
 

Hjælpere søges til PR-aktiviteter 
 
En spejdergruppe som Erik Menved er altid afhængig af, at vi 
konstant får nye spejdere. Specielt skal der nye spejdere til i de 
mindste aldersgrupper efterhånden som spejderne rykker op til de 
ældre. Men også i juniorgrenen og troppen hænder det, at spejdere 
vælger at stoppe, hvorfor vi også her har behov for at få tilgang af 
nye medlemmer. 
 
Lederne og styrelsen gør allerede et stort stykke arbejde for konstant 
at markere Erik Menved Gruppe som en af byens spejdergrupper. 
Det gør vi for eksempel ved at afholde venne-arrangementer i de 
enkelte grene, ved at sørge for, at vores aktiviteter bliver omtalt i de 
lokale aviser og ved at deltage i begivenheder som 
Middelalderfestivalen. 
 
Dette er dog ikke nok. Vi er også nødt til at lave mere direkte 
markedsføring ved at ophænge reklamemateriale på byens skoler, 
og leder-kampagnematerialer på steder, hvor potentielle ledere 
kunne tænkes at komme. 
 
Skal dette være effektivt, skal vi konstant sørge for, at materialet 
hænger de rigtige steder, og at der fortsat ligger brochurer som man 
kan tage med hjem. Denne opgave skal ikke varetages af 1 eller 2 
personer, da det bliver en sur tjans at skulle rundt på et dusin skoler, 
biblioteket, kollegierne og de højere læreanstalter med et par 
måneders mellemrum hvis man kun er et par stykker til at dele 
opgaven. 
 
Derfor har vi brug for frivillige der vil påtage sig, at sørge for, at der 
hele tiden hænger materiale på de udvalgte steder. Hver person skal 
kun tage sig af 2-3 steder. 
 
Hvis dette kunne have din interesse, eller hvis du har forslag til 
steder hvor du synes, at det kunne være smart at vi hængte 
reklamemateriale op, så må du meget gerne kontakte Jan, enten 
på telefon 20408669 eller fox@erikmenved.dk. 
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Mødetider 
 
Mikrogrenen Tirsdag 18:00 - 19:30 
Minigrenen Torsdag 18:30 - 20:00 
Juniorgrenen Onsdag 18:30 - 20:30 
Troppen Tirsdag 19:30 - 21:30 
Klanen  Mandag 19:30 - 21:30 
 
Der afholdes ikke spejdermøder i skolernes ferier. 
 
Husk at melde afbud til lederne inden mødet, hvis I er forhindret 
i at komme. 
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Nyt fra gruppelederen 
 
Nu nærmer foråret sig endeligt og vi kan begynde at være ude til 
møderne, hvis ellers vi kan være ude bagved hytten for vand! Det er 
ikke så smart, at det hele er så vådt, men forhåbentlig tørrer det 
snart lidt mere op. 
 
I april festligholder alle spejdere verden over Sct. Georg – I kender 
sikker sagnet om Sct. Georg og dragen. Vi spejdere har alle dage 
brugt Sct. Georg som forbillede. Han kunne hjælpe andre uden 
at skulle have noget til gengæld. Det er det vi ser op til hos ham. 
 
Tirsdag den 23. april kl. 18.00 holder hele Erik Menved fælles møde 
med Sct. Georg som tema. Vi laver bål og spiser pølser. Alle skal 
møde denne aften både mikro mini junior, spejder og senior. Det er 
også her vi uddeler årsstjerner og eventuelt andre mærker. Så derfor 
– mød op til en festlig aften. Mødet slutter ca. kl. 20.00, men der kan 
også godt gå en lille halv time mere, så derfor beder vi forældrene 
have lidt tålmodighed. 
 
Vi ses til Sct. Georgsdag. 
 
Ellen 
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Gruppens program for 2002 
   
 April  
 2. Ledermøde 19.45 

12.-14 EMT weekend (weekenden kan udnyttes til en tur) 
23. Sct. Georgsdag kl. 18.00 for alle spejdere i EMT 

 
 
  
 Maj  
 3. Bowletur for ledere 

4. MUS-løb for mikro – Harry Potter arrangement for øvrige 
15. Grenmøde 
22. Ledermøde 19.30 
24.-26. Mini-, junior- og spejderdivisionsturnering 

 
 
 
 
  
 Juni  
 1. Mikrodag 

20.  Ledermøde 20:00 
Uge 26  Sommerlejr for alle 

 
 
  
 Juli  
 

29.-31. 
Sommerarrangement (for alle skolebørn + vores egne 
spejdere, hvis de har lyst)  

  
August  

 
 

5. Ledermøde 19.30 
16.-18. Oprykning – oprykningstur for alle spejdere i EMT 
30. – 31. Middelalderfestival 
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Mikrogrenen 
 
 
 
 
 
 
 
Så er vi kommet godt igennem marts måned, og kan fornemme at 
foråret er lige om hjørnet. 
På vores første møde i marts , startede vi med lys på gulvet, det har 
vist sig at være en god måde at starte mødet på, det skaber ro inden 
vi går videre i mikromødet. 
Vi har lavet fugleredder af birkegrene, det var dog ikke sådan lige at 
gå til uden at få en  hånd  og en finger hist og her til hjælp, men så 
lykkes det så også at få lavet nogle flotte fugleredder. 
På det næste møde, var der baseløb i Wigwam, hvor der bl.a. skulle 
laves æg af ler til vores fugleredder, der skulle også øves på en 
sang samt bindes råbåndsknob, vi havde denne aften god hjælp af 
Mette fra minierne, tak for det Mette, vi var ret gode til at binde 
råbåndskno, men det skader ikke at øve sig lidt mere hjemme. 
På det sidste møde i marts malede vi så vores æg, og så havde vi 
”slikleg”, den med at huske hvad der ligger under plactikkruset. 
 
Mange mikro hilsner fra 
Mik, Bims, Puk og Gnist 
 
 
Program for april 
02 Kompas diktat ude og inde 
09 Det spirer( i skal medbringe en kerne fra en citron eller 

peberfrugt) 
16 Lave en båd og sætte den i vandet 
23 Sct.- Georgs dag ( fælles for alle grene) 
30 Lege forskellige lege – for at lære vores spejdernavne 
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Juniorgrenen 
 
Nu er det for alvor blevet forår, og vi kan se frem til mange måneder 
med lyse aftener og masser af lejrture. 
Marts var vi nødt til at improvisere lidt, da vores grund ved Wigwam 
ikke rigtigt egnede sig til meget tummel. Så vi tilbragte en del tid i 
Bygholm Skov, og vi fik lidt huller i programmet på grund af skolefest 
på Torsted Skole og påskeferien. 
Men nu er området ved Wigwam blevet fint igen og vi fortsætter efter 
vores oprindelige program. 
 
I midten af april skal vi på tur til Torp, hvilket I allerede har fået sedler 
om. Turen kommer blandt andet til at dreje sig om forberedelser til 
vores juniorturnering i maj og Harry Potter løbet, planlægning af 
vores sommerlejr, og hvad de skumle juniorledere nu ellers har 
planlagt. 
 
Husk i øvrigt at få afleveret tilmeldinger til sommerlejren. Vi er i 
øjeblikket ved at finde de nødvendige overnatningssteder på ruten, 
og det er derfor vigtigt, at vi ved hvor mange der kommer med. 
 
I midten af april får I også lidt sedler med hjem omkring vores 
venneaften i starten af maj. Her er det jo ligesom sidste år meningen 
at I kan tage jeres venner med til et lidt utraditionelt spejdermøde. 
 

Med finurlige juniorhilsener 
Fox, Puma, Tavi, Tue og Lars 

Juniorførere (og førerinde) 
Sejere fåes de ikke! 
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Program for juniorgrenen 
 

Fødselsdagslisten 
  
April: Også her i denne måned hvor foråret rigtigt springer ud, er der andre 

der springer ud i et helt nyt og ubrugt år. Hip hurra til dem! 3. Båltyper 
10. Bålmad  
12.-14. Juniortur til Torp Katrine Mikkelsen  6. april 
17. O-løb og kortlæsning Josephine Honore  6. april 
23. Sct. Georgs Dag - Bemærk, at dette møde er en tirsdag ! Rikke Ebbesen  24. april 
 Mette Miklos   29. april 
Maj:  
1. Baseløb i Bygholm Skov   

vi mødes ved orienteringsklubben !  
4. Harry Potter løb i Århus  
8. Venneaften  
15. Brobygning  
22. Brobygning 
24.-26. Juniordivisionsturnering 
29. Brobygning 
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Seniorsiden 

 
 
 
 
Nu er det så blevet påske, og vi har i senior grenen besluttet at holde 
ferie (som så mange andre ganske normale mennesker) - dermed 
ikke sagt at folk der ikke holder ferie er unormale...de lever bare ikke 
op til senior-standart!  
Det er vist ved at være længe siden vi sidst har udbredt os om, hvad 
vi går og laver (straks tænker nogen: "Det er fordi de ingenting 
laver.") Og det gør vi heller ikke.....ej det er ikke helt rigtigt, men vi 
har faktisk været igennem en svær tid, hvor vi har haft brug for at 
snakke og bearbejde vores inderste tanker og følelser!!...Vores 
elskede klanleder gennem mange år - JANUS - har forladt os (dog 
ikke i stille-træsko-forstand...men alligevel, han er flyttet til Århus for 
at blive kollegiebums og vi kan kun sige: " ÆRE VÆRE HANS 
MINDE") Til gengæld har vi fået den store fornøjelse af, at få den 
altid aktive Mette, som klanleder, og hvad kan vi sige andet end: 
"LYKKE TIL!!!", nej vi glæder os faktisk, det er nyt, det er ungt og 
friskt og så er det enstemmigt vedtaget! Demokratiet længe leve!  
Det er faktisk også lykkes os, at få planlagt vores sommerlejr, som i 
år går så langt væk som til Mols (vi har ennu ikke helt fundet ud af, 
om vi skal medbringe passet, eller hvilken holdning molboerne har til 
det...?), det bliver en cykeltur (måske på en lidt usædvanelig måde 
meeen, den ide har endnu ikke forladt tegnebordet, så deeee...)  
Vi kunne faktisk blive ved, men det gider vi ikke. Så vi holder her, 
med et ønske om at alle der går i skole eller på anden måde har haft 
fri, har holdt en rigtig dejlig ferie!!! Og til alle jer der alligevel fik smidt 
en masse helligdage i nakken: Håber i har nydt dem, de har sikkert 
været velfortjent!!! 
  

På genskriv Klan Mic Mac  
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Nyt fra gruppestyrelsen  
  

Der er afholdt et styrelsesmøde siden generalforsamlingen. Mødet 
blev afholdt uden grenlederne. Gruppelederen Ellen Bernth var med 
og fortalte om begrebet ”den røde tråd”. 
Vivi Andersen blev budt velkommen i gruppestyrelsen. 

 

Vi fandt på mødet frem til hvilke opgaver gruppestyrelsen skulle 
påtage sig det næste år, samtidig med at opgaverne blev uddelt til 
de enkelte styrelsesmedlemmer. 
Der arbejdes stadig videre på at få lavet en drejebog, med 
beskrivelse over de opgaver styrelsen har påtaget sig. 
 
 
Nyt fra SEMT 
 
På den årlige generalforsamling i februar var der 3-4 forældre der fik 
udleveret indmeldelses blanketter til foreningen, som de ville udfylde 
og sende til formanden. 
Desværre har jeg ikke modtaget noget endnu. Jeg vil derfor her 
gennem Kulkassen efterlyse disse nye medlemmer. Skulle der sidde 
andre læsere der skulle få lyst til at være med, kan der rettes 
henvendelse til formanden, som snart vil udsende nye Girokort. 
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ADRESSELISTE ADRESSELISTE 
Mikro  Leder Trine Ebbesen   75 60 29 34 ...Fortsat fra forrige side 
   Vendersgade 10, 1.  23 34 11 75  

Junior  Ass Pernille Bernth  75 65 74 89    E-mail: bims@erikmenved.dk    Hovmarksvej 89  

   E-mail: pernille@erikmenved.dk Mikro  Ass. Gitte Christensen  75 64 65 80 
   Fjordparken 386  40 84 65 80  

Junior  Ass Lars Andersen   75 64 13 64    E-mail: mik@erikmenved.dk    Ørnstrupvej 112  

   E-mail: lars@erikmenved.dk Mikro  Ass. Lone Ragn   75 61 72 52 
   Ny Gothersgade 10  

Spejder Leder Janus Topp   75 61 01 58    E-mail: puk@erikmenved.dk    Kattesund 1   23 25 89 34  

   E-mail: janus@erikmenved.dk Mikro  Ass. Anita Bjerregaard  75 61 88 07 
   Bakkesvinget 31  

Spejder Ass Henrik Bernth   75 65 74 89    E-mail: anita@erikmenved.dk    Hovmarksvej 89  28 20 10 78  

   E-mail: henrik@erikmenved.dk Mini  Leder Janni H. Sørensen  75 61 43 25 
   Ny Havnegade 12, 1.  20 70 43 25  

Senior  Leder Janus Topp   75 61 01 58    E-mail: janni@erikmenved.dk    Kattesund 1   23 25 89 34  

   E-mail: janus@erikmenved.dk Mini  Ass. Linda Ballegaard  75 64 73 77 
   Sydvestvej 4  

Gruppe Leder Ellen Bernth   75 65 74 89    E-mail: linda@erikmenved.dk    Hovmarksvej 89  20 23 39 97  

   E-mail: ellen@erikmenved.dk Mini  Ass. Vivi Rasmussen  75 60 13 82 
   Egernvej 14  

Formand  Jesper Boldsen  75 61 60 28  

   Frydsvej 42 Mini  Ass. Rikke Ebbesen  75 62 55 22 
   E-mail: jesper@erikmenved.dk    Borgergade 25, st.  21 81 78 24 

   E-mail: rikke@erikmenved.dk  

Kasserer  Svend Skov   75 64 53 96  

   Vibeholmsallé 1 Junior  Leder Jan H. Andersen  76 25 02 14 
   E-mail: svend@erikmenved.dk    Mindegade 24   20 40 86 69 

   E-mail: fox@erikmenved.dk  

WigWam  Spejderhytten WigWam 75 62 35 88  

   Studentervænget 45B Junior  Ass. Søren Pedersen  20 91 76 63 
    Kongensgade 6, 3. 

Hjemmeside: www.erikmenved.dk    E-mail: tavi@erikmenved.dk 
  

Junior  Ass. Kasper Wohlert  75 60 26 14 DEAD LINE for Kulkassen er den 28. i hver måned    Smedegade 79D Indlæg sendes til kulkassen@erikmenved.dk    E-mail: puma@erikmenved.dk eller anbringes i redaktørens postkasse i Wigwam Fortsættes på bagsiden... 
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