AT VÆRE SPEJDER I

1. RY GRUPPE

1.RY GRUPPE
- først lidt historie
Spejderarbejdet i 1. Ry Gruppe har sine rødder to steder fra, nemlig Det Danske
Spejderkorps – 1. Ry Trop og Flok (drenge) og Det Danske Pigespejderkorps –
Ry Trop og Flok.
Den 8. juni 1941 startede 1. Ry Trop som de første spejdere i Ry. Den 25. marts
1943 kom 1. Ry Flok med.
Pigerne fulgte efter d. 5. december 1943 med start af Ry flok og i august 1944 Ry
Trop.
I 1973 fusionerer Det Danske Spejderkorps og Det Danske Pigespejderkorps på
landsplan, hvilket åbnede mulighed for at oprette blandede pige og
drengegrupper.
I Ry holder pigespejderne deres sidste møde d. 17. juni 1975, hvorefter
pigespejderarbejdet på grund af ledermangel ligger stille indtil august 1977, hvor
Ry Trop og Flok og 1. Ry Trop og Flok samles i den nuværende 1. Ry Gruppe.
I den forbindelse får flokkene nye navne, idet minier (8 – 10 år) døbes Ry Mus,
og juniorer (10 – 12 år) døbes Ry Rotter, og troppen (12 – 15 år) beholde navnet
1. Ry Trop.
I august 1980 udvides spejdergrenene til at omfatte mikrospejdere
(6-8 år), kaldet Ry Myrer. Efterhånden var der så mange spejdere i grenen, at vi i
1997 fik Ry Skovmyrer.
I august 1983 er der så mange minispejdere, at vi delte i 2 flokke, Ry Mus og Ry
Skovmus.
I august 1989 gør det samme sig gældende for juniorerne, der opdeles i Ry
Rotter og Ry Fjeldrotter.
Antallet af flokke i de enkelte grene er afhængige af antallet af spejdere.
De fysiske rammer for spejderarbejdet har været noget skiftende. De første
spejdermøder blev holdt i spejdernes hjem i årene 1941 – 43.
Så fik spejderne lokaler på Ry Mølles Fabrikker fra 1943 – 51. Fra 51 – 55 blev
møderne holdt i Maler Nielsens hus, og fra 55 – 60 fik spejderne lokaler i CF`s
bygning på fjernvarmecentralen, Møllevej – ”Teknisk skole”.
I tiden fra 60 – 71 foregik aktiviteterne på Ry Folke og Realskole (Mølleskolen),
og fra 71 – 74 i Rossens villa på Skanderborgvej.
Fra 1974 – 81 var det Skovhytten, gammel tyskerbarak, som lå i skoven ved
Lynghoved, og Søhytten ved Rodelundvej.

I 1981 blev Lynghoved taget i brug. Vi fik overdraget en gammel gård, og efter en
stor indsats fra både forældre og spejdere fik vi indrettet Lynghoved til en ideel
spejderhytte.
Der er i løbet af årene kommet 2 pavilloner til, patruljehytter, samt en udvidelse af
den ene længe, med et mødelokale og et stort køkken
Endelig har vi arvet et dejligt ” sommerhus” – Gyvelhytten på Birkhedevej. Her er
bygget 3 shelters på området. Derudover er der en lille hytte, en garage med
materiel og bad og toiletter. Grunden er på 17.600kvm helt ned til Knudsø.

DDS’ IDÉGRUNDLAG:
Det Danske Spejderkorps er en frivillig, ikke-partipolitisk, opdragende
bevægelse af børn og unge vejledt af voksne. Korpset er åbent for alle
uden hensyn til oprindelse, race eller tro. Korpset arbejder i
overensstemmelse med et formål, nogle principper og en metode

DDS’ FORMÅL:
DDS 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

SPEJDERLOVEN:
Den der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:
- at finde sin egen tro, og have respekt for andres
- at værne om naturen
- at være en god kammerat
- at være hensynsfuld og hjælpe andre
- at være til at stole på
- at høre andres mening, og danne sin egen
- at tage medansvar i familie og samfund

SPEJDERLØFTET:
Jeg lover at holde spejderloven.

DET DANSKE SPEJDERKORPS
- en bevægelse i udvikling…..
Tiden er ikke gået sporløst henover Det Danske Spejderkorps: Farfars gamle
historier om korte bukser og blåfrosne knæ svarer ikke længere til virkeligheden.
De aktiviteter og opgavetyper, vi arbejder med i korpset, er i en konstant
udvikling.
Undervejs har vores arbejdsformer og aktiviteter endda sat deres præg på
omverdenen, blandt andet på skoler og fritidsinstitutioners arbejde. Det kan vi
kun være stolte af.
Det vigtigste for os er i øvrigt ikke, hvilke aktiviteter de enkelte grupper i korpset
gennemfører. Vigtigt er det derimod hvilke værdier, der ligger til grund for
aktiviteterne.
Som spejder udfordrer man sig selv sammen med andre. Og udfordringer er der
nok af: Vi bestiger bjerge i Norge og leger indianer i det lokale krat. Vi laver
bivuakker og sover med månen som natlampe. Vi tager på vandreture og rister
skumfiduser. Og uanset hvad vi gør, så gør vi det hele sammen!
Vi er udenfor
Friluftslivet er rammen om vores aktiviteter. Naturen er vores madplads,
soveplads og legeplads. Der er højt til loftet og frisk luft nok til alle.
Vi lærer ved at gøre
Som spejdere bruger vi læringsmetoden learning- by-doing. For eksempel lærer
man at bruge kompas og GPS, mens man er af sted i skoven og ikke bare som
et foredrag hjemme i hytten.
Vi samarbejder
Som spejder lærer man at tage ansvar for sig selv og hinanden, og der opstår
unikke venskaber, som varer ved i mange år.
Vi udfordres
Børn og unge kan meget mere, end man tror. Som spejder får man derfor også
ansvar og udfordres, så man vokser og lærer om sig selv og andre. Man bliver
selvfølgelig støttet og vejledt af voksne, men med det formål, at man lærer selv at
tage ansvar for sin udvikling.
Vi spejdere vil gerne gøre vores til, at verden bliver et bedre sted for os alle
sammen at være. Og vi er overbeviste om, at den hurtigste vej til det er gennem
udvikling af vores alle sammens fremtid: Børnene og de unge. Ved at stille
positive forventninger til børn og unge og ved at give dem ansvar, tror vi på, at de
kan vokse i mere end centimeter og blive beredte til livet. Men spejderlivet skal
først og fremmest være sjovt – og rigtig sjovt bliver det, når det består af:

Store oplevelser
Spejder handler om at få oplevelser, som ligger lidt ud over det normale. For det
er når ”det trygge” bliver udfordret, at man for alvor udvikler sig.
Learning by doing
Vi reflekterer og taler sammen – men først og fremmest gør vi sammen. Som
spejder er der kort fra tanke til handling. Vi tror på, at man lærer bedst ved selv at
have hænderne nede i dejen, selv at stå for at planlægge aktiviteter og selv at stå
med ansvaret. Og pyt med, at noget ikke går som planlagt undervejs – det giver
bare mulighed for at blive endnu klogere, fordi man lærer af sine fejl.
Patruljeliv
Patrulje er spejdernes ord for fællesskab. Det er små grupper, hvor spejderne
arbejder sammen ud fra tanken om, at børn og unge er de bedste forbilleder for
andre børn og unge. Her udfordrer de hinanden og lærer at være og lede i
fællesskab.
Friluftsliv
Spejderliv er lig med friluftsliv. Udelivet byder på masser af udfordringer året
rundt. Og så er der ingen vægge, der står i vejen, når fantasien får frit løb. Med
andre ord er friluftslivet de bedste rammer for, at børn og unge kan rykke sig selv
og hinanden.
Det Danske Spejderkorps har hverken en særlig tilknytning til folkekirken eller en
mission om at forkynde kristendom eller andre trosretninger.
Vi vil naturligvis gerne have, at børn og unge tager stilling til de store spørgsmål i
livet, men det behøver nødvendigvis ikke rumme et religiøst element. Det kan fx
være, når vi undres over universets uendelighed på en stjernekiggertur eller
reflekterer over livets gang ved at se på årringe i et gammelt træ.

AKTIVE FORÆLDRE.
God forældreopbakning er vigtig, hvis en spejdergruppe skal fungere optimalt.
Derfor opfordrer vi jer som forældre til at tage aktiv del i gruppen og dens
arbejde.
Det gør I bedst ved at følge med i programmet, sørge for, at jeres barn deltager
hver gang, og hvis sygdom eller andre årsager hindrer deltagelse, ved at melde
afbud til lederne.
Snak med barnet om de oplevelser, det har som spejder, og vær på den måde
en aktiv del af spejderarbejdet.
En gang om året indkalder gruppen til grupperådsmøde - generalforsamling, hvor
gruppestyrelse og lederne fortæller om planerne for spejderarbejdet i gruppen.
Grupperådsmødet afholdes hvert år inden 1 / 3.
Endelig vil vi også en gang imellem få brug for jeres hjælp, til kørsel, til
flagopsætning, rengøring, et arrangement eller andet.
Her har vi stor glæde af positiv forældreopbakning. En god forældrekontakt
styrker og motiverer lederne i deres arbejde og er derfor med til at give jeres børn
en god tid i Det Danske Spejderkorps.
De opgaver vi har i 1. Ry Gruppe, og hvortil vi gerne vil have jeres hjælp er:

FLAGHOLD.
Forældre der har en bil med træk, OG kan trække ca. 1.500 kg OG bilen ikke
vejer over 2.000 kg ELLER har et trailerkørekort, kan melde sig som chauffører.
Øvrige forældre kan melde sig til at være på et flaghold. De vil nogle gange i
løbet af året, sammen med et hold sørge for at byens flagalle` kommer op. Dette
er en aktivitet, der generer en indtægt på ca. 25.000 kr. betalt af
Handelsstandsforeningen
Arbejdet er nøje organiseret, og I vil få en grundig instruktion .

LOPPEINDSAMLING
Afhentning af lopper på genbrugspladsen. Det tager ca. 1 times tid, typisk
søndag formiddag, og man hjælper 1-2 gange om måneden alt efter, hvor mange
hjælpere, der står på hjælper listen. Hvis dette er noget for dig, kan du kontakte
Niels Peter Dalsgaard Jensen på koglehuset39@gmail.com eller 2236 0020

HYTTERENGØRING.
Der laves rengøringshold på 2 – 3 personer som påtager sig rengøring af de
fælles mødelokaler, toilet, kontor og køkken på Lynghoved.
Hvert hold har en periode på 2 – 3 måneder.

HØSTMARKED.
Hvert år den 3. lørdag i august afholder vi et stort høstmarked. Det trækker
mange folk fra byen, og det betyder også, at der skal lægges et stort arbejde,
inden vi kan invitere til marked.
Høstmarkedet er vores største og vigtigste indtægtskilde, og danner grobund for,
at gruppen har en sund økonomi. En økonomi, der gør, at gruppen kan give
tilskud til ture, større lejre, kurser, adventureløb og meget andet.
Vi bygger i løbet af ugen pladsen op, og lørdag og søndag er der aktiviteter alle
steder, så det er dage, hvor vi har brug for mange hænder.
Vi holder en medhjælperfest for alle om lørdag, hvor vi samles om noget god
mad og gætter på dagens resultat.

BESTYRELSEN/LEDER
Hvis man har et ønske om en mere fast tilknytning til gruppen, kan man melde
sig som leder. Det kræver ingen forudsætning at blive leder. Kun lysten til at
indgå i et fællesskab med gruppens øvrige voksne, lysten til at være i naturen, og
sidst men ikke mindst – være sammen med nogle dejlige friske ”spejderunger”.
Spejderfærdighederne lærer man hen af vejen ved ”Learning by doing”
Man kan også stille op til bestyrelsen, og være med til at styre, hvilken retning
gruppen skal bevæge sig. Bestyrelsen er ansvarlig for gruppens økonomi, at
spejderarbejdet er i overensstemmelse med DDS’ idegrundlag, lokaliteter og
øvrige rammer omkring 1. Ry Gruppe.

ÅRETS GANG I 1. RY.
Den første store aktivitet i gruppen er:
GENERALFORSAMLINGEN (GRUPPERÅDSMØDET)
Her vælges repræsentanter til bestyrelsen, korpsrådet og divisionsrådet.
Regnskab og budget vedtages for de kommende år. Og formanden og
gruppelederen beretter om, hvad der er sket i løbet af året, samt planer for
de kommende år. Generalforsamlingen skal være afholdt inden 01.marts
I februar - den 22. - havde både Lord og Lady Baden Powell fødselsdag.
Dette fejrer vi i gruppen og korpset med et
TÆNKEDAGSMØDE
hvor alle spejdere mødes om en international aktivitet. Alle medbringer 2 kr.
for hvert år de har været spejdere. Det beløb, der bliver samlet ind går til
hjælpearbejde i et fattigt land.
I april er det
SCT. GEORGSDAG
Sct. Georg er spejdernes skytshelgen, og derfor fejrer vi dagen
den 23. april, med et Sct. Georgs møde, hvor vi genopfrisker spejderlov og -løfte
Vi har også nogle arrangementer i divisionsregi. Normalt afholdes der
DIVISIONSTURNERING
i en weekend, enten i foråret eller i efteråret. Divisionsturneringen planlægges i
samarbejde med øvrige ledere fra Gudenå Division. Her mødes spejderne fra de
enkelte grene med spejdere fra de andre grupper i divisionen, for at konkurrere
om, hvem der er bedst til f.eks. lejrarbejde, madlavning og samarbejde.
I sommerferien har alle grene i gruppen
SOMMERLEJR
Det foregår på mange forskellige måder - og typisk sådan, at der
er store forskelle fra år til år. Hvert 4. år deltager vi i ”Spejdernes
Lejr” med op mod 35.000 deltagere fra alle spejderkorps i
Danmark, samt gæster fra udlandet. Andre gange er vi alene af
sted på en græsmark uden nogen former for hjælpemidler.

Nogen grene, sædvanligvis de store spejdere, tager afsted i en hel uge, mens de
mindre spejdere ofte vælger kun at tage af sted i f.eks. 5 dage eller i Pinsen .
Tredje weekend i august måned har vi det årlige
HØSTMARKED
hvor vi afholder loppemarked samt mange andre aktiviteter. Formålet med
dette marked, er at tjene så mange penge som muligt, så vi kan holde
kontingentet lavt og aktivitetsniveauet højt. Høstmarkedet er gruppens
største arrangement med utroligt mange frivillige hjælpere involveret.
Umiddelbart efter Høstmarkedet, har vi
OPRYKNING
hvor de enkelte spejdere rykker op i næste gren. Oprykningen følger
klassetrinene, således at Mikro er Bh.klasse og 1.ste klasse. Mini er 2.den og
3.die klasse. Junior er 4.de og 5.te klasse. Spejder er 6 + 7 + 8 + 9. klasse.
Derefter bliver man senior til man er 24 år.
Sidst på året har vi
JULETUREN
som plejer at gå til FDF’ernes hytte på
”Sletten”. Her laver vi forskellige ting, som
har med jul at gøre. Turen ligger normalt i
slut november/start december måned.
I løbet af foråret som oftest i april, og sidst
på året i november, afholdes yderligere to
mindre
LOPPEMARKEDER
Hvor de større grene på skift deltager med en aktivitet, som f.eks. at sælge
æbleskiver eller pølser

RY MYRER
MIKROGRENEN.
Mikrogrenen er for børn der går i 0. og 1. klasse.
I denne alder udfordres spejderne på deres sanser og kreativitet. De bruger en
del tid på at lege, fortælle historier og opleve udelivet. Naturen er deres lege- og
læreplads, og de lærer om den ved at lytte, lugte, røre, se og smage.
Vi mødes 1 time 1 gang ugentlig om mandagen
Børnene er delt ind i patruljer med ca. 5 spejdere i hver.
Vi lægger vægt på at det skal være sjovt at være spejder. Vi leger, synger og
lærer enkelte spejderfærdigheder.
Vi tager af sted på telttur ca. 1 gang om året, og derudover deltager vi i gruppens
Fællesarrangementer, og de aktiviteter der laves på tværs i Gudenaa Division.

RY MUS / RY SKOVMUS
MINIGRENEN.
Minigrenen er for børn I 2. og 3. klasse.
For spejdere i 2. og 3.klasse er naturen ramme om spændende
spejderaktiviteter. De tager på små hytte- og teltture, laver løb, arbejder med kort
og kompas og øver sig i at binde knob og bruge kniv. Her er der fokus på, at man
har et godt kammeratskab, og at det er sjovt, når man i fællesskab skal løse
opgaver. Spejdere i denne alder kaldes ofte minier.
Vi mødes en gang om ugen om tirsdagen
Der afholdes weekendture i løbet af et spejderår –
bl.a. hyttetur, divisionsturnering, og juletur.
Vi arbejder i patruljer med 5 – 6 spejdere i hver. Det
er ikke en betingelse at børnene skal have en
uniform, men de skal have et spejdertørklæde.
Målet med spejderarbejdet er at udvikle erfaringsområder og selvstændighed,
give børnene gode oplevelser ved samarbejde med andre, opmuntre til fantasi,
kreativitet og selvudfoldelse.
Vi siger gerne at spejderliv er friluftsliv. Derfor opholder vi os meget ude i
naturen, og lærer hvordan vi færdes i naturen.

RY FJELDROTTER
JUNIORGRENEN
Juniorgrenen er for børn i 4. og 5. klasse. Det er
ingen betingelse at du har været mus eller skovmus
for at blive juniorspejder.
Spejderne i denne alder er meget aktive. De tager
ofte på ture og prøver nye aktiviteter, hvor de lærer at værne om naturen og klare
sig selv. De 10-12-årige får mere ansvar og arbejder sammen i en patrulje. En
patrulje er et team med fire til otte spejdere, som laver ting sammen, holder
sammen og bakker hinanden op, når det bliver lidt sejt. Patruljen arbejder selv
med vejledning fra erfarne spejdere og ledere.
Juniortiden er den periode hvor man som spejder skal gøre tingene selv. I de
yngre grene foregår tingene omkring lederne, der er ansvarlige for at der
planlægges. Hos juniorerne er det børnene der får ansvaret for at tingene laves –
med lederne som hjælpere. Det er en helt anden måde at fungere på. Det stiller
krav til færdigheder og samarbejdsvilje. Ved at arbejde på denne måde ruster vi
spejderne til at rykke op i troppen, hvor de er ansvarlige for at udføre
forskelligartede opgaver – men uden hjælp fra voksne. Vi er et mellemled i den
proces, der skal ende med, at børn leder børn.
Juniortiden er omvæltningernes tid. Der stilles krav, og man skal lære at klare sig
selv. Nogle gange har børnene den klare opfattelse at de nærmest er slaver, som
skal arbejde fra morgen til aften. Så slemt er det nu ikke.
Vi tror på, at juniortiden er en tid som ”gamle” spejdere ser tilbage på som en god
tid.

-

RY TROP
SPEJDERGRENEN
I troppen er spejderne fra 6 – 9. klasse
For de unge spejdere handler spejderlivet især om kammeratskabet og de sjove
og udfordrende aktiviteter, de laver sammen i patruljen. De tager på lejr,
vandretur med oppakning, udfordrende kurser for unge spejdere,
adventurespejderløb, kanoture eller laver store byggeprojekter som svævebaner.
Spejderne bestemmer selv deres aktiviteter i patruljen. Det betyder, at de selv får
ansvar for, at det er sjovt og udfordrende at være spejder.
Troppen er delt op i patruljer, med 5 – 8 spejdere i hver patrulje. Patruljerne har
hver en patruljeleder og patruljeassistent, som er jævnaldrende med de andre
patruljemedlemmer. Vi bestræber os dog på at patruljelederen og
patruljeassistenten er lidt ældre end de yngste spejdere.
Patruljen arbejder helt selvstændig
uden voksen indblanding. Patruljerne
planlægger og gennemfører selv
møder, ture og lejre.
Tropslederen planlægger og
gennemfører, sammen med et antal
tropsassistenter, et månedlige
tropsmøde. På tropsmødet er samtlige
patruljer tilstede. Tropsledelsen står
ligeledes for sommerlejren, et par
tropsture om året og andre fælles
arrangementer i troppen.
I årets løb deltager troppen, dvs. alle patruljer og tropsledelsen, i de af gruppen
arrangerede fællesarrangementer. Her kan nævnes Tænkedag, Sct. Georgs
Dag, Høstmarked, Oprykning og Juletur.
Foruden gruppearrangementerne deltager troppens spejdere i divisionsturnering,
en konkurrence for alle patruljer i Gudenaa Division, Spejdernes Lejr arrangeret
af Det Danske Spejderkorps, KFUK of De Grønne Pigespejdere. Kurser for
patruljeleder og –assistent i efterårsferien kaldet PLAN, ligeledes et arrangement
under Det Danske Spejderkorps og andre arrangementer som tilbydes i årets
løb.

KLAN A
SENIORGRENEN
Klanen er for 10. klasse og opefter.
For de ældste spejdere er fællesskabet og samværet med spejdervennerne i
centrum. Det er det udfordrende og uafhængige spejderliv, som bliver afprøvet.
Spejderne har selv ansvar for at udvikle og gennemføre projekter, og kun
fantasien sætter grænser.
Vi arbejder i sjak på 6 – 7 personer som arbejder sammen om et emne i kortere
eller længere tid.
Når man er færdig med sit projekt, og har nået målet, som kan være enten
personligt eller fælles, kan man fortsætte i samme sjak med et nyt emne, eller
komme med i et nyt sjak.
Sjakarbejdet kan sammenlignes med patruljearbejdet. Forskellen er at i
sjakarbejdet arbejder du sammen med de samme personer for en kortere tid.

BLÅT KRAM
Blåt Kram er en byttebørs, hvor man kan være heldig, at kunne købe en brugt
uniform, eller måske et spejderbælte til en billig penge.
Spejderudstyret stammer fra donationer fra andre spejdere, der er stoppet med
at gå til spejder, men som synes, at deres uniformgrej stadig har mange gode år i
sig.
Alle pengene fra salg af brugte uniformer går ubeskåret til 1. Ry Gruppe
Kontaktperson: SuS. – tlf. 20218965 – sus@ryspejder.dk

