Nr. 4

47. årgang

Juni/Juli 2022

Vi har lige fået
6 nye ledertelte sponsoreret
af Brugsforeningen TRYG
til en værdi af 18.000 kr.
Se mere på side 2

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:
Skriv med skriftstørrelse 14 - 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.

7/8

til bladet, der udkommer 15/8

25/9 til bladet, der udkommer 2/10
13/11 til bladet, der udkommer 21/11

FORSIDE BILLEDET
Når man sender 120 spejdere, ledere og
hjælpere afsted på lejr med meget begrænset
plads, er der behov for nye telte, der kan sikre
lederne lidt privatliv i deres korte ”frikvarter”.
De fleste er jo på hele døgnet!
Brugsforeningen Tryg har
sponsoreret 6 nye telte med
dobbelte sovekabiner til os. De 6 telte har en
værdi på næsten 18.000 kr.
Vi siger mange, mange tak til BRF Tryg på
spejdermaner:
Tjikkelikker, Tjikkelikker, Tjav, Tjav, Tjav!

Sommer, sommerferie, sommerlejr
Sommeren er i gang, de lyse nætter, den smukke natur og alle udeaktiviteterne.
De dygtige spejderledere i 1. Ry gruppe sikrer hver uge gode, udviklende og spændende
aktiviteter.
Aktiviteter der er med til at udvikle børn og unge til at tage medansvar i familie og
samfund. Selv de yngste børn i Ry og omegn, bliver tilbudt spejderaktiviteter sammen med
deres familier.
En søndag om måneden afholder vi familiespejderaktiviteter, vores primære mødested er
vores dejlige hytte ved Birkhede - Gyvelhytten. Aktiviteterne bliver annonceret på
Facebook, og familierne tilmelder sig fra gang til gang. Mange af børnene begynder senere
deres spejdertid i de enkelte grene.
Sommerferien venter lige om lidt, så er der afslapningstid med egen familie, inden
spejderåret igen begynder til august - og vores høstmarked, vi håber rigtig mange af jer vil
hjælpe til, så vi igen får en rigtig fin indtjening til gavn for vores økonomi og fremtid for 1.
Ry gruppe.
Heldigvis er det hidtil lykkedes, så vi f.eks. kan sende 120 medlemmer af 1. Ry gruppe på
Spejdernes lejr. Det er spejderne og deres ledere, og omkring 20 frivillige der tager med
for at deltage i de mange opgaver, der skal udføres for at en stor lejr med 35.000 personer
kan gennemføres. Vi kan sende alle afsted til halv pris.
I disse dage sidder lederne klar til at tilmelde vores
spejdere til de bedste aktiviteter på sommerlejren.
Gruppeledelsen er i gang med alle de praktiske ting,
og sidder med lange lister, som der pakkes efter og
indkøbes efter for at skabe de bedste rammer for en
helt fantastisk oplevelse på Hedeland i juli måned og vi glæder os :0)
Spejderhilsen og god sommer til jer alle
Gruppeledelsen

RY MyreR
Kære Myreforældre
I slutningen af april var vi på en fantastisk lejrtur til Gyvelhytten. Vi mødtes ved
Lynghoved og gik de fem kilometer ud til hytten, og alle klarede turen i fin stil.
Da vi var ankommet, indrettede myrespejderne sig i shelters med sovepose og
liggeunderlag, og så gik eftermiddagen ellers med fri leg, snitteri, bål,
smådyrsfangeri i søen samt en dissektion af det døde egern, vi fandt på vej derud.
Til aftensmad stod den på hotdogs. Efter en god nats søvn i shelterne, morgenmad
og pakning gik turen atter hjemad.
De sidste par møder har vi også brugt i Gyvelhytten. Vi har øvet os på båltænding,
spist helt vildt mange popcorn og været på gåtur, hvor vi så en snog.
Mange spejderhilsner fra Jakob, Emil, Rune og Stine

RY Skovmus
Hej Skovmus og forældre

Vild (med) mad
Det er blevet sommer og der er gang i naturen. Det har Skovmusene benyttet sig af
af og plukket ingredienser til vild mad.
De har lavet suppe med vilde urter som løgkarse, brændenælde, skvalderkål og
mælkebøtte. Serveret med friskbagte pandebrød og en kryddersmør med friske
bøgeblade og skovsyre - nam nam.
Gangen efter var der mælkebøttemarmelade og brændenældechips på menuen.
Skovmusene har været meget optaget af den vilde madlavning og af at plukke og
klargøre urter og brændenælder.
I den kommende tid vil de ældste Skovmus tage øksebevis og dem der endnu
mangler vil tage knivbevis og savbevis. Alle mærkerne kræver at man øver sig, så
det kommer til at strække sig over et par gange. De spejdere, som hverken mangler
kniv-/savbevis, og som ikke er gamle nok til øksebevis, får lov til at øve knob og at
bygge seje huler.
Her kommer lige nogle datoer til kalenderen:
Vores sidste spejdermøde inden ferien er tirsdag d 21. juni. Her vil vi gerne
invitere til forældremøde om vores sommerlejr, Spejdernes Lejr 2022.
Vores første spejdermøde efter ferien er tirsdag d 9. aug.
Spejdergruppen afholder Høstmarked i weekenden d 20. - 21. aug. Skovmusene
står i boder om lørdagen, og vi håber at så mange forældre som overhovedet kan,
vil melde sig til en arbejdsopgave i løbet af ugen. Læs mere andet steds i bladet.
Oprykningen foregår på vores gruppetur i weekenden d 3. - 4. sept. Selve
oprykningen er hvor vi markerer at
nogle spejdere flytter mellem
grenene; fra Myrer til Skovmus, fra
Skovmus til Fjeldrotter osv. Så indtil
gruppeturen, er alle nuværende
Skovmus fortsat Skovmus.
Til info har Fjeldrotterne ugentlig
mødedag onsdag 17:30-19:00.
Spejderhilsen
Skovmuslederne

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

Høstmarkedet 2022
Løber af staben lige om lidt, og vi har brug for din hjælp!
Er du ny forældre?
Her er lidt info:
Høstmarkedet er spejdernes loppemarked, bygget op af forældre, og 1. Rys Støttegruppe =
FRYS (tidligere ledere og bestyrelsesmedlemmer), samt venner af gruppen.
Du og din familie melder jer til at hjælpe til ved Høstmarkedet på 1. Rys hjemmeside:
1.rygruppe.dk/begivenhed/hoestmarked-opbygning-2022
Vi skal bruge din hjælp !
Opbygningen og afviklingen af Høstmarkedet kræver mange gode kræfter. Vi starter allerede
mandag 15. august med at sætte de første telte op, og fortsætter hver aften hele ugen med at
bygge op. Alle, der kan hjælpe, mødes kl 18 til fordelingen af opgaver og vi fortsætter frem til
kl 21, hvor vi slutter dagen af med en kop vand/øl/kaffe og måske et stykke hjemmebag.
Fredag, dagen før markedet, kommer alle så hurtigt de kan, og hjælper med at sætte de sidste
lopper pænt på plads. Om aftenen spiser alle hjælpere fælles, mens vi glæder os over at vi er
nået i mål endnu en gang 😉😉
Lørdag morgen mødes vi til fælles morgenbord, inden spejderne drager gennem byen i optog
og alle hjælpere fordeler sig i boderne klar til at sælge alle de gode lopper!
Skulle der være noget tilbage, sælger vi det søndag, inden vi begynder at bryde ned omkring
klokken 13.
Den følgende uge går med oprydning og med at klappe hinanden på skulderne over endnu et
vel gennemført Høstmarked !
Som du kan se, har vi stort brug for også din hjælp, så skynd dig at melde dig til på
hjemmesiden
1.rygruppe.dk/begivenhed/hoestmarked-opbygning-2022

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 sommer og Fjeldrotterne har nydt det gode vejr. I skrivende stund er vi i fuld
gang med at planlægge aktiviteter på sommerlejren, hvor vi jo som bekendt skal være en
del af en meget stor lejr ved Roskilde.
26 af Jer Fjeldrotter har tilmeldt Jer lejren og det er vi meget glade for.
Der er mange spændende tilbud på så stor en lejr og vi forsøger at tilrettelægge et
program, hvor vi både får prøvet nogle af de mange spændende aktiviteter og også får tid
til bare at nyde at være på lejr.
Lige op til sommerferien udsender vi en pakkeliste og mere information omkring turen. Hvis
I ikke har modtager dette den 1. juli, må I meget gerne give lyd.
Spejdermøder i Gyvelhytten
Vi har her i forsommeren lagt
nogle møder ude ved
Gyvelhytten.
Sejt at en del af børnene selv
cykler derud!
Her har vi arbejdet med rafter
og bygget en forhindringsbane
op.
Det kunne vi også godt have
gjort på Lynghoved, men
udfordringen her er, at det kan
blive ødelagt i løbet af ugen
mellem to møder, da der er mange børn på Lynghoved ud over spejderne.
På billederne kan I se det færdige resultat, en lille forhindringsbane som alle spejderne
nåede at forcere et par gange, inden det var tid til at skille det ad igen.

Der gik
konkurrence i at
forsøge at gå
rundt uden at
holde ved
snoren!

Men læren var, at besnøringerne skal være meget stramme for at tværstolpen ligger helt
stille.
Overnatning i Gyvelhytten
Lørdag den 11. juni har vi en tur til Gyvelhytten med overnatning i sheltere eller bivuaker
(ikke helt bestemt endnu). Vi skal lave mad over bål og hygge os.
Desværre har vi valgt en dårlig dato, hvor rigtig mange af Fjeldrotterne skal noget andet,
men vi gennemfører med dem, der kan og glæder os.

Der er mest
læring, når
lederne forsøger
at beholde
hænderne i
lommerne!

Sidste møde inden sommerferien:
Bliver onsdag den 22/6 på Lynghoved.
Første møde efter sommerferien den 10/8
Den 17/8 må I gerne tage alle jeres forældre med, så de kan hjælpe med at slå telte op og
forberede Høstmarkedet, som er weekenden den 20-21/8. Eller endnu bedre: De kan
hjælpe til med at byge Høstmarkedet op, eller hjælpe til med at sælge lopper i weekenden
– se mere andetsteds her i bladet.

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

Gode råd fra en rygsæks dyb til far og mor
Sommerlejren nærmer sig, og for nogle er det første gang, de skal af sted på en tur.
For et barn i 6-12 års alderen er det en kæmpeudfordring, at skulle holde styr på sine
ting i et telt sammen med 5 andre kammerater.
Fra rygsækkens dyb, har vi hentet nogle råd, som du måske kan bruge, når rygsækken
skal pakkes. Det er vigtigt, at du ikke blot pakker en taske og sender afsted sammen
med dit barn. I skal pakke sammen, så dit barn også ved, hvad han eller hun har med i
tasken. Det at være sammen om at pakke, er også første skridt til, at dit barn lærer
at pakke selv. Har dit barn prøvet at pakke før, kan barnet evt. selv finde alle tingene
frem og lægge dem på sengen. Når han eller hun er færdig, kan I sammen gennemgå
tingene og sammenligne med den pakkeliste, som jeres ledere har lavet, og I kan
snakke om de ting, der måske mangler, er for meget af, eller måske er det ikke så
hensigtsmæssigt, at tage sine nye hvide bukser med – selv om de er smarte.
Rygsækken er posernes pose, og selv i en vandtæt rygsæk kan der trænge vand ind.
Sorter tøjet og put det i poser, gerne gennemsigtige, så man kan se, hvad der ligger i
posen. F.eks. 1 pose med undertøj, 1 pose med badetøj, 1 pose med skifte-tøj –
toilettasken er en pose i sig selv osv. Det giver flere fordele: indholdet for-bliver
tørt og rent – og det er nemt at tage en pose op, og pakke den ned igen, uden at der
bliver rod i udstyret. De fleste pakkelister er allerede delt op i ”poser”.
En anden vigtig ting er ”NAVNET”. Alle tørklæder, spejder T-shirts, dolke etc. etc. er
ens, og det gør tingene meget lettere for både dit barn og for lederne, at der står
navn i alting. Man kan skrive navn i tøjet med en sprittusch, det går af igen efter
nogen tids vask, og bestik kan mærkes med neglelak.
Når man begynder at putte tingene
ned i rygsækken, er det vigtig, at de
tunge ting kommer øverst, hvilket gør
rygsækken lettere at bære. Små ting
puttes i sidelommerne, og bløde ting
lægges ind mod ryggen. Undgå at
hænge ting udenpå rygsækken – det
forsvinder altid, eller trækker
tyngdepunktet skævt, så rygsækken
er træls at gå med.
Med spejderhilsen fra rygsækken
PS: Vi sender senere en pakkeliste til alle deltagere på sommerlejren med forældreinfo

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.

Sommeren nærmer sig, i skrivende stund, er der to spejdermøder tilbage inden
sommerferien rammer.
I pinsen var et par tropsspejdere på
INDABA på Ryekol. Det glæder vi os til
at høre om.
I troppen har vi haft ansvaret for
opsætning og nedtagning af flagalle i
byen to dage her i foråret – mange tak
for hjælpen til dem der mødte op. Det
går så meget nemmere, når man hjælpes
ad!!
I løbet af foråret har vi haft aktiviteter,
som indgår i to forskellige mærker: Master Chef og Det Kolde Gys. De spejdere som
har deltaget aktivt i de relevante aktiviteter, får mærkerne udleveret på det sidste
møde inden sommerferien.
Dette møde holder vi på Sdr. Ege, hvor sidste aktivitet i mærket Det kolde Gys
gennemføres: at svømme med tøj på. Så til dette møde skal både badetøj, håndklæde
OG et fuld sæt tøj og sko, som bliver vådt, medbringes 😊😊.
Og så kommer sommerlejren i Hedeland – afgang fra Lynghoved d. 23. juli,
formentlig omkring kl. 10. Vi
forventer at komme retur natten
mellem 30. og 31. juli (vi kører
fra Hedeland, når afslutningen
er forbi lørdag aften d. 30. juli).
Der kommer særskilt
information om sommerlejren.
Når vi kommer hjem fra
sommerlejr er der kun kort tid
til den næste store begivenhed i
1. Ry Gruppe: Høstmarkedet.
I år d. 20.-21. august.
Troppen har to vigtige opgaver i forbindelse med Høstmarkedet: at sætte vartegn op,
en uge før og stå for pandekageboden på Høstmarkedet. I pandekage-boden bager vi
pandekager over bål, som vi sælger i boden. Vi laver en vagtplan, så alle

tropsspejderne får et par timer i boden, så der også er tid til at gå rundt og se resten af
markedet. Hvis man får en vagt, hvor man ikke kan, forventer vi, at I selv sørger for
at bytte, og så informere os.
Fra efteråret 2022 vil vi gerne have de ældste tropsspejdere til at tage mere aktiv del i
planlægningen af de ugentlige møder. Derfor indkalder vi formentlig de kommende 8.
klasse spejdere til en planlægningslørdag eller -søndag i slutningen af august.
Datoer til kalenderen:
23. juli – 30. juli Sommerlejr i Hedeland
8. august – første møde efter sommerferien
13. eller 14. august: Formiddag, vi bygger vartegn til Høstmarked – der kommer info
på facebook
20. august: Høstmarked, alle spejdere får en pandekagebage-vagt.
Slutningen af august: Planlægning af efterårets møder
Første weekend i september – oprykningsweekend for hele gruppen.
Mange sommerhilsner
Anders, Carlo, Steffen og Irene

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

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

DL

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

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

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

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

SEPTEMBER
1
2
3 Alle: Gruppetur
4 Alle: Gruppetur
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
Fj. + Tr: PLAN kurser
Fj. + Tr: PLAN kurser
Fj. + Tr: PLAN kurser
Fj. + Tr: PLAN kurser
Fj. + Tr: PLAN kurser
Fj. + Tr: PLAN kurser
Fj. + Tr: PLAN kurser
Fj. + Tr: PLAN kurser

OKTOBER
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

NOVEMBER

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

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

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

