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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

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.

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

FORSIDE BILLEDET
Det traditionelle Høstmarked er nr 43 af slagsen
og foregår altid i tredje weekend i august.
Du kan få lov at lave en tegning til forsiden –
hvis den er god og vi bruger den får du en
biografbillet som belønning !!
Vi har allerede tegninger til de næste to numre,
men vi kan sagtens bruge en vinter-tegning til
januar nummeret.
Aflever din tegning til din spejderleder, som vil
sørge for at vi får den.

Kære alle
Stemningen fra Spejdernes Lejr 2022 er der endnu.
Oplevelser for mere end 30.000 spejdere fra hele verden er nu blevet til minder. Minder om
spejdere der fandt modet til at deltage og træklatring i tree top world. Den lille spejder der
fik charmeret sig til et mærke til uniformen, og ham der knoklede hjemme i lejren, med
kløvning af træ og vandhentning og derfor sov rigtig godt om natten. Dem der fandt nye
venner i andre lejre. Dem der tog et flerdagsprojekt og byggede en shelter i lejren. Dem der
moralsk vandt DM i pind, og lige lavede 10 lagkager til lejrbålet. Køkkenholdet der fandt tid
til en sejltur i vikingeskib, og ifølge en frivillig i underlejren serverede bedre mad end
underlejrkantinen.

Det er på lejrene man vokser, her der er tid til egne projekter, tid til at styrke venskaber og
få nye, tid til at blive udfordret og til at udfordre sig selv. Her vi ser spejderne tage ansvar
for sig selv og andre spejdere, hvor vi hjælper hinanden for at give den bedste
spejderoplevelse for alle.
Tid til som gammel spejder at genbesøge hvorfor det er vi bliver ved, og det gør vi for at:
” udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne
at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden”
DDS formål

Vi er en stor gruppe med mange medlemmer og mange voksne - og en masse dejlige
forældre der bakker op om vores arbejde.
Hvilket vi igen oplevede søndag aften kl. 10 i regnvejr, da mange var mødt op, for at hjælpe
med at tømme traileren med materiel, som først måtte forlade lejren søndag sidst på
eftermiddagen.
Samme hjælp håber vi at se til det kommende Høstmarked.
Og så glæder vi os til et spændende spejderår med Plankurser i efterårsferien for
tropsspejderne, oprykningstur og juletur for hele gruppen. Weekendture i grenene,
lederudviklingskurser og ikke mindst alle de spændende ugentlige møder, der giver
spejderne en ballast i deres spejderudvikling, som de også kan bruge, når de ikke har
uniformen på.
Alt det der kun kan lade sig gøre
pga. alle de frivillige ulønnede
voksne der er i 1. Ry gruppe, både
lederne i uniform og alle andre der
arbejder for gruppen.

Rigtig godt spejderår til alle
Gruppeledelsen
Jan, Annette og Lotte

RY MyreR
Kære Myrespejdere og -forældre
Så er vi klar til at starte op efter sommerpausen, og det første, vi skal
gøre, er at sige farvel til alle de spejdere, der lige er startet i 2.klasse, og
som derfor rykker op til Skovmusene. Et tjikkerlikker og spejderhonnør til
jer for alle de gode timer vi har haft sammen. Vi kommer til at savne jer
og ved, at I bliver nogle gode Skovmus!
En helt ny flok skal nu til at være de største, og en helt ny flok skal til at
opleve spejderlivets glæder – og det ser vi frem til. Vi vil bruge efteråret
på at arbejde med natur, kammeratskab og friluftsliv
Spejderhilsner fra
Myrelederne

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

RY Skovmus
Hej Skovmus og forældre
Sommerens store spejderoplevelse har selvfølgelig været Spejdernes Lejr. Cirka 20
Skovmus og deres ledere var afsted sammen med de mange andre spejdere fra Ry.
Efter godt tre timers buskørsel
ankom vi til Hedeland og så den
store lejr for første gang - et
imponerende skue. Vi havde
fået en flot lejrplads tæt ved
hovedscenen og med udsigt
over store dele af lejren, så det
var med højt humør at
Skovmusene kastede sig over
teltslagningen, og fik rullet
soveposerne ud i de hvide
bomuldstelte.
De første dage gik blandt andet
med at udforske lejren, bygge
lejrplads og hygge sig i teltene.
Rys dygtige madhold sørgede
for, at vi fik serveret tre solide
måltider hver dag i det store
fællestelt, som også blev brugt
til hygge og leg.
Lejren bød også på et hav af
aktiviteter. Skovmusene deltog
blandt andet i vikingehåndværk
med rebslagning og læderarbejde, træklatring og spejderløbet "Fangerne på fortet",
hvor de blandt andet skulle kaste med økser, holde slanger og meget andet på
Mosede Fort.
En af de store oplevelser var det store Velkomstlejrbål, sammen med spejdere fra
ind- og udland. Det giver lidt af at sus, når 32.000 spejdere svinger med tørklædet
samtidig.
Der er ikke noget at sige til, at det var en flok glade, men trætte Skovmus, der tog
bussen hjem efter 5 dages fantastisk sommerlejr.

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

www.gaverogvin.dk

Det næste store projekt er Høstmarkedet, hvor Skovmusene
traditionen tro stiller op med et par boder. Forældrene skulle også
gerne have fået en mail med mulighed for at melde sig til at hjælpe
nogle timer med opstilling i ugen op til det store marked, der finder
sted 20.-21. august. Vi har brug for alle de hænder, vi kan få, så det
bliver endnu et succesfuldt marked.
Spejderhilsen
Skovmuslederne

Høstmarked

Lørdag d. 20/8 og søndag 21/8
Vi skal sætte alle sejl til denne dag, og forhåbentlig er mange af Ry’s
borgere og turister med til at gøre Høstmarkedet ekstra festlig for os alle.
Der er oplevelser for alle. Hver gren har en bod eller aktivitet, hvor børn og
voksne for en rimelig penge kan prøve færdigheder af. Der vil være
fiskedam, muntert køkken, klatretårn og meget, meget mere.
Der er heldigvis mange forældre, som lægger et stort forarbejde, og på
selve dagen vil de sælge effekter fra loppeteltet; her er alt fra små nips til
nyttige køkkensager.
Der er et helt lille Møbelland på pladsen,
og der vil være mulighed for at finde
mange gode, billige og brugbare møbler
til både den store og lille bolig – for ikke
at tale om indretningen af sommerhuset.
Igen i år har vi haft et godt samarbejde
med genbrugspladsen, som har sorteret
de bedste effekter fra til os. Det har
helt klart været med til at give vores lopper et kvalitetsløft.
Der vil blive stegt lækre pølser på vores store grille. Og de kan skylles ned
med kølige drikke fra Lyngkroen, som også kan levere kaffen bagefter.
DU GØR EN FORSKEL
Alt dette kan vi ikke gøre uden DIN hjælp og indsats. Hele ugen har vi brug
for mange hjælpere til at bygge op hver aften fra 18 – 21, og lørdag fra
tidlig morgen til og med et hyggeligt aftensmåltid, samt søndag 21/8, hvor vi
sælger de sidste lopper. Søndag eftermiddag og aftenerne i ugen er der
oprydning for at få Lynghoved tilbage i god form igen.
Hvis du ikke allerede har meldt dig kan du sagtens nå det endnu – en aften i
løbet af ugen, eller nogle timer på dagen. Ring til Niels Peter på 2236 0020.

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.

Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre.
Vi endte med at få 24 dejlige Fjeldrotter med på sommerlejren og sikke en skøn lejr. Vejret
var for det meste godt, aktiviteterne super-sjove, maden god og vi løb kun ind i små uheld i
løbet af ugen.
Alt i alt vil vi gerne sige tusind tak til alle forældrene for lån af Jeres friske børn, det har
været en fornøjelse.

Mobiltelefonerne som nogle af børnene havde med, blev det meste af tiden låst inde. Det
har også betydet at de ikke har taget særligt mange billeder i løbet af ugen.
Vi ledere har forsøgt at tage en del billeder, der hvor vi nu lige har været, og vi lægger dem
på facebook under 1. Ry spejdere, så I har noget konkret at tale ud fra, når I spørger
børnene ind til, hvad de har lavet på lejren.

August måned kommer til at stå i Høstmarkedets tegn.
Vi bruger møderne til at forberede en eller to gode aktiviteter, som
Fjeldrotterne kan stå for på markedet (sammen med lederne) og vi
håber at se rigtig mange både lørdag og søndag den 20. og 21. august.
I ugen op til markedet må så mange af Jer som muligt også meget gerne møde op på
Lynghoved om aftenen og hjælpe til med at forberede markedet. Der er brug for mange
hænder og der er mange forskellige små og store opgaver. Meld jer gerne via tilmeldingen
på vores hjemmeside.
Det er pengene fra disse markeder, der gør at 1. Ry var en af de spejdergrupper i hele
landet, som var bedst repræsenteret på Spejdernes Lejr 2022, fordi vi kunne sende alle
børn afsted til halv pris og alle ledere afsted helt gratis – sådan er det ikke ret mange
steder.

Oprykningsweekend
Lørdag den 3. september til søndag den 4. september holder vi
oprykningsweekend på Lynghoved.
Det betyder at alle spejdere overnatter i sheltere eller telte på
grunden og vi har en ceremoni, hvor spejderne fra de forskellige grene rykker op til næste
gren. Vi modtager en del fra Skovmusene (dem der lige er startet i 4. klasse) og afleverer 10
børn til Troppen (dem der lige er startet i 6. klasse).
Vi ledere har her hen over sommeren talt om at forsøge at lave patruljer, der både består af
1. og 2. års Fjeldrotter men stadig med hensyntagen til, at børnene også har brug for at
være i patrulje med nogle af dem, de kender rigtig godt.
Det er en svær proces at danne velfungerende patruljer og det er vigtigt, at vi hører enten
fra børnene selv eller fra Jer forældre, hvis der er noget, som slet ikke fungerer… -men også
vigtigt at I bakker op om, at de prøver at give det en chance, selv om de måske ikke lige
kommer i ønskepatruljen…
Husk på at formålet med at være spejder jo er at lave en masse sjove spejderting og ikke
bare at være sammen med sine bedste venner.
Vi sørger løbende for også at lave aktiviteter udenfor patruljerne.

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

TUSINDE TAK for en dejlig sommerlejr, hvor der blev lagt stor energi i at bygge shelter og
samle klistermærker, så lejrens aktivitetsmærke kunne erhverves og i de øvrige aktiviteter
både på vores egen lejr, med at hente vand og hugge brænde, og dem I deltog i uden for
vores egen lejr. Der er lagt en stak billeder på facebook gruppen 1. Ry Trop, som måske kan
bruges som reminder, hvis drengene ikke helt kan huske det hele (der sket rigtig mange ting i
løbet af ugen 😊😊).
Selvom det i skrivende stund kun er en
uge siden vi kom hjem, så starter
spejdermøderne allerede mandag d. 8.
august (besked sendt via facebook
gruppen 1. Ry Trop). Vi skal i første
omgang forberede Høstmarked, og
planlægge modtagelse af de nye
tropsspejdere til oprykningen i starten af
september. Og vi skal have fundet ud af,
hvor spejderne kan få en mere aktiv rolle
i planlægningen af møderne i efteråret.
I forbindelse med Høstmarkedet er det Troppens opgave at bygge vartegnet – det gør vi
søndag d. 14. august (igen kommer der besked via facebook) og vi skal stå for
pandekageboden på selve markedet. Der skal helst være minimum 4 spejdere i
pandekageboden adgangen, så vi laver en vagtplan. Vi regner med, at alle tropsspejdere
kommer til Høstmarkedet – vi møder ind senest kl. 9 lørdag morgen.
Senere på efter året, nærmere bestemt i efterårsferien, kan alle tropsspejdere komme på
PLAN-kursus. PLAN-kurserne er
inddelt efter årgange, så man kommer
på kursus med jævnaldrende.
Find mere information her:
https://dds.dk/plan-temaside. Der er
tidligere sendt link ud i facebookgruppen. Når/hvis I skal tilmeldes, så
skal man kende sit medlemsnummer,
og når I kommer til betalingen, kan I
vælge at gruppen betaler.
Tropsleder-gruppen opfordrer
MEGET til, at så mange som muligt
tager afsted. Vi ved fra tidligere
tropsspejdere, at det er en stor
oplevelse.

Der kommer til at være lidt udskiftning i
tropsledelsen; Anders og Carlo stopper som
tropsledere, og i stedet kommer Jacob til.
Spejderne har allerede mødt Jacob på
sommerlejren, så det skal nok blive godt!
Datoer til kalenderen:
8. august – første møde efter sommerferien
14. august kl. 9: Fra kl. 9 til vi er færdige,
bygger vi vartegn til Høstmarked
20. august kl. 9-16: Høstmarked, alle spejdere får
en pandekagebage-vagt.
Slutningen af august: Planlægning af efterårets
møder
3.- 4. september – oprykningsweekend for hele
gruppen.
Uge 42 (Efterårsferien) – PLAN-kurser, med individuel tilmelding.
Mange sommerhilsner
Anders, Carlo, Steffen og Irene

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

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
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
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

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

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

NOVEMBER

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

DECEMBER
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

JANUAR 2023

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

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
Gruppeleder
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
Mille Lorenzen
Rune Borgbjerg

Mail: myrer@ryspejder.dk
Kildebjerg Bakkevej 21
Sneglebakken 20, Vrold
Fjeldstedsvej 3

5129 6950
5192 0772
2537 0811

Mødedag: Tirsdag
17.30 – 19.00

SKOVMUS (8 - 10 år)
Christina Børlum Petersen
Eske Jakobsen
Helle Juul Bak
Kasper Præstgaard
Kenneth Lynghøj Christensen

Mail: skovmus@ryspejder.dk
Gartnervænget 15
Fugldalen 24
Vessøvej 40
Rugaards Skovvej 61
Fjeldstedvej 10

2162 3158
2269 7781
5192 3800
3138 4687
4010 1524

Mødedag: Onsdag
17.30 – 19.00

FJELDROTTER (10 - 12 år)
Bo Madsen
Jakob Juul Eriksen
Martin Vistisen
Palle Lorenzen
Susanne Frandsen

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Vessø Vænge 2
Silkeborgvej 10, Sorring
Vessøvej 40
Sneglebakken 20, Vrold
Rugaarden 54

3152 9362
2096 8008
5161 6094
5192 0772
9394 5568

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

TROP (12 - 16 år)
Irene Bjerum Poulsen
Jacob Studtmund Andersen
Steffen Brinch

Mail: troppen@ryspejder.dk
Skovvænget 20
Lillesøvej 13C, st., Skanderborg
Julsøvænget 16

8788 0307
2537 6525
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

