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2022 har været et godt år for 1. Ry Gruppe. Covid-19 har sluppet sit tag, og vi kan igen
lave spejderarbejde, som før Corona kom.

Det er en fornøjelse at se Lynghoved summe af liv og spejderaktiviteter igen, at møderne nu fortrinsvis ligger 
ude, er blot i tråd med at bruge naturen og værne om den.

Næsten alle grenene har i foråret holdt deres møder ude i vores lille perle ”Gyvelhytten” ved Birkhede Camping, 
så den været brugt flittigt.

Der er også afholdt flere grenture, den helt store lejr var spejdernes lejr i Hedehusene, som var en helt fantastisk
lejr for både ledere og spejdere - vi var 100 spejdere fra Ry. 

Vores fælles samlingstelt kunne med sine rød-hvide streger og 16 meter lang, ses på lang afstand, og passede så 
fint til temaet i vores bydel, som var festival. Vores bydel hed som bekendt Roskilde.

Gruppen havde købt to bål komfurer og en kæmpe wok, så vores køkkenhold var klædt på til at lave mad til så 
mange mennesker. Vi var overraskede over, hvor lidt brænde vi skulle bruge med de nye bål komfurer, det 
gavnede jo naturen.

Ud over ledere og spejdere var der også en del frivillige med fra Ry, der hjalp til som frivillig med at afvikle lejren.
Det gør mig stolt, at være formand når jeg møder Ry-folk, der gør en forskel, og de var virkelig ikke på ferie, de 
knoklede, og havde det sjovt sammen med andre voksne frivillige.

Der blev igen i år holdt oprykningsweekend på Lynghoved, så det er ved at ligne en tradition, og en dejlig en af 
slagsen. Lynghoved er efterhånden et lille spejdercenter med rigtig fine lokaler og toilet faciliteter til mange 
mennesker, så det luner at se at den bliver brugt til så stor en tur som oprykningsturen.

Vi vil gerne sige mange tak til alle jer, der har støttet gruppen i årets løb med at skaffe midler til gruppen.

Vores gode økonomi har gjort, at vi har kunnet købe gode værktøjer til lejre, vi har kunnet tilbyde at klan og 
ledere kunne komme med på korpsrådsmødet, og blive involveret i den demokratiske proces det er.

Vi har haft tropsspejdere afsted på adventureløb i Silkeborg – og på Plankurser både i foråret og i efteråret.
Og juniorspejdere på PUF kursus. Både PLAN-Kurser og PUF-kurser er kurser, hvor de lærer kompetencer, som 
de kan bruge både lige nu og her, men også senere i livet. 

Der har også været enkelte ledere afsted på kursus. 

I år var der var rigtig mange med på vores juletur, det var en fantastisk tur med både natløb, fakkeloptog og 
hygge, også på denne tur var der over 100 der overnattede på Ny Sletten.

Alt dette kunne ikke lade sig gøre uden vores loppemarkederne, og den kæmpe indsats de frivillige lægger i dem.

Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning på oplagring af lopper, da Super Brugsen ikke kan fortsætte med at 
huse vores lopper efter 2023.

Markederne er en super vigtig indtægtskilde for gruppen. De gør, at lederne og bestyrelsen ikke skal vende hver 
krone for at få grenenes budgetter til at hænge sammen.

Der er ikke en oplagt mulighed i byen, hvor vi kan låne nogle lokaler. Vi fremlagde sidste år et forslag om at 
bygge en lade på Lynghoved. Dette vil gavne miljøet, da vi ikke skal flytte lopperne mere end en gang, opsætning
af boderne til markederne bliver også nemmere. 

Der vil med laden også blive mulighed for at tørre telte ved at hejse dem op under loftet, det vil forlænge vores 
teltes liv væsentligt, og gøre det nemt for lederne at pakke tørre telte ned efter en lejr.

Gavlen mod bålhytte påtænker vi, at lave til klatrevæg så laden også bliver en aktivitet.
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Vi venter lige nu på tilbud fra leverandøren, og er ved at udarbejde skitser til dette. 

Derefter skal vi, hvis rådsmødet godkender det, ud og søge midler til opførelse af laden. 

Foldager, vores arkitekt og ven af gruppen, har estimeret byggeudgiften til ca. 800.000,- da markedet for 
halbyggeri ikke går så stærkt mere, og entreprenørfirmaerne er ved at være sultne igen.

Det vil sige, at vi får brug for flere i udvalget for fundraising, vi hører gerne, hvis der er en eller to, der vil være 
med her.

Neden for er skitseret de udvalg, vi lige nu arbejder med, som det kan ses, er der ledige pladser, hvis man har 
lyst til at arbejde lidt med et eller flere emner. Henvendelse til formanden@ryspejder.dk

Udvalg Nuværende
overordnede
medlemmer

Formål

Flagudvalg. Leon Sindberg At sikre planlægning og chauffører til flagopsætning 
på mærke- og konfirmations - dage i løbet af foråret,
hvilket vi tjener godt og vel 20.000 DKK på.

Høstmarkedsudvalg Niels Peter 
Dalsgaard 
Jensen og Leon 
m.fl.

At planlægge og gennemføre høstmarkedet som 
altid foregår i weekenden omkring uge 33/34, og 
dermed er det i 2023 den 19-20. august.

Små markeder. Peder Skov og 
Leon
m.fl.

at planlægge og gennemføre de små markeder, der 
foregår om foråret og inden jul ved Brugsen i Ry – 
Datoerne er 22-23 april og 18-19 november 2023.

Fællesskabsudvalg/
event.

Lotte Thorup At ide-generere på større spejderaktiviteter eller 
forbedringer af vore omgivelser som alle kan 
medvirke til sikring af yderligere spejdeaktiviteter 
både i og på tværs af grenene, der er baseret på 
udeliv både lokalt og internationalt. 

Fundraising. Birgitte , Lis og 
Lotte

På baggrund af større spejderaktiviteter eller 
forbedring af vore omgivelser at indsamle penge fra 
diverse fonde i Danmark.

Kommunikationsud-
valg

Jan Løvheim Både at lave intern og ekstern kommunikation om 
alle de fantastiske tiltag og spejderaktiviteter vi laver
både i nær- og fjernmiljø. Dette for at sikre, at vi 
viser vores omverden hvad spejderaktiviteter er, 
men samtidig, at I alle er klar over, hvad der foregår 
til fordel for jeres barn. Ideer til hvordan vi 
kommunikerer bedre til jer forældre, er meget 
velkomne, og I kan bare tage fat i Leon ang. dette. 

På bestyrelsens vegne

Leon Sindberg 
Formand
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