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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 2023
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.

22.01.2023 til bladet, der udkommer
30.01.2023

FORSIDE BILLEDET
Forsidebilledet er tegnet af Ronja fra
Fjeldrotterne.
Du kan også få lov at lave en tegning til forsiden
– hvis den er god, og vi bruger den, får du en
biografbillet som belønning.
Tegningen må meget gerne handle om
spejderlivet og/eller naturen. Tegningen må
også gerne handle om den årstid vi er i.
Aflever din tegning til din spejderleder, som vil
sørge for at vi får den.

Efterår og Vintertid
Så kom efteråret snigende i hvert fald, hvis man kikker på kalenderen. Vejret
er heldigvis stadig lunt, så det er perfekt at lave udeaktiviteter uden at komme
til at fryse. Husk altid at have tøj på efter vejret.
Vintertiden betyder også mørketid – der er mørkt, når vi er til spejder, så husk
lys på cyklen og reflekser.
Det er nu et stykke tid siden vi har haft oprykning.
Der er sket forandringer i grenene. Der er kommet nye spejder kammerater,
nye ledere og forældre.
Det at være spejder er en udvikling, en udvikling af de færdigheder som
spejderne har brug for både som spejder i 1. Ry, men også som barn, der
skal begå sig i samfundet. En udvikling, hvor problemer ikke bliver en
forhindring, men en udfordring.
En udvikling hvor spejderne tager mere og mere ansvar. Ansvar for
kammeraterne, patruljen og vores Gruppe og alle dem der er omkring os.
Vi er stolte af at være en del af jeres barns liv, hvor vi ser det vokse, når det
bryder nogle grænser og lige pludselig kan klare at tage på tur med
kammeraterne. Vi nyder at være med til at give spejderne nogle fantastiske
oplevelser.
Den årlige juletur til Sletten er ved at blive planlagt. Det er en dejlig tradition,
vi ser frem til. Hele 1. Ry gruppe er samlet om lørdagen, hvor vi igen oplever
det fantastiske fællesskab vi har, når både store og små spejdere mødes til
juledysten. Gå ikke glip af turen - skynd dig at tilmelde dig. Sidste frist er d.
18.11
Med spejderhilsen
Gruppeledelsen

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

Juletur til Sletten
Så er det igen tid til vores
traditionelle juletur til Sletten.

I år er det weekenden
3.- 4. december 2022
Traditionen tro er turen for alle
grene- ne, fra myrer til klan, og der
juledystes i patruljer på tværs af
grenene.
Vi mødes alle sammen ved Ny
Sletten lørdag den 3. december kl.
8.30.
Myrerne slutter juleturen om
eftermiddagen, hvor der er forældrekaffe kl.
15.30 og kåring af vinderne af årets
juledyst, hvorefter vi siger farvel til
myrerne og deres forældre.
Skovmus, Fjeldrotter, trop og klan
kan blive til søndag, hvor
juleweekenden slutter kl. 10.30.

Husk lommelygte eller pandelampe,
da det hurtigt bliver mørkt.
Pris for myrer er 50,00 kr. og for
skov- mus, fjeldrotter og
tropsspejdere er prisen 100,00 kr.
Adressen er Bøgedalsvej 16, 8680
Ry. HUSK at følge kørselsretningen
til og fra Ny Sletten – som det vises
på skiltene, når man kommer ind på
FDFs område. Ellers kan det blive
besvær- ligt, når mange forældre skal
bringe eller hente på samme tid.
Tilmelding senest fredag den 18.
november via hjemmesiden:
1.rygruppe.dk

Juleturen er en fast tradition i 1. Ry
Gruppe, hvor hele gruppen er samlet.
Vi sover og spiser indenfor i den
skønne hytte på Ny Sletten. Men vi er
ude en stor del af af tiden, så husk
godt med varmt tøj og praktisk fodtøj
- f.eks. travesko eller støvler, som er
gode at gå i.
Hyttens trægulv kan desværre godt
give splinter i fødderne, så tag også
gerne et par hjemmesko eller sandaler
med til at have på indenfor.

Ting som er gode at pakke:
•
•
•
•
•
•

Sovepose eller dyne
Lagen
Evt. hovedpude
Sovebamse
Lommelygte
Nattøj

•
•
•
•

Varmt tøj
Hue og vanter
Regntøj
Skiftetøj

•

Tandbørste og tandpasta

•
•

Uniform og tørklæde
Evt. spejderdolk og bælte

•

Travesko eller støvler, som
er gode at gå i

•

Indesko eller sandaler

•

Evt. bog, Anders And-blad,
uno- kort eller lignende

•

Mobiltelefon får du ikke
brug for

Juleloppemarked
lørdag den 19. november og søndag den 20. november
Kl. 10.00 – 15.00 hhv. 10.00 - 13.00
- men vi har brug for din hjælp allerede fra kl. 09.00
Masser af lopper der skal stilles op og sælges
Nisser, julekort og alle mulige andre spændende juleting
De gode gamle flittige FRyS folk, der plejer at stille alting op og afvikle
markedet, trænger til nogle hjælpende hænder.
Ud over at afvikle selve markedet og sælge alle vore lopper, skal vi have hjælp til:
Torsdag d. 17. nov.Fra kl 9.00 til kl. ? - til udpakning af alle lopper inde fra lageret
Fredag d. 18. nov. Fra kl. 9.00 til ? - til fortsat udpakning og opsætning
Lørdag d. 19.nov. Fra kl 9.00 - 15.00 skal der bruges 20 - 24 personer til at sælge
Søndag d. 20.nov. Fra kl 9.00 - 13.00 skal der bruges 15 - 17 personer til at sælge
Søndag d. 20.nov. Fra kl. 13.00 - 17.00: mange friske hænder til oprydning
Håber I vil give besked til Peder Skov Larsen (peder.skov@hotmail.com) uanset om I kan
deltage få timer eller hele dage.
Årets juleloppemarked er en af de fire
aktiviteter, vi hvert år laver som
”betaling” for at få lov til at bruge
SuperBrugsens hal som lager til vores
lopper.
De tre andre er forårsloppemarkedet,
fastelavnstøndeslagning og halloweengræskar-udskæring.

Endelig blev Coronaens lille grimme ansigt hoved trukket så meget tilbage,
at vi kunne starte op igen med familiespejd.
I mellemtiden er vores lille lederteam blevet udvidet med Lotte og
Annette. Det har været dejligt med friske øjne og nye ressourcer, og vi
glæder os til at lave endnu flere og spændende aktiviteter for Rys
småbørnsfamilier.
Det er lykkedes os, at gennemføre næsten alle vores arrangementer i år,
så der har været en rigtig god opbakning.
Vi startede op i april med et ”Peter Plys i 100-mtr. Skoven ude på Sletten.
På løbet skulle familierne bruge deres 5 sanser, for at hjælpe Peter Plys
med forskellige problemer. Bl.a. skulle de finde de 12 Peter Plys bamser,
som Henrik havde hængt op i træerne. De skulle smage mærkelige ting, for
at finde krukken med honning. En dag med en rigtig blæsevejrsdag, bragte
skoven mange spændende dufte med sig, og det gjaldt om, at kunne
identificere duftene. De skulle også føle, hvad der var inde i bikuben, og en
nat med mærkelige og uhyggelige lyde, skulle familierne berolige Peter Plys
med, hvad det var han kunne høre. Alle posterne var inspireret af historier
fra Peter Plys’ univers. Børn og forældre gik op i opgaveløsningen med stor
begejstring, og det var ikke hver gang, at det var forældrene, der var
bedst til at bruge deres sanser �
Efter hver post fik familien en puslespilsbrik, og ved tilbagekomsten til
Æblegården, skulle alle puslespilsbrikkerne samles til et stort puslespil,
selvfølgelig med Peter Plys på. På bagsiden af puslespillet, var en gåde, der
fortalte, hvor Peter Plys havde gemt alle påskeæggene.

Vores næste møde foregik i Gyvelhytten, hvor aktiviteten var troldene i
skoven. Vi byggede huler til de venlige trolde, og lavede troldebørn af
naturmaterialer. Imens havde vi den store vok i gang over bålet, og der
blev fremstillet den lækreste vokmad, der blev nydt i det grønne. Der blev
også tid til en tur i søen med gummistøvler og vandkikkert. Kombinationen
af børn, gummistøvler og vand er altid et hit, og i Gyvelhytten behøver man
ikke den store planlægning med mange aktiviteter, giv blot børne noget
sisal og nogle gummistøvler og slip dem løs i skoven.
Efter succesen med bålmad, prøvede
vi igen efter sommerferien, dog med
den twist, at familierne selv skulle lave
maden. Vi lavede portionsørreder i
våde aviser, foliebakkemad, snobrød,

udhulede bagekartofler med
æg og skinke, og til dessert fik
vi bagte bananer med
pålægschokolade. Både børn og
voksne gik op i maden med ildhu
og der blev snittet, hakket og
renset til den helt store
guldmedalje. Og mens vi ventede på at maden blev færdig, blev der bagt
snobrød. Den obligatoriske tur til søen blev der også tid til. Al maden blev
utrolig lækker, og der var i hvert fald ingen, der gik sultne hjem den dag.

Vores sidste arrangement var inspireret af Science Piraterne. Vi lavede
experimenter med mange ting, men det var ikke alting der lykkedes, men
heldigvis var både børn og voksne kreative og
experimenterede sig frem med andre metoder,
så forsøget (måske) lykkedes alligevel. Og det
er jo det, det hele handler om – udfordring og
nysgerrighed – og rammer til at kunne slå sig
løs.
Vi lavede vulkaner i
trillebøren, et
royalistisk svineri
med mentos i cola,
dansende spaghettier, lavalamper, ballonbomber
og forsøgte at få flødeboller til at vokse – en
idé, vi måske kunne sælge til Spangsberg
Desværre måtte vi aflyse 2 møder pga.
manglende deltagelse, men alt i alt har vi haft en
spændende og inspirerende sæson i mødet med mange dejlige
børnefamilier, der forhåbentlig kan blive til nye små mikroer, og måske kan
der også vise sig en leder.
Vi starter op igen til marts/april med et nyt og spændende program, og
håber på lige så stor opbakning
Med største spejderhilsen
SuS.

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 MyreR
Myrerne spiser naturen og sniger sig rundt i
mørket
Vi har smagt godt og grundigt på naturen – og
Myrene har i den grad fortjent deres ”Spis
naturen” mærke. Det har været en fornøjelse at
opleve den store interesse fra børnenes side –
hvor ved de allerede meget!
Vi har også haft det sjovt med at bruge app’en
”Seek” til at spore os ind på spiselige svampe.
Dem var der ikke så mange af ved Gyvelhytten,
men vi fik gode og sjove oplevelser med
svampenes finurlige navne og smukke
udseende.
Det var også sjovt at lave æbler over bål med
kanelremonce og mandler, meeeen det var vist
en større succes at spise fyldet direkte fra
skeen end fra æblerne, da de havde været over bål 
Vi har også haft gang i
snobrødsbageri. Der er stort
engagement og interesse, når
Rune tager ungerne med ind i
båloptændingens kunst. Det
har ikke altid været helt let i
regnvejr, men bålene bliver
altid tændt, og børnene klager
aldrig over vejret. De har fat i
den lange ende.

RY MyreR
For tiden kører vi videre med
mærket ”skattejæger”, hvor vi
arbejder med basalt
kortkendskab. Det sker med
stor kreativitet og masser af
kulsorte fingre, og mon ikke
det store arbejde resulterer i
en skat?

Vi skal også udforske den mørke årstid med ”snigning” i mørket. Op til december
står den på jul og hygge – og sæt lige et kryds lørdag den 4. december, hvor der
er juledyst på Sletten. Tilmeldingen er kommet på hjemmesiden, og sidste frist
for tilmelding er 18.11
Vi nyder de magiske stunder med jeres
kloge og nysgerrige børn, og vi glæder
os til den næste tid.
Med venlig spejderhilsen
Mille, Anders, Rune, Emil, Emma
Caroline, Jakob og Ellen

RY Skovmus
Hej Skovmus og forældre
Vi kørte med klatten til Gildeløbet
i oktober. Det var et sjovt løb,
med masser af klassiske
spejderudford-ringer - vi skulle
blandt andet kaste med
redningsreb, bære en
"tilskadekommen" på en båre og
binde knob. I alt syv forskellige
udfordringer, fint tilrettelagt af en
flok "pensionerede" spejdere fra
Skanderborg og omegn.

To af Skovmus-patruljerne løb endda
med 2. og 3. pladser i løbet, hvor
evnen til at samarbejde også giver
point. Men vigtigst af alt var det en
sjov og udfordrende dag, som for os
Skovmus fortsatte med madlavning
over bål og fælles overnatning i en
hytte tæt på Dyrehaven.

RY Skovmus
På tirsdagsmøderne har vi taget hul på at tage et nyt mærke - Nørd-mærket der handler om at udforske og eksperimentere. Det har vi blandt andet gjort
ved at lave to forskellige slags raketter med cola, mentos, eddike og
bagepulver som raketbrændstof. Nogle virkede bedre end andre, men det
lykkedes at sende en del raketter op til trætoppene på Lynghoved.
Vi har også bygget vulkaner og
lava-lamper, og så har vi for første
gang i år leget "Snigeren".
Det er den populære leg, hvor det
gælder om at snige sig gennem den
mørke skov op til Kyhnsminde uden
at blive opdaget.
Vi har også øvet os i at lave mad
over bål.

De næste tirsdage fortsætter vi med Nørd-mærket, og så nærmer den
traditionsrige juletur sig. Det er den 3.-4. december, hvor vi sover i hytter på
Sletten sammen med hele 1. Ry Gruppe, og blandt andet skal på juleløb. Det
plejer at være super sjovt og hyggeligt, og har man ikke været på
overnatningstur før, er det et godt sted at starte.
Spejderhilsen

Skovmuslederne

Ry Fjeldrotter
Hej Fjeldrotter og forældre.
Nu er vi gået ind i den mørke tid.
Det kræver lidt mere forberedelse men er også sjovt. Vi holder næsten altid hele
mødet udenfor, så det er vigtigt, at alle har tøj på efter vejret. Vi har masser af lys på
pladsen, men det er også sjovt at være ude med lommelygten oppe i den lille skov,
så husk gerne at have lygten med til mødet.
Vi har lavet et nyt system til at holde styr på, hvilke børn der er mødt ind til
spejdermødet. Det består i al sin enkelthed af at hvert barn har en klemme med
deres eget navn på, som de flytter ned på den grønne snor, når de ankommer og
tilbage på den røde snor, når de går hjem. På den måde kan vi let krydse af, hvem
der er mødt op, uden at skulle bruge en masse tid på mødet til navneopråb.

Ry Fjeldrotter
Hvad laver vi lige nu?
Vi har været på woop-løb, hvor spejderne for en gang skyld måtte have en
mobiltelefon pr patrulje fremme under mødet. Der var udlagt 10 poster ude i byen,
som patruljerne skulle finde og løse opgaverne.
Alt foregik uden voksenhjælp og vi må sige, at børnene er rigtig gode til at arbejde
sammen og hjælpe hinanden. Det er en fornøjelse.

Patrulje-konkurrence
På et møde var opgaven at lave en trebuk og etablere et bål oppe på en platform på
tre-bukken. Den patrulje, som først havde fået et bål i gang og brændt en snor af,
ville vinde. Det viste sig at være en svær opgave – kun en patrulje nåede så langt, at
de fik tændt et bål og på de allersidste minutter af mødet blev deres snor brændt
over. Det var nogle stolte børn.

Ry Fjeldrotter
Mærker
Vi har udleveret ”bålmad-mærket” til de børn, der var til stede på alle 3 møder i
september, hvor vi lavede mad over bål. Mærker er populære, så nu er vi gået i gang
med et Science mærke, hvor vi skal prøve alle mulige (ufarlige) eksperimenter af her
i november.

Juletur
Vi håber på at få rigtig mange Fjeldrotter med på den traditionsrige årlige juletur,
hvor vi på tværs af grenene skal lave en masse sjove spejderaktiviteter og spise
julemad.
Tilmeldingen er åben – og sidste tilmeldingsfrist er d. 18.11!
Spejderhilsen
Palle, Kasper, Jakob, Bo, Martin og Susanne.

Hej Tropsspejdere
Efteråret er godt i gang, og nu efter efterårsferien er møderne kun 1½ time, så
møderne slutter 20:30, indtil påske. Og det er mørkt, så husk lys på cyklerne.
Den næste tid kommer spejderne til selv at planlægge møder – nogle møder til at
planlægge, andre til at gøre det der er planlagt.
Spejderne er fortsat delt i fire patruljer, som hver har fået et patruljerum. For at spare
på energien er varmen dog slukket i patruljerummene.
Vi har haft to patruljer på Fenris-løbet sidste weekend i oktober og en på Silkeborg
24-timer: Vi er er rigtig spændte på at høre om begge løb.
Super dejligt, at så mange har mod til at tage på løb!!
Gruppen har, ud over det store høstmarked, to andre loppemarkeder ved
Superbrugsen. Det ene af dem er julemarked, som afholdes 19-20. november 2022.
Grenene skiftes til at hjælpe ved aktiviteter ved Superbrugsen (hvor vi pt har lager til
lopper). Det er troppens opgave at hjælp ved julemarkedet om lørdagen, 19.
november, formentlig fra 10-14.
I første weekend i december er det gruppens årlige, og traditionsrige juletur til
Sletten. Tilmeldingen er åben. Vi håber rigtig mange har lyst til at komme med.
Datoer til kalenderen:
19. november – julemarked ved Superbrugsen – hvor troppen skal hjælpe
3./4. december – juletur til Sletten, tilmelding er åben, sidste tilmeldingsfrist er 18.11
19. december – sidste møde inden jul
9. januar – første møde efter jul
Rigtig god jul fra Jakob, Steffen, Carlo og
Irene

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

www.gaverogvin.dk

Forkortelser:
BM = Bestyrelsesmøde
Be = Bestyrelsen

OKTOBER
1
2
3
4
5
6
7
8 Lederne sætter flag
9
10
11 Ledermøde
12
13
14
15 Fj. + Tr: PLAN kurser
16 Fj. + Tr: PLAN kurser
17 Fj. + Tr: PLAN kurser
18 Fj. + Tr: PLAN kurser
19 Fj. + Tr: PLAN kurser
20 Fj. + Tr: PLAN kurser
21 Fj. + Tr: PLAN kurser
22 Fj. + Tr: PLAN kurser
23
24
25
26
27
28
29 Visionsdag
30
31

DECEMBER
1
2 Juletur for ledere/klan
3 Juletur
4 Juletur
5
6
7 Bestyrelsesmøde
8
9
10
11
12
13
14
15 Juleledermøde
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

NOVEMBER
1
2
3
4
5 Lederkursus
6 DEADLINE
7
8
9
10
11
12 Korpsrådsmøde
13 Korpsrådsmøde
14
15
16
17
18
19 Julemarked
20 Julemarked
21
22
23 Ledermøde
24
25
26
27
28
29
30

Tr = Troppen
LM = Ledermøde

23
24
25
26
27
28
29
30
31

JANUAR 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Lederplanlægningstur
14 Lederplanlægningstur
15 Lederplanlægningstur
16
17
18
19
20
21
22 DEADLINE STAMMEN

MARTS 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 DEADLINE TIL STAMMEN
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

FEBRUAR 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Tænkedag
23
24
25
26
27
28

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

Gruppeleder
Gruppeleder
Gruppelederassistent

GRUPPELEDELSEN
Lotte Thorup
Annette Hinkbøl
Jan Løvheim

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

LOPPER / FAMILIESPEJDERNE

2943 7226
2021 8965
6177 6476
3152 9362

8689 3348
4045 6517
2129 0939

Mail: familie@ryspejder.dk

2129 0939

Mødedag: Mandag
16.30 – 17.45

MYRER (6 - 8 år)
Anders Siggaard
Ellen Elsnab
Emil Uhre
Emma Truelsen
Jakob Stenholt Mølkjær
Mille Lorenzen
Rune Borgbjerg

Mail: myrer@ryspejder.dk
Tulstrupvej 129
Tulstrupvej 129
Kildebjerg Bakkevej 21
Kildebjerg Søvej 4
Kildebakken 21
Sneglebakken 20, Vrold
Fjeldstedsvej 3

2371 5199
6022 1432
5129 6950
4240 4153
2232 1512
5192 0772
2537 0811

Mødedag: Tirsdag
17.00 – 18.30

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

Mail: skovmus@ryspejder.dk
Gartnervænget 15
Akacievej 20
Vessøvej 40
Rugaards Skovvej 61
Fjeldstedvej 10
Søkildevej 17
Silkeborgvej 10, Sorring

2162 3158
2939 4579
5192 3800
3138 4687
4010 1524
3137 2535
2514 9665

Mødedag: Onsdag
17.30 – 19.00

FJELDROTTER (10 - 12 år)
Bo Madsen
Jakob Juul Eriksen
Kasper Præstgaard
Martin Vistisen
Palle Lorenzen
Susanne Frandsen
TROP (12 - 16 år)
Irene Bjerum Poulsen
Jacob Studtmund Andersen
Steffen Brinch

Mail: fjeldrotter@ryspejder.dk
Vessø Vænge 2
Silkeborgvej 10, Sorring
Rugaards Skovvej 61
Vessøvej 40
Sneglebakken 20, Vrold
Rugaarden 54
Mail: troppen@ryspejder.dk
Skovvænget 20
Lillesøvej 13C, st., Skanderborg
Julsøvænget 16

KLAN (16 - 23 år)
Jacob Studtmund Andersen
Philip Bjerregaard Arbjerg

Mail: klana@ryspejder.dk
Lillesøvej 13C, st., Skanderborg
Kildebjerg Skovvej 29

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

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 (hyttefar@ryspejder.dk)
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

3152 9362
2096 8008
3138 4687
5161 6094
5192 0772
9394 5568
8788 0307
2537 6525
4240 2914
2537 6525
7122 8733
4011 6193
4021 7620
4011 6193
2145 1066
2129 0939

