Nr. 3

47. årgang

Apr./Maj 2022

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

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

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

6/6

til bladet, der udkommer 13/6

7/8

til bladet, der udkommer 15/8

25/9 til bladet, der udkommer 2/10

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.

13/11 til bladet, der udkommer 21/11

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.

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.

På forhånd tak.

FORSIDE TEGNINGEN
Du kan også få lov at lave forsiden:

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 ....

HVAD ER egentlig
en spejder ??
Hvis man spørger en
ikke-spejder om
hvad det vil sige at
være spejder, er
svaret ofte noget
med snobrød og lugt
af bål.
Og det er også en
del af fortællingen.
Når vi samles om bålet, er det der hvor dagen rundes af. Dagens aktiviteter fordøjes, og vi
finder ro sammen med de andre spejdere.
Bålet samler os, der bliver fortalt historier, vi synger sange i fællesskab, måske er der nogle
der gerne vil fortælle om dagens indtryk, måske er der en spejder der trænger til lidt ekstra
lederomsorg, eller det bare er rart at sidde tæt med sine spejderkammerater, måske bager
vi snobrød eller pandekager.
Bålet er også en del af spejderfællesskabet, og har man oplevet en sommeraften omkring
bålet, mens gløderne forsvinder, er det en af de spejderoplevelser vi gemmer på.
Så ligegyldigt om det er på spejdermøder, på weekendture eller sommerlejre, så lugter vi af
bål.
Bålet giver så meget fællesskab, hygge, samarbejdsaktiviteter at vi håber I bærer over med
os.
Så når vi mødes derude i spejderlandet, så kom gerne og vær en del af vores fællesskab
omkring bålet.

Forårsspejderhilsner
gruppelederne

Ry frisør
Med og uden tidsbestilling

byDicle
Kyhnsvej 11
8680 Ry

www.bidicle.dk
8619 1916

53 88 00 64
Skanderborgvej 14

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.

FRyS har indrettet et lokale på Søkilde til flygtninge fra Ukraine med dele fra
spejdernes indsamling til loppemarkederne.
Vi synes selv det er meget fint og personligt hjem
Der er endvidere doneret mad og dyner fra Lilly og Grethe, og så der har der været to
mand fra FRyS, der har været i gang med at sætte billeder og hylder op de sidste to
lørdage.
Stor tak til alle, der har deltaget.
Jørgen Gammelgaard (formand)

RY MyreR
Kære Myrespejdere og forældre
I marts brugte vi en del møder på førstehjælp. Vi snakkede om
de skader, man kan få, og om hvordan man kan hjælpe, hvis en kammerat eller andre har
slået sig eller er kede af det. Rune fik også et blodigt snitsår, så han skulle hjælpes og
trøstes. Myrespejderne mente dog, at der lugtede mistænkeligt meget af ketchup, men
heldigvis hjalp de ham på bedste vis alligevel :-).
I den kommende tid står der ”Klar dig selv” og overnatningstur på programmet - det bliver
godt. Og så er det snart forår og sommer, og vi rykker derfor de fleste af vores møder til
Gyvelhytten - husk at tjekke programmet: kortlink.dk/2fffe. Vi skal undersøge planter og
dyr, tænde bål, vandre, nyde den fantastiske natur, lege og hygge.
Husk at tjekke spamfilteret for mails! Vi oplever desværre ofte, at mails sendt via
medlemssystemet bliver fanget i filteret - også efter at man tidligere har godkendt
afsenderen. Så tjek gerne lige en ekstra gang :-).
Her kommer lige et par datoer, som I kan skrive i kalenderen:
13. og 14. maj: Myrerne står for flagopsætning, og vi skal bruge nogle frivillige, som vil
hjælpe en time om morgenen eller sidste på eftermiddagen.
Spejderhilsner fra Myrelederne

Myrelederne stod for årets fastelavnsfest ved SuperBrugsen.
Det var en stor succes med solskin og en masse flot udklædte
deltagere

RY Skovmus
Hej Skovmus og forældre
Skovmusene har på de seneste møder øvet sig i at lave mad på bål.
De har bagt chokoladekage i
appelsinskaller, pandekager og
lavet linsesuppe over gløderne.
Vi har haft stor succes med at
stille bålfade op, så hver
patrulje kunne lave sit eget bål
og bagefter tilberede mad over
flammerne. Skovmusene har
taget udfordringen til sig og er
gået til opgaven med stor
begejstring.
Når dette blad udkommer har vi også haft Sct. Georgsdag, og planen er, at vi skal i
gang med at øve knob og lege med rafter de kommende gange.
Både bålmad og knob kan vi få brug for, når vi skal afsted på Spejdernes Lejr til
sommer. Det bliver helt sikkert en af årets store spejderoplevelse.
Men inden da, har vi planlagt en mindre, men mindst lige så hyggelig tur for
skovmusene den 7.-8. maj. Vi mødes på Lynghoved lørdag morgen, og går 10 km
ud til Gyvelhytten, hvor vi slår lejr. Vi overnatter i shelter/bivuak/telt og laver mad
over bål.
Der er afhentning søndag formiddag ude i Gyvelhytten. Det bliver en super hyggelig
forårstur, så skynd
dig at blive meldt til,
hvis du ikke allerede
er det.
Spejderhilsen
Skovmuslederne

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

Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre.
Nu er vi på den anden side af årets grupperådsmøde, der fungerer som vores
generalforsamling, hvor der blandt andet skulle vælges en ny formand til bestyrelsen. Leon
Sindberg blev valgt uden modkandidater, hvilket også
betyder, at han ikke længere skal være
Fjeldrotteleder.
Leon har været Fjeldrotteleder rigtig længe og derfor
kan I godt opleve et lille ”hul” i lederflokken, da de
fleste af vi andre er ret nye i 1. Ry gruppe.
Vi gør det så godt vi kan og selvfølgelig kan vi spørge
Leon alt det, vi har brug for, men alligevel vil I måske
opleve, at der er ting, som ikke bare lige kan svares
på, når I spørger.
Leon kommer forbi ind imellem til møderne og
hjælper, når vi har brug for det, og han skal
selvfølgelig også med på sommerlejren.

Der skal herfra lyde et meget stort
Tjikkelikker tjikkelikker tjav tjav tjav
til Leon for indsatsen hos
Fjeldrotterne.

Fuglehuse
I det tidlige forår havde vi besluttet, at alle fjeldrotter skulle have mulighed for at lave et
fuglehus. Vi indkøbte træ og værktøj og gik med stor energi i gang på det første af 3 møder,
der var afsat til projektet. Børnene arbejdede sammen 2 og 2 og skulle hjælpe hinanden
med at måle op, save dele ud og sætte husene sammen med søm. Til sidst skulle der bores
hul til fuglen.

Desværre viste det sig ret hurtigt, at vi havde fået indkøbt noget
super smukt og holdbart lærketræ, som så til gengæld viste sig at
være alt for hårdt at arbejde med.
Efter 2 møder, hvor børnene ikke kom ret langt, og der var rigtig
mange frustrationer, blev projektet lagt på hylden uden nogen
færdige huse.
Sidste nyt er at hyttefædrene er gået i gang med at give os en hjælpende hånd med savning
af delene og forboring af huller til søm. Det er derfor vores håb, at vi alligevel kan få husene
færdige på et tidspunkt, -men fuglene må nok se sig om efter en anden egnet bolig denne
sommer!

Fjeldrotter laver mad
Mad over bål er altid et hit blandt Fjeldrotter. Opdelt i
patruljer skal de selv starte et bål op i et bålfad og der
må gerne gå konkurrence i hvor få tændstikker, man
behøver bruge.
Hvor meget brænde mon man skal bruge for at der er
ild nok til hele madlavningsprocessen?
Så skal ingredienserne forberedes – ingen har lyst til at
skære løg og alligevel bliver det gjort uden
lederindblanding, man er vel en god kammerat.
Der blev lavet spaghetti med kødsovs og alle blev
mætte og tilfredse.
Det var dog
godt at vi
havde udvidet mødet med en halv time og tiden
blev knap til sidst, men da alle hjalp hinanden,
blev opvasken næsten også en leg.

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

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

www.gaverogvin.dk

Så er det endelig rigtig forår og det er lysere om aftenen. Da vi er efter påske slutter
møderne først kl. 21.😊😊
Lige nu er der 16 spejdere i Troppen,
fordelt i fire patruljer, som alle er meget
stabile til at møde op- eller melde afbud i
facebook-gruppen (1.Ry trop), når man
er forhindret. Dejligt, tak for det.
I april holdt vi Sankt Georgs dag for hele
gruppen – håber I nåede at se beskeden i
facebook-gruppen.
Vi har planlagt en tropstur til
Gyvelhytten fra 30. april til 1. maj (ét
døgn). Det kræver dog, at der er nogen
som tilmelder sig arrangementet – ellers
bliver det ikke til noget 😊😊.
D. 2. maj tager vi i anledning af
Danmarks befrielse 4. maj på besøg i
bunkeren i Skanderborg. Den dag skal
spejderne møde en halv time tidligere –
dette kommer der også besked om via
facebook-gruppen.
Igen vil vi slå et slag for INDABA i pinsen
– tropsspejdere har tidligere haft rigtig
stor fornøjelse af at deltage på dette, så vi håber at også i år vil 1. Ry Gruppe være
stærkt repræsenteret. Tilmelding er åben på 1. Ry Gruppes hjemmeside, og der
ligger flere facebook-opslag med links.
Flagallé i gennem byen er en af de opgaver spejderne tjener penge til gruppe ved.
Det er fordelt sådan, at hver gren i gruppen har ca. 2 dage de har ansvaret for at der
er folk til at sætte op og tage ned. Bestyrelsen søger for at der en chauffør (da
traileren vejer 1400 kg er det ikke biler der kan trække den). Det forudsætter dog, at
der forældre og spejdere der vil hjælpe til, de dage vi har opgaven

Vi vil derfor bede om, at når vi lægger et opslag på facebook med at nu har vi brug
for hjælp, så meld jer til, morgen og/eller eftermiddag, hvad der passer jer bedst. Jo
flere vi er, jo hurtigere går det.
Næste gang Troppen har opgaven med flagene er 26. maj – Kristi Himmelfartsdag.
Vi glæder os til sommerlejren (SL 22) i Hedeland. Rejsen frem og tilbage bliver i bus
med resten af gruppen. Når lejren åbner for tilmelding til aktiviteter, vil vi forsøge at
få valgt nogle aktiviteter, som vi ikke normalt selv kan arrangere, men pt. kender vi
slet ikke mulighederne 😊😊.
Efter sommerferien er noget af det første der skal ske: Høstmarked – den største
årlige begivenhed i 1. Gruppe. Troppen har traditionelt flere opgaver i den
forbindelse. Først er det Troppen der sætter vartegnet op ud mod Skanderborgvej,
ca. en uge før Høstmarkedet. Alle spejderne bliver bedt om at møde på Lynghoved
lørdag eller søndag ugen før Høstmarkedet, så vi ved fælleshjælpe at få rejst
vartegnet.
Under selve Høstmarkedet har Troppen en pandekagebod, hvor vi regner med at
alle Tropsspejdere kan hjælpe til nogen timer. Vi laver en vagtplan så alle får en
tjans med at bage eller sælge pandekager, men også får tid til at komme rundt på
markedet selv.
Når Høstmarkedet er ovre og pakket væk, har Troppen de sidste par år holdt
kollektiv-uge, hvilket vil sige, at de bor på Lynghoved i en uges tid. De søger selv for
mad, de går i skole fra Lynghoved, går til deres øvrige fritidsaktiviteter fra Lynghoved
osv. Tropsspejderne har tidligere haft stor glæde af kollektiv-ugen, for de lærer
virkeligt hinanden at kende på tværs af årgangene. Nogen deltager hele ugen, andre
nogen af dagene. Kollektiv-uge er et arrangement, som kun kommer til at ske, hvis
tropsspejderne selv tager initiativet.
En af opgaverne i løbet af ugen var at styre økonomien og overholde budgettet for
ugen. En opgave som vi tidligere har erfaret, at de har taget meget alvorligt og været
gode til at samarbejde om.
Forårs hilsner fra
Anders, Carlo, Steffen og Irene

Datoer til kalenderen
30. april – 1. maj – Tropstur til Gyvelhytten – tilmelding er åben
26. maj – Flag op kl. 7. Ned kl. 17.
3.-6. juni - INDABA – tilmelding er åben
20. juni – sidste spejdermøde inden sommerferien.
23.-31. juli – Sommerlejr mere info kommer senere
13. eller 14. august - bygge Høstmarked-vartegn
20. august - Høstmarked, pandekagebod – alle tropsspejdere får en vagt

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

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 My: WT
24 My: WT
25
26
27
28
29
30 Tr: WT / Fj: Divi

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
DL

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

MAJ
1 Tr: WT / Fj: Divi
2
3
4
5
6
7 Sk: WT
8 Sk: WT
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

AUGUST
1
2
3
4
5
6
7
DL
8
9
10
11
12
13 Tr: Vartegn
14 Tr: Vartegn
15 Opbygning af marked
16 Opbygning af marked
17 Opbygning af marked
18 Opbygning af marked
19 Opbygning af marked
20 HØSTMARKED
21 HØSTMARKED
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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

SEPTEMBER

Kl = Klanen
SL = Sommerlejr
Se kalender for hele året på hjemmesiden

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

JULI

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

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

DL

Bestyrelsesformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Leon Sindberg
Susanne Løvheim
Anne Hjortkjær
Bo Madsen

Mail: bestyrelsen@ryspejder.dk
Kærmindevej 11
formand@ryspejder.dk
Lyngdal 6
kassereren@ryspejder.dk
Violvej 12
Vessø Vænge 2

2943 7226
2021 8965
6177 6476
3152 9362

Gruppeleder
Gruppelederassistent
Gruppelederassistent

GRUPPELEDELSEN
Lotte Thorup
Annette Hinkbøl
Jan Løvheim

Mail: gl@ryspejder.dk
Søvænget 4
Silkeborgvej 52
Lyngdal 6

8689 3348
4045 6517
2129 0939

LOPPER / FAMILIESPEJDERNE

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
Martin Vistisen
Susanne Frandsen
Søren-Peter Hansen

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

3152 9362
2096 8008
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

