Velkommen som skovmus og skovmus-forælder i 1. Ry Spejdergruppe
Her er lidt information om at være spejder i 1. Ry, om at være skovmus og om at
være forælder til en skovmus i 1. Ry. Har I spørgsmål, skal I endelig bare tage fat i en
af os ledere. Vi glæder os til en masse sjove og spændende spejderoplevelser
sammen med jer :)
Vi holder ugentlige spejdermøder tirsdage kl 17:00-18:30
Vi er primært ved Spejdergården Lynghoved, Skanderborgvej 86. Nogle gange er vi
ude ved gruppens anden hytte Gyvelhytten, Lyngvej 12. Nogle gange er vi rundt i
byen. Vi giver besked hvis vi ikke er ved Lynghoved.
Vi følger skolernes ferier og holder således spejder-fri når der også er skole-fri.
Fornuftig spejder beklædning
Vi afholder spejdermøder ude, derfor tøj efter vejret og tøj der må blive beskidt.
Husk tørklæde.
Alle spejdere får 10% rabat i Spejder Sport. Udvalgte dage 20%. Man melder sig ind i
deres kundeklub på www.spejdersport.dk.
Kommunikation
 Afbud til spejdermøder meldes til skovmus@ryspejder.dk, så alle
skovmusledere bliver orienteret.



Husk at holde jeres kontaktoplysninger opdaterede i Medlemsservice, således at
vi kan komme i kontakt med en forælder, hvis vi får behov for det under en
spejderlejr. https://medlem.dds.dk



Vi skriver mails ud til forældre via Medlemsservice. Disse mails sendes fra
domænet @medlem.dds.dk. Hvis de lander i spam, er det en god ide at white
liste domænet.



Tilmelding til spejderlejre foregår på hjemmesiden https://1.rygruppe.dk. Vi
orienterer jer løbende på mail, når det er tid til at tilmelde sig en tur.



Stammen er gruppens medlemsblad, med hyggelige beretninger fra både
skovmus, de andre grene og gruppens aktiviteter i øvrigt. Et helt klassisk og
analogt blad som man kan bladre i.

Traditioner og årlige begivenheder i gruppen
 Flag Allé. Vi sætter flag op i byen på mærkedage. Ry Cityforening betaler
spejdergruppen for det og vi har brug for hjælp fra forældre til arbejdet.



Høstmarkedet, forårsmarked og julemarked. Gruppen afholder loppemarkeder
som er en vigtig indtægtskilde til gruppen. Forældre bedes igen hjælpe med at
at sætte telte op, at rydde op efter markederne og at give en hånd med at
tømme vores container på genbrugspladsen.



Juletur. Hele gruppen tager hvert år på juletur sammen til Ny Sletten. Både
myrer, skovmus, fjeldrotter, troppen og klanen deltager.



Sommerlejr. Hvert år tager vi på sommerlejr. Her sover vi i telt og opbygger
vores egen lejrplads med køkkenbord, bålplads osv.

2022-09-10

Skovmus Velkomstbrev

s. 1/2

Spejdermetoden
Vi er en del af Det Danske Spejderkorps, som har til formål 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”. Det er lidt store ord,
men slet ikke umulige at realisere. Nøgleordene er selvstændighed og ansvar.
Hos skovmusene betyder dette, at vi sætter fokus på lejrliv og at klare sig selv. Når
en skovmus tager afsted på spejderlejr, sker der noget magisk. Barnet vokser helt
enormt meget ved at prøve at stå på egne ben – i trygge rammer sammen med sine
spejdervenner og nærværende ledere. Vi snakker med skovmusene om hvordan de
pakker deres egen rygsæk og hvordan de på lejren hjælper hinanden som en god
kammerat.
Hos skovmusene arbejder vi også med patruljer. En
patrulje består af 6-7 skovmus der arbejder sammen,
med støtte fra lederne. Vi støtter hver spejder i at finde
sine egne styrker og at bringe dem i spil i patruljen.
Ligeledes at de alle lytter til hinanden og i samarbejde
løser en opgave. Ingen er bedst til det hele, men
sammen kan de løse det meste. Vi introducerer
rollerne som patruljeleder og patruljeassistent.
Tilgangen i alt hvad vi gør, er learning by doing.
Skovmus får lov til at prøve ting af, uden at en voksen
har forberedt alt på forhånd eller har gennemgået en
detaljeret vejledning i hvordan man præcis gør.
Skovmusene får lov til at prøve sig frem og derved
gøre sig vigtige egne erfaringer.
Skovmus er for børn der både går i 2. og 3. klasse. De
knytter bånd på tværs af årgange. De erfarne skovmus
hjælper de mindre erfarne – hvilket både store og små
lærer af.
Kommende spejderlejre
1. - 2. okt.

Gildeløb og rystesammen-tur

3. - 4. dec.

Juletur

Lederteamet består af
Helle, Kasper, Eske, Christina, Kenneth, Signe og Trine
Vi kan kontaktes på skovmus@ryspejder.dk. Det er også muligt at finde vores
telefonnumre på bagsiden af Stammen.
Vi tager altid imod nye ledere. Er du nysgerrig på livet som leder, så kom gerne og
deltag på et af vores ugentlige skovmusmøder eller tag med på en lejr. Aktiviteterne
er sjove, børnene er skønne og lederne er hyggelige folk :)
Vi oplever at der ofte må oprettes venteliste til spejder. Vi er rigtig glade for den store
interesse, men ærgrer os samtidig over at nogle børn skal gå og vente på at få lov til
at deltage i spejderlivet. Mister dit barn interessen for spejder, meld gerne fra så vi
kan give pladsen videre til en af dem på ventelisten.
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