiviteter.
Vi skulle have begyndt året med en fælles planlægningsweekend for lederne, hvor
årets spejderaktiviteter skulle have været planlagt. Vi har heldigvis en stor, god og
meget idérig ledergruppe, der har håndteret årets udfordringer meget fornemt. Vi
håber at det kommende år, igen vil give os mulighed for at styrke
voksenspejderfælleskabet.
På vores ledermøder, hvad enten de har været online eller med fysisk fremmøde har
vi udover den daglige drift, arbejdet med:
• Hvad ønsker vi for gruppen, bl.a. nye og anderledes aktiviteter
• Ventelister - vi har ikke plads til alle de børn der gerne vil være spejdere
• Lederuddannelse
• Flagopsætning - vi finder ”opsætterne”, men flagtrailerchauffører er stadig et
problem
• Spejdernes lejr
• Korpsrådsmøde og nye vedtægter
• Oprydning og sortering
I 2021 lykkedes det os heldigvis at gennemføre forskellige spejder aktiviteter.

”LYNGHOVED” - SKANDERBORGVEJ 86 - 8680 RY

Gruppeledernene var i begyndelsen af juni på gruppelederkonference på
ungdomsøen (det tidligere middelgrundsfort).
Flere ledere har været på Spejderkorpsets lederkurser.
De forskellige grene har været på sommerlejr.
I begyndelsen af september var vi på en fælles gruppeoprykningstur på Lynghoved
med stor succes. Søndag var spejderne på indsamlingstur for red barnet, hvor vi
samlede godt 5.000 kr ind til støtte for børn der har det svært.
Vi vil også i år holde en fælles oprykningstur på Lynghoved.
I november var vi 12 fra 1. Ry afsted på Det Danske Spejderkorps generalforsamling
(korpsrådsmøde).
Vi var bestemt synlige på korpsrådsmødet med vore røde og hvide tørklæder, og 1.
Ry har nogle dygtige deltagere, der gerne deltager i DDS´demokrati. Vi vil meget
gerne støtte de unge i at deltage i korpsets demokratiske proces, og det rammer lige
ned i tre af pindene i vores spejderlov: * at finde sin egen tro og have respekt for
andres, * at høre andres meninger og danne sine egne og * at tage medansvar i
familie og samfund.
I december afholdt vi juletur, dejligt at kunne afholde en gruppetur på Sletten som
vi plejer, og med de forskellige forholdsregler vi tog i forhold til Corona, lykkedes det
også at have en rigtig dejlig fælles tur.
Som gruppeleder deltager man desuden i bestyrelsesmøder, divisionens møder, i
online gruppeledernetværksmøder o.lign. møder der gerne skulle kunne inspirere til
endnu bedre spejderarbejde i 1. Ry.
Til sommer venter der os en helt fantastisk oplevelse som deltager på spejdernes
lejr, 1. Ry har 115 forhåndstilmeldinger og vi glæder os meget.
Spejderhilsen gruppeledelsen
Annette, Jan, Leon og Lotte

Beretning fra bestyrelsesforpersonen for 2021
Også 2021 har været præget af Covid-19 i 1. Ry Gruppe. Vi har dog til
stadighed endnu en gang og trods omstændighederne haft fokus på spejder
arbejdet, og vi har formået at afholde møder i 2021, når vi måtte. Dette
primært med udeaktiviteter, men det er virkelig også en af grundstenene, vi
gerne vil holde fast i, i 1. Ry Gruppe. Og derved har vores udearealer både på
Lynghoved såvel som ved Gyvelhytten, høj prioritet, så de er så indbydende,
at det faktisk bare er fedest at være ude som spejder. Desuden har vi trods
Covid-19 haft en forholdsvis stor indtjening og engagement til vore
loppemarkeder.
Vi skal som Gruppe sikre opdatering af vores formål og udviklingsplan baseret
på DDS ’formål og udviklingsplan, og vi tænker ligeledes, at dette skal fornyes
i 2022. Så det bliver helt sikkert en grundsten for den nye bestyrelse. Dette
også med henblik på, at vi bliver endnu mere skarpe på at få alle jer nye
forældre endnu bedre integreret ind i Gruppen, og sikre, at vi hele tiden kan
holde vores ventelister nede.
Vores situation ang. en langsigtet indtjeningskilde fra lopper, er stadig ikke på
plads, da vi, ved ombygning af Super Brugsen osv., ikke på længere sigt har
lagerplads til lopper. Dette vil derfor helt sikkert blive et stort tema i
særdeleshed for det kommende år. Bestyrelsen har dog allerede taget hul på
dette, ved at starte initiativer til at afsøge alternative måder for opbevaring af
vore lopper, og ligeledes åbnet for mere målrettet tilgang i at søge fonde til
specifikke projekter og oplevelser for vore spejdere. Dette velvidende at vore
markeder stadig giver os gode indtjeninger, som vi fremadrettet stadig ønsker
at kanalisere yderligere til vores spejderarbejde og fortsatte udvikling af vore
børn og unge. Specifikt for 2022 betyder dette, at vi kan sende alle de
spejdere afsted, der ønsker at komme afsted, på Spejdernes Lejr, med 50%
rabat. Dette tror vi som bestyrelse gør, at flere får denne mulighed og kæmpe
livslange oplevelse.
Høstmarkedet blev i 2021 afholdt på vanlig vis, og gav et overskud på 125.000
DKK. 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. Det bliver dog
igen lidt den samme sang, vi kommer til at synge, for den frivillighed der
lægges i gruppens arbejde med at sikre en sund økonomi igennem diverse
“jobs”, er til stadighed essentielt for, at vi kan fortsætte vores positive
udvikling, og I som forældre har virkelig en stor aktie i, at dette kan sikres. Vi
vil dog stadig helst sikre dette af frivillighedens vej, og derfor igen 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 flag-opsætningsdage, som samtidig
giver den store 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.

I bestyrelsen arbejder vi fortsat i nedsatte udvalg således, at vi fordeler vores
engagement lidt på forskellige personer, og dette vil vi ligeledes opfordre til at
fortsætte. På grupperådsmødet vil I derfor endnu en gang blive præsenteret
for vore udvalg, men da der er plads til alle i disse både ledere, forældre,
bestyrelsesmedlemmer, venner af 1. Ry gruppe og de større spejdere, ja, så
skal du da lige have en forsmag, og derved mulighed for at tænke, om dette
kan være noget for dig. Specielt for flagudvalget og kommunikationsudvalget
har vi brug for yderligere kræfter, og vi ønsker virkelig, at nogle af jer (også
unge er velkomne) vil påtage jer en rolle i disse:
Udvalg

Nuværende
overordnede
medlemmer

Formål

Flagudvalg

Midlertidigt af At sikre planlægning og chauffører til flagopsætning
på mærke- og konfirmationsdage i løbet af foråret,
Lotte - skal
hvilket vi tjener godt og vel 20.000 DKK på.
skiftes ud

Høstmarkedsudvalg

Niels Peter og
Maria

At planlægge og gennemføre høstmarkedet som
altid foregår i weekenden omkring uge 33/34, og
dermed er det i 2022 den 20-21. august.

Små markeder

Peder og Leon

at planlægge og gennemføre de små markeder, der
foregår om foråret og inden jul ved Brugsen i Ry –
Datoerne er 23-24 april og 19-20 november 2022.

Fællesskabsudvalg/
event

Anne og Lotte

At ide-generere på større spejderaktiviteter eller
forbedringer af vore omgivelser som alle kan
medvirke til sikring af yderligere spejderaktiviter
både i og på tværs af grenene, der er baseret på
udeliv både lokalt og internationalt.

Fundraising

Birgitte, Lis og
Lotte

På baggrund af større spejderaktiviteter eller
forbedring af vore omgivelser at indsamle penge fra
diverse fonde i Danmark.

Kommunikationsudvalget

Nanna
(afgår), Jan,
Simon og Anne

Både at lave intern og ekstern kommunikation om
alle de fantastiske tiltag og spejderaktiviteter vi laver
både i nær- og fjernmiljø. Dette for at sikre, at vi
viser vores omverden hvad spejderaktiviteter er,
men samtidig, at I alle er klar over, hvad der foregår
til fordel for jeres barn. Ideer til hvordan vi
kommunikere bedre til jer forældre, er meget
velkomne, og I kan bare tage fat i Anne ang. dette.

I den nye Værdipark i Ry kan vi nu igen aflevere og hente genbrug i vores
container. Desværre er den ikke nær så tydelig som tidligere, men vi har
arbejdet med Renosyd om at gøre den så tydelig som mulig således, at vi får
alle de god ting til vores loppemarkeder. Her må I gerne være med til at gøre
lidt reklame for os, i jeres kredse. Desuden kan frivillige til at køre med lopper

her også altid bruges, så I er meget velkomne til igen at tage fat i jeres
grenleder og/eller gruppeledere (Lotte eller Leon) for mere viden om dette.
Sidst men ikke mindst, vil jeg gerne sige tak til Rikke, for den indsats, som
hun har lagt i bestyrelsen og diverse aktiviteter i 1. Ry Gruppe. Ligeledes også
tusind tak til alle dem der har støttet op om Gruppen i de 5 år, jeg har siddet
som bestyrelsesforperson i 1. Ry Gruppe, og ligeledes de år som menigt
medlem af bestyrelsen. Det er et givtigt arbejde at være en del af, og jeg er
super glad for at have kunnet støtte op om en så sund Gruppe og endnu mere
for de spejderaktiviteter vores børn og unge, har kunnet have. Dette håber jeg
fortsat vil ske. Dog skal jeg i samme åndedrag sige velkommen til vore nye
bestyrelsesmedlemmer, som jeg, af gode grunde, i skrivende stund desværre
ikke ved hvem er, men jeg er sikker på,
at I alle vil blive vel modtaget og
føle jer velkomne, og derved kan I
glæde jer til et år
forhåbentligt fyldt med endnu flere
tiltag til
gavn for vore mange spejdere.
På vegne af 1. Ry Gruppe Bestyrelse,
Nanna Aage Lundsgaard.

RY MyreR
Kære Myrer og forældre.
Efter julepausen startede vi sæsonen med at lave lanterner. Det gik ikke helt, som vi
havde håbet, men det var sjovt, og der er jo også læring i at de voksnes planer ikke
altid holder :-)
Sidste gang stod den på bål, træ-snitning og tomatsuppe-spisning, hvilket er tre af
vores mest populære aktiviteter - og derfor aktiviteter vi ofte gentager. Myrerne
hygger sig gevaldigt med det og får god erfaring i at tænde bål og i at håndtere
kniven og knivreglerne. I den kommende tid skal vi blandt andet i gang med lidt
førstehjælp - altså hvordan man
kan hjælpe, hvis en kammerat
eller andre for eksempel har
slået sig eller er kede af det.
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 Ry-gruppen. Myrerne er stadig nye i spejderiet, men vi arbejder på at
introducere dem for spejderløfterne og spejderloven, der blandt andet handler om
at 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.
HUSK AT TJEKKE SPAMFILTERET FOR SPEJDER-MAILS. Vi har desværre oplevet, at
mails sendt via medlemssystemet bliver fanget i spamfilteret - også efter at man
tidligere har godkendt afsenderen. Så tjek gerne lige en ekstra gang.
Mange spejderhilsner fra Jakob, Rune, Emil og Stine

Beretning fra Myregrenen 2021
Myregrenen er for børn i 0. og 1. klasse. Vi mødes som udgangspunkt hver mandag i
skoleugerne.
I maj var vi på overnatningstur til Gyvelhytten. Det var mange af de små spejderes første
oplevelse med at sove ude og være afsted uden far og mor. Vi gik selv fra Ry ud til
Gyvelhytten, hvor vi sov i shelters.
Vi er for tiden cirka 25 myrer og fire ledere. Vi ”tømte” ventelisten i januar. Der står dog
enkelte på listen, der er for små til at starte eller som gerne vil vente til sommer.
På lederfronten er Stine og Jakob fortsat fra sidste år, mens Emil og Rune er kommet til.
På møderne starter vi og slutter med en sang. I år har myrerne blandt øvet sig i at kunne
klare sig selv på tur, de har lært om førstehjælp, de har tændt bål, snittet med kniv og
bygget huler. Undervejs har de taget mærkerne: førstehjælp, klar dig selv, 5 kilometer
mærket, naturmærket og hulemærket
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 Ry-gruppen.
Mikroerne er stadig nye i spejdere, 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 Emil, Rune, Jakob og Stine

RY Skovmus
I tvivl om verdenshjørner og højdekurver? Så bare spørg en Skovmus
Efter vinterpausen startede vi det nye år med Skovmusenes nytårskur. Det blev en
dag med kort og sjove opgaver og et begivenhedsrigt spejderløb rundt i Ry.
Skovmusene tog godt i mod udfordringen, og fandt de fleste poster selv om det til
tider var både hårdt og svært. Undervejs skulle Skovmusene blandt andet komme
med ideer til kommende spejdermøder. Der var mange kreative ideer - blandt andet
en isspisningskonkurrence og at gå fem kilometer baglæns. Dagen sluttede med
fælles suppe ved Lynghoved, og det var nok en flok glade, men trætte spejdere, der
kom hjem lørdag eftermiddag.
Siden har vi arbejdet mere med kort, og blandt andet hørt om højdekurver,
verdenshjørner og hvordan vi vender kortet rigtigt. Det er klassiske
spejderfærdigheder, som kan blive til stor nytte i fremtidige løb og lejre. Men det er
ikke altid så let, som det lyder, og vi griber det først og fremmest praktisk an, så vi
har det sjovt undervejs.
Før vinterferien måtte vi desværre aflyse Skovmusmødet på grund af coronarelateret lederfravær. Men nu er vi klar til at give den gas igen, og første gang efter
vinterferien lægger vi ud med den traditionsrige tænkedag. Det er dag, hvor mange
spejdergrupper samler penge ind til pigespejdernes internationale tænkedagsfond,
der donerer penge til lande, hvor man er ved at starte nye spejderenheder. I Ry
fejrer vi dagen med en fælles aktivitetsdag under temaet "Vores verden - vores lige
fremtid".
De efterfølgende gange skal vi i gang med et tema om bålmad, men mere om det
senere.
Spejderhilsen
Skovmuslederne

Beretning fra Skovmusene 2021

Skovmus er for børn i 2. og 3. klasse og vi mødes hver tirsdag kl 17:0018:30.
Året 2021 har fortsat været præget af corona, men langt fra i samme grad som i 2020.
Første del af året forløb de fleste af vores Skovmusmøder opdelt i to hold – de store
sammen og de små sammen. Da sommermånederne kom, kunne vi samle alle igen. Vi
har været på en række lejre og vi har også været sammen med de andre spejdere i
gruppen (ikke lige så meget som vi plejede før corona, men alligevel en god del).
Vi er pt. 35 Skovmus. 18 stk. 2. års og 17 stk. 1. års Skovmus. Vi er 7 ledere: Mille, Palle,
Kasper, Eske, Christina, Kenneth og Helle. Lederne er sjældent fuldtallige til
spejdermøderne, derfor er det nødvendigt at vi er mange. Vi har det sidste halve år ikke
haft nogen lederassistenter. Vi har 3 børn der i øjeblikket er på vej ind til os hos
Skovmusene og vi har 3 børn på venteliste.
Halvvejs igennem året sagde vi farvel til Jakob og Bo som Skovmusledere, da de
rykkede op til Fjeldrotterne. Mange tak til jer for gode tider sammen. Efter sommeren
fik vi en række nye ledere som kom frisk op fra myrerne; Eske, Kenneth og Christina.
Gennemgående i årets løb er Helle, Mille, Palle og Kasper.
Vores mange og friske Skovmus er delt ind i 5-6 patruljer og vi arbejder ofte med
aktiviteter i baser. De faste patruljer skaber genkendelighed og venskaber på tværs af
klassetrin og skoler. Vi arbejder med at øve os i at være en god spejderkammerat og i at
samarbejde i patruljen samtidig med, at den enkelte kan udvikle sig og øve sig i ”at
turde” nye ting. Når vi ikke anvender patruljerne, sætter vi fokus på enten at
aldersopdele dem eller at opdele dem efter køn. Vores store piger er pt i undertal og
dem vil vi derfor begynde at have ekstra fokus på, så de får et godt fællesskab og bliver
klar til deres oprykning til Fjeldrotterne.
Når vi har taget på lejr, har vi dette år haft øget fokus på hygiejne og vi har valgt nogle
større lejre fra til fordel for en weekendtur blot for os selv. Vi tog i Pinsen til
Temnæshytten ved Skanderborg hvor vi sov i telt, sejlede i kanoer og havde en rigtig
god weekend. Mange af vores spejdere havde på det tidspunkt kun lille erfaring med at
tage på lejr. Mulighederne havde tidligere været begrænsede pga. corona. Trods en
rigtig god stemning i Temnæs havde vi en del som fik hjemve. Det talte vi om
efterfølgende.
Senere på året var vi på oprykningstur og på juletur. Begge ture var også rigtig gode og
med stor tilslutning af vores Skovmus. På juleturen var der ikke en eneste som fik

hjemve. Utrolig rart at vi som ledere lykkedes med at skabe trygge rammer og at se
børnene vokse. Også tak til forældrene for opbakningen.

Både oprykningsturen og juleturen foregik sammen med resten af gruppen, og det var
utrolig rart at opleve alle spejderne samlet. Det giver inspiration og der skabes en
særlig energi når vi alle er sammen. Skovmusene deltog også på gruppens Høstmarked
hvor vi stod i to boder; Det Muntre Køkken og en ny bod med proppistoler. Det var
festligt.
Det vi ellers har arbejdet med i løbet af året er, at alle sikkert håndterer både kniv og
sav, samt at de store inden oprykning til Fjeldrotterne fik øksebevis. Vi har også
arbejdet med 1. hjælp, lejrbålsarrangør, bestikposer, smuglerløb og bygget huler. Og
derudover har vi som altid hygget rundt om et bål med enten spejdergryde eller
snobrød/pandebrød.
Skovmusspejderne er også blevet meget opmærksomme på at det er muligt at tage
spejdermærker uden for vores almindelige fælles aktiviteter. Vi har efterhånden en del
Skovmus som har taget, eller er i gang med at tage, mærket spejd365. Det er et mærke
spejderen får når han/hun har gået med sit spejdertørklæde hver dag i et helt år. Det er
utrolig flot at spejderne kan bevare fokus og være vedholdende i et helt år. Vi ledere har
fortsat en opgave i at sikre os at vi ved hvem der er i gang med at tage mærker
derhjemme. Vi støtter op om det, men det er vigtigt at spejderen laver en aftale med os
ledere inden man går i gang med at tage et mærke.
Rutinen i vores Skovmusmøder er at spejderne starter med at stille i patruljer og melde
klar. Her er der ro på til at fortælle om dagens møde. Herefter hejser vi flag, hvor
Skovmusene får øvet sig i at binde flagknob. Så leger vi sjove lege og dagens aktivitet.
Til slut synger vi af og giver beskeder.

Spejderliv er i høj grad udeliv, og vi prøver at være ude så meget som muligt, så
Skovmusene lærer at færdes i naturen, være ude i mørke og at lære om naturens
ressourcer. Hos Skovmusene er vi også fokuserede på at opnå fortrolighed med at tage
på spejderlejr og at overnatte væk hjemmefra. På vores lejrture oplever vi en masse
spændende ting og spejderne vokser rigtig meget af at være afsted. De lærer at klare sig
selv og de oplever at vi spejdere altid hjælper hinanden.

MINIGRENENS RØDE TRÅD;
I den tid spejderne er i minigrenen, arbejder vi med fællesskabet under
hensyntagen til det enkelte barns formåen, modenhed og udvikling.
Spejderne skal arbejde med kniven og saven, og tage Kniv- og Sav - bevis. De ældste
arbejder med Økse og tager bevis på dette, inden de rykker op til Juniorgrenen.
Vi forsøger at bibringe børnene de spejderfærdigheder, hvor ”lejrliv” og ”klar dig
selv” er vægtet højest. Vi vægter også at, at færdighederne indlæres på en
spændende og afvekslende måde.
Minierne skal opbygge kendskab til spejderlov og løfte, og hvad det betyder i
dagligdagen.
Egen tro og respekt for andres; Vi søger at udvikle
den enkeltes selvstændighed og selvtillid.
- Vi stræber efter at starte en proces, hvor
børnene bliver bevidste om, hvad det vil sige at
være spejder i et fællesskab som vores, og
uniformens symbolske betydning.
Værne om naturen;
De forstår vigtigheden af at passe på de
ressourcer naturen giver os, ved at færdes i og
lære om naturen.
God Kammerat;
- De ved at man hjælper hinanden.
- De skal respektere og lytte til hinanden – drillerier accepteres ikke.
Hensynsfuld og hjælpe andre;
- De kan modtage en kollektiv besked og informationer.
- Børnene er vant til at arbejde og opleve ting sammen.

Til at stole på;
- At de betyder noget for patruljen / flokken, og at lederne tager dem alvorligt.
Høre andres mening og danne egen;
- Vi forsøger at styrke børnene i at turde, bl.a. ved at give
dem faste og trygge rammer at boltre sig i.
Tage medansvar;
- At de kan tage et ansvar for dem selv, deres patrulje og
deres gren.
- Vi lader dem være medbestemmende indenfor
overskuelige rammer, og lader dem prøve at skulle
tage ansvar for enkelte opgaver.
- Vi forsøger at give børnene en begyndende forståelse af samfundet med
kendskab til de nære omgivelser.
Sidst, men ikke mindst, håber vi spejderlivet giver børnene Kammeratskab, Ansvar,
Fællesskab, Sjov og Udfordring gennem oplevelser, der styrker dem som individuelle
individer, og at de er stolte af at være spejder.

Vi ledere vil sige mange tak til forældrene for lån af jeres børn og jeres hjælp i det
forgangne år. Hjælp med kørsel til ture, hjælp til loppemarkeder, hjælp med at sætte
flag op og generelt for at bakke op om spejdergruppen.
Vi håber at vi også kan regne med jeres hjælp i 2022.
Vi glæder os til endnu et nyt spejder år sammen med jeres skønne unger.

Mange spejderhilsener fra
Mille, Palle, Kasper, Eske, Christina, Kenneth og Helle.
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Mandag 9.30 – 17.30.
Tirsdag 9.30 – 17.30.
Onsdag 9.30 – 17.30.
Torsdag 9.30 – 17.30.
Fredag 9.30 – 17.30.
Lørdag 9.30 – 17.30.

Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre.
Så kom vi forbi vinterferien og det bliver snart forår og dermed igen lysere, når vi
holder møde.
Vi har brugt årets første møder på en masse aktiviteter, der er sjove at lave, når det
er mørkt. Flere gange har vi leget ”snigeren” som går ud på, at alle fjeldrotter skal
forsøge at snige sig fra bålhytten og op til den store sten oven for skoven på
Lynghoved uden at blive opdaget af de ledere, der patruljerer rundt i skoven med en
god lommelygte. På den måde bliver man trænet i at færdes i skoven uden at bruge
en lommelygte. Det giver selvtillid og mange meget stolte børn, når de kom op og fik
et kryds på hånden, så man bagefter kunne se, hvor mange gange de havde
gennemført turen uden at blive opdaget.

Teatermøde
I januar holdt vi også et teatermøde, hvor hver patrulje fik noget tid til at forberede
en sketch, som de bagefter skulle opføre for de andre.

Efter hver sketch blev der tid til at øve et af de mange råb, som spejderlivet også er
fuld af.
Børnenes ynglings-råb er dette:
B R A siger BRA V O siger VO siger BRA siger VO siger KOLDSKÅL!
Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige – det var ikke sådan man lærte at stave, da jeg
gik i skole, men sjovt er det ☺

Fjeldrotter på løb
Et af møderne i januar blev holdt i Siim skov, hvor patruljerne blev
sendt ind i skoven på jagt efter orienteringsmærke-pæle med
koder på. Alle patruljer havde fået besked på at blive sammen og
være tilbage 18.45 og vi må indrømme, at vi var lidt spændte på, hvordan det ville
gå, da det er en ret stor skov og der er meget mørkt om aftenen i januar måned. Det
gik dog rigtig fint, alle fandt en del pæle og de fleste lykkedes med at være
nogenlunde tilbage til tiden. Vi sluttede af med et navneopråb, så vi var sikre på, at
der ikke var børn i skoven endnu ☺

Lige før vinterferien var
fjeldrotterne så på et byløb,
hvor de igen blev sendt afsted i
patruljer og skulle finde rundt i
byen ved hjælp af et kort, hvor
forskellige poster var markeret
op. Det er dejligt at børnene er
så fornuftige, at vi kan sende
dem ud på selvstændige
opgaver på denne måde. Det
giver sammenhold i patruljen
og en oplevelse af at man
lykkes med noget.

Struktur på møderne
Vi starter hvert møde med at synge 2 sange fra spejdersangbogen og forsøger også
at indlægge mindst en leg på hvert møde. Vi er så heldige at have de 2 unge ledere
Karl og Nanna med de fleste gange og de er rigtig gode til at sætte gang i nogle lege,
hvor man får brændt noget krudt af og har det sjovt alle sammen.

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

Ry Fjeldrotters beretning for 2021
Kære alle
2021 var stadig mærket af Corona, det lykkedes dog alligevel at
komme på en rigtig hyggelig sommerlejr på Assenbæk Mølle med en dejlig togrejse som var
en ekstra oplevelse for børnene.
Høstmarkedet lykkedes også i år og vi havde en lille bod hvor fjeldrotterne var med til at
tjene penge til den store sommerlejr i 2022
Som noget nyt havde vi en fælles opryknings tur på LYnghoved og en ryste- sammen-tur til
Repark som var en super tur.
Vores program er bygget på 8 områder som beskrives nedenfor.
Oplevelser
At være spejder giver nogle særlige oplevelser,
det kan være svært at få i andre sammenhænge.
Patruljeliv
Vores aktiviteter er samtidig rigtige gode patrulje
aktiviteter når det planlagte lykkedes, fordi det
blev klaret i fællesskab af spejderkammerater på
næsten samme alder.
Patruljen er et vigtigt omdrejningspunkt i
spejderarbejdet.
Værdier
Gennem patrulje arbejdet lærer spejderne at
lytte til hinanden og respektere andres meninger
og holdninger.
At kunne acceptere egne valg (under vejledning af de voksne), og høste
frugten/konsekvenserne af disse; og kunne sige pyt af det vi alligevel
ikke kan gøre noget ved – er slet ikke så dårlige egenskaber at have i denne verden.
Aktiviteter og færdigheder
Ved klar dig selv lægger vi vægt på færdigheder, der
også kan bruges uden for spejderlokalet.
Learning by doing
Spejderne lærer ved selv at arbejde med tingene.

Friluftsliv
Vi er ude mest muligt, det gælder bare om at have det rigtige tøj på.
På ture og lejre sover vi oftest udendørs.
Spejderne lærer at værne om naturen, det man holder af, ønsker man også at passe på.
Medbestemmelse og ansvarlighed
Som medlem af en patrulje er man nødt til at være en god kammerat, vise hensyn over for
andre og være hjælpsom, efterhånden som spejderne bliver ældre blive de bedre til at
erkende egne styrkeområder og de bliver bedre til at byde ind med ideer til patruljens
arbejde.
Samfundsliv
Spejderne er en del af en verdensomspændende organisation.
Gennem tænkedagsaktiviteter støtter vi børn og spejdere der ikke helt har samme
muligheder som danske spejdere.
Disse 8 punkter finder vi væsentlige og det er derfor vi stadig er spejdere og derfor vi gerne
vil give disse værdier videre, gennem vores aktiviteter som fjeldrotteledere.
Nanna, Karl, Søren Peter, Karen Marie, Bo, Jakob, Susanne, Martin og Leon.

Så er vi kommet over julen, og går foråret i møde, forhåbentlig uden de store
corona-restriktioner.
Der har været lidt ændringer i tropsledelsen, da både Hanne og Anne er nu
stoppet som ledere i troppen. I stedet er Carlo og Steffen startet som tropsledere i efteråret, og fra januar er Anders også startet som tropsleder.
Da vi fortsat ’kun’ har spejdere fra 6. og 7. årgang, men ingen af de ’store’,
står tropslederne fortsat for en meget stor del af planlægning af møderne her
i foråret. Vi har taget udgangspunkt i to mærker ’ Det kolde Gys’ og ’Masterchef’ og krydrer det med noget læsning af kort mv., som der kan blive brug for
på løb, og måske på sommerlejren.
Vi har allerede været i gang med den første aktivitet i mærket ’Det Kolde
Gys’, som var vinterbadning, hvor seks seje spejderne trodsede det kolde
vand, og fik dyppet sig.
Spejdere som ikke var med på
det møde, vil kunne tage mærket, må I selv sørge for et vinterbadnings-dyp – dokumenteret med et foto, som den man
har med måske kan tage 😊.
Det vises til en lederne.

I pinsen holder Gudenå-divisionen INDABA, som er en
slags kursus/mini lejr for tropsspejdere. På kurset spejderne
bliver opdelt efter årgang. Det
betyder, at de møder spejdere
fra vores nabo-byer på samme årgang. Ved fremtidige INDABA-kurser vil de
komme sammen med de samme spejdere, og på Spejdernes lejr til sommer,
forventer vi at skulle bo i nærheden af vores nabo-byer. Så her bliver også
mulighed for at gense de nye spejder-venner.
Som tropsledelse vil vi MEGET anbefale, at spejderne tager på INDABA, da
erfaringen fra tidligere tropsspejdere er rigtig gode.

Datoer til kalenderen:
16. april:

Flag allé op og ned (lørdag i påsken) – både for spejdere OG forældre

20. april:

Sankt Georgsdag kl. 17-18:30 (fællesmøde for hele
gruppen)

30.april – 1. maj:
senere

Trops-weekendtur til Gyvelhytten. Tilmelding kommer

26. maj:

Flag allé op og ned - både for spejdere OG forældre

3.-6.juni

INDABA – fælles for Gudenådivisionen. Tilmelding kommer senere

Sommerlejr 2022:

Spejdernes lejr den 23. til 31. juli 2022 ved Hedeland på
Sjælland – endelig tilmelding kommer formentlig ret
snart.

Mange spejderhilsner
Carlo, Steffen, Anders og Irene

Troppens beretning for 2021 - året der gik.
Samt et kik ind i 2022 – et nyt spændende spejderår på vej.
Spejderåret 2021 har været meget usædvanligt på flere måder, dels corona,
som alle andre steder og dels sammensætningen af troppen fra andet halvår
2021.
Vi startede ud med ikke at holde møde – alt var lukket ned på grund af
corona, og vi har henne i marts før vi begyndte at holde udendørsmøder.
Vi skulle have oprykning af nye tropsspejdere lige efter jul (som et forsøg),
men det blev så først henne i marts, før vi lærte de nye tropsspejdere at
kende; ca. 10 drenge. Så fra marts til august var vi ca. 25 spejdere fordelt
med ca. 10 på 6.årgang, ca. 5 på 7. og 8.årgang og ca. 10 på 9. årgang.
Bort set fra et par stykker var alle med på sommerlejr på Bornholm. Vi rejste
der over med bus og tog, og lejede cykler i Rønne, som var vores
transportmiddel det sidste stykke til Kløvendal, på den nordvestlige Bornholm.
Efter sommerferien tog alle de ældste spejderne på efterskole, de få der var
på nu 8. og 9. årgang stoppede af forskellige grunde, så vi nu har 12 styk 2.
års tropsspejdere, og 4 styk 1. års tropsspejdere, som rykkede op i slutningen
af august.
De er fordelt i 4 patruljer, som vi tilstræber af holde nogenlunde stabile.
I Troppen har vi, som altid, et stort fokus på patruljeliv. Først og fremmest på
patruljelivet i grenen, hvor patruljerne selv planlægger og gennemføre
møderne uden voksen indblanding. Den enkelte tropsspejder skal opleve
følelsen af at være en del af patruljen, ved bl.a. at tage medansvar og deltage
aktivt i patruljens møder. Disse principper har vi været noget udfordret på, da
vi efter 2. halvår 2021 ikke havde nogen store spejdere til at vise vejen. Så i
2.halvår 2021 og første halvår 2022 har møderne været noget mere voksenstyrede end vi egentlig synes de burde.
På lederposterne har der også været en del udskiftning; Hanne stoppe ved
efterårsferien, og Anne til jul. Heldigvis er Carlo og Steffen fra klanen trådt til
som tropsledere, og efter jul er Anders (far til en skovmus og en myre) også

kommet til som tropsleder. Irene har også i 2021 været den gennemgående
figur.
Foråret 2022 bliver som beskrevet ovenfor mere voksen-styret end vi egentlig
synes det bør være. Vi har planlagt en række møder, hvor vi tager
udgangspunkt i et par mærker (Masterchef og Det kolde Gys), og i de
udfordringer spejderne kan møde på løb (læse kort og finde vej).
Med dette håber vi, at vi får nogle gode møder, og at spejderne bliver
forberedt til at kommer på sommerens landslejr, Spejdernes Lejr 2022 i
Hedeland ved Roskilde.
Som tidligere opfordrer vi alle tropsspejderne til at deltage i
spejderarrangementer uden for gruppen. Her har de mulighed for selv at
sammensætte patruljer efter lyst og behov. Det er f.eks. til påskekursus på
Forlev Spejdercenter eller Toggerbo, samt diverse adventure-spejderløb som
Fenris, Flagermuslygteløbet eller Silkeborg 24. Her kan de for alvor lære,
hvad det vil sige at deltage i et spejderfællesskab og hvad kammeratskab
kræver, når man står kl. 2 om natten og alle er trætte og kræfterne ved at
være brugt.
I efteråret 2021 havde vi en enkelt patrulje afsted på et løb. Vi håber, at der er
flere der får mod på at prøve i løbet af 2022.
En tredje form for patruljeliv kan spejderne opleve på INDABA i pinsen og
Plan-kurser i efterårsferien, hvor man tilmelder sig enkeltvis og arrangørerne
derefter fordeler spejderne i patruljer. Her kan tropsspejderne få venskaber
udenfor gruppen, samtidig med gode spejderoplevelser – som er nye,
spændende og sjove. Men for nogen også en oplevelse som skubber til de
personlige grænser, når man skal tage afsted alene.
Sidst men ikke mindst fortsætter vi og spejderne med at tilrettelægge sjove
og spændende spejderaktiviteter – f.eks. møder, weekendture og kollektivuge
på Lynghoved, som er med til at udfordre den enkelte tropsspejder og som er
med til at flytte spejderen fra AT GÅ TIL spejder til AT VÆRE spejder.
Anders, Carlo, Steffen og Irene

Klanens beretning for året 2021
2021 var på mange måder lig 2020, et corona-år med begrænset
aktivitet i Klanen.
Og dog sommeren bød på en sommerlejr i Silkeborg med kanosejlads,
bueskydning og gode folk vi ikke ser til dagligt.
Året bød også på en rokade på ledelses fronten, 2 klanledere blev til 3.
Da coronaen slap sit klamme greb og vi igen kunne mødes i efteråret
begyndte vores tirsdags møder igen. Her er blevet snakket, planlagt og
arbejdet med juletur og divisionsjulefrokost.
Juleturen var for klanen i år, helt speciel. Aldrig har vi været så mange
afsted og gud hvor var det fedt.
Udover Juleturen havde vi en forårstur i frostvejr og regn i gyvelhytten
med sejlads, fiskeri og bål.

Sh Carlo, Jakob og Oliver

MARTS

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

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

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

2022 Sommerlejr: Uge 30: 23-31 juli - for alle spejdere

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

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 Rådsmøde på skolen
26
27 Fastelavn
28

Kl = Klanen

JUNI
1
2
3 Tr: INDABA
4 Tr: INDABA
5 Pinse / Tr: INDABA
6 2. Pinsedag
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JULI

SOMMERLEJR FOR ALLE
SOMMERLEJR FOR ALLE
SOMMERLEJR FOR ALLE
SOMMERLEJR FOR ALLE
SOMMERLEJR FOR ALLE
SOMMERLEJR FOR ALLE
SOMMERLEJR FOR ALLE
SOMMERLEJR FOR ALLE
SOMMERLEJR FOR ALLE

SL = Sommerlejr

DL

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

Høstmarked: opbygning uge 33 og afvikling 20 og 21 august

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

MAJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 St. Bededag
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 Kr. Himmelfartsdag
27
28
29
30
31

Bestyrelsesformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
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
LOPPER / FAMILIESPEJDERNE

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

5184 6604
2021 8965
6177 6476
3152 9362
2042 2142
4087 6630
2943 7226
8689 3348
4045 6517
2129 0939

Mail: familie@ryspejder.dk

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
Søren-Peter Hansen

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Vessø Vænge 2
Silkeborgvej 10, Sorring
Vessø Vænge 42
Kærmindevej 11
Vessøvej 40
Rugaarden 54
Haardalen 13

3152 9362
2096 8008
2172 5470
2943 7226
5161 6094
9394 5568
2990 5096

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

TROP (12 - 16 år)
Anders Ørsted-Olsen
Carlo Agerskov
Irene Bjerum Poulsen
Steffen Brinch

Mail: troppen@ryspejder.dk
Ægirsvej 10
Søkildevej 60
Skovvænget 20
Julsøvænget 16

5180 2555
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
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

4011 6193
4021 7620

4011 6193
2145 1066
2129 0939

