
 

Annoncører søges 
 
En del af vores tidligere annoncører driver ikke længere forretning. 
Vi har derfor mistet en del tilskudskroner i form af annonceindtægter. 
Hvis du kender nogen der kunne tænke sig en annonce og støtte et 
godt formål, må du meget gerne gøre reklame for vores lille blad. 
Annoncerne koster kr. 300,- , 500,- og 750,- for hhv. en kvart, en 
halv og en hel side. 
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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. 

Besøg også Erik Menved Gruppe på 
www.erikmenved.dk 
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Gruppens program for 2001/2002 
  
Februar   
18. Ledermøde 19:30 
23.-24. Fastelavnstur -  for alle i Erik Menved gruppe 
 
Marts   
15.-17. Divisionstur for ledere 
 
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 
spejdere 

15. Grenmøde 
22. Ledermøde 19.30 
24.-26. Mini- og juniordivisionsturnering 
 
Juni  
1. Mikrodag 
20.  Ledermøde 20:00 
Uge 26  Sommerlejr for junior og tropsspejdere 
 
Juli  

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

 
August  

 Ledermøde 19.30
Oprykning – oprykningstur for alle spejdere i EMT 
Middelalderfestival 

5.
16.-18. 
30. – 31. 
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Mikrogrenen 
 
 
 
 
 
 
 
Hejsa alle Mikroer og jeres forældre. 
Så er vi godt i gang efter julen og alle (på nær en ) er her endnu. 
Her i  januar har vi afsluttet vores inde aktiviteter. NU skal vi ud igen 
– SÅ HUSK masser af varmt tøj også på benene. Vi var ude på 
vores sidste møde og jeg var godt nok bekymret for det nye vandløb, 
kunne Mikroerne nu holde sig fra kanten ??? Jo Jo det kunne de – vi 
havde også malet en vis HERRE på vægen hvis de faldt i …. Det er 
nogle gode børn I har, der forstår at høre efter når det gælder.   
FLOT 
 
Ud over de almindelige møder i foråret skal vi også af sted to 
weekender og to enkelt dage : Fastelavnsturen som i allerede har 
fået papir på. Der ud over skal vi også af sted den 6 – 7 april hvis alt 
går vel… (det er hemmeligt lidt endnu) men sæt lige et kryds i 
kalenderen. Så er der MUSLØB den 4. maj og MIKRODAG den 1. 
juni. Og så er der jo også SOMMERLEJREN fra den 26. jini til den 
29. juni. (onsdag til lørdag i uge 26) Vi skal til Stevninghus ved 
Kliplev (der hvor der også bliver afholdt Blå Sommer hver 5. år). 
Sidste år havde vi 16 ud af 22 indmeldte mikroer med til Tyskland, 
så i år hvor vi bliver i DK regner vi da med 100 % deltagelse ….. eller 
næsten da. Jeres børn kan sagtens klare det, sidste år var der ikke 
en der måtte hjem før tiden og ingen var ked af det. De er alle 
spejder endnu!!! 
Hjælp jeres børn til at turde – giv dem et kærlig puf og back dem 
op… de er kanon stolte – når de har overskreden en grænse de 
troede var uovervindelig. SÅ VIS JERES BØRN AT I TROR PÅ DE 
KAN … 
 
Mange Store mikro hilsner 
Puk, Mik, Gnist og Bims 
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Program for mikroerne: 
 
      Februar: 

05  Base løb m. fedt pind og natur domino 
12  Vinter ferie 
19  Huskeleg med Vilfred 
23-24 Fastelavns tur 
26  Hemmelig møde m. Gnist og Puk 
 
Marts: 
05  Forår i luften (vi går i Åbjerg skoven og bygger 
fuglereder) 
12  Vi skal ha’ æg i reden 
19  Lave vores rede projekt færdig og hygge 
26  Påskeferie 

 
April: 
02       Kompas diktat 
06-07 Hemmelig tur 
09       Vi skal se det gro  

 
I marts starter vi med at tage vores NATUR mærke for at kunne få 
mærket kræver det man har deltaget mindst 2/3 del af møderne. Så 
HUSK at komme til spejder. 
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Program for minierne: Minigrenen 
  
Februar: Så er det blevet tid til, at høre lidt nyt fra minigrenen. 
Emne: HARRY POTTER  (husk lygte, der er stadig mørkt udenfor) Efter en veloverstået jul og et festligt nytår, er vi igen kommet i gang 

med vores møder.  
7. ”Mørkets kræfter”  

På dette møde skal vi eksperimenterer med mørkets kræfter, 
hvem ved, måske kan vi sætte gang i nogle bevægelser.  

Inspireret af korpsets oplæg om Harry Potter i maj måned, tog vi i 
minigrenen, hul på det helt store Harry Potter projekt. 

 Januar måned har vi brugt i Diagonalstræde, hvor vi har fået 
produceret tryllestave, kapper og troldmandshatte.  14. VINTERFERIE (intet møde) 

 Nu er vi så beredte på, at starte på Hogwarts i februar måned. 
21. ”Tænkedag” Vi skal lære at spå og trylle. Vores Harry Potter projekt afslutter vi i 

løbet af marts måned, hvor vi skal spille Harry potter Jeopardy. Vi arbejder med noget helt andet en Harry Potter, og fejre 
tænkedag i minigrenen.  

 Nu er minimøder jo ikke kun beregnet på Harry Potter, (selvom det 
har grebet børnene temlig meget) derfor skal vi naturligvis også 
holde tænkedag og når nu vi går den lysere tid i møde, skal vi 
naturligvis også til at være ude igen.  

28. ”Eleksir” 
 Vi skal igang med at lave magi med eleksirer. 
 
Marts: Hvor vi skal være, må vi finde ud af til den tid, for der er godt nok 

ikke meget spejder-grund tilbage ved Wigwam. 7. FULDMÅNEMØDE  
Februars fuldmånemøde er flyttet til 1.møde i marts, mon det 
snart er ved at være tid, til at uddele nogle mærker ??  

 
Den sidste weekend i februar (23.-24.) tager vi alle minierne med på 
gruppetur.  ”Eksamen” 

Harry Potter Jeopardy, kan alle minier mon bestå den store 
eksamen ?  

Samtlige EMT-spejdere er blevet indkaldt til afsoning på Sjellehede 
fængslet, og mon ikke vi møder nogle ”gamle kendinge” der ?? 

 Lederne i minigrenen glæder sig til en tur, hvor rigtig mange minier 
deltager……. Da vi har et ret stramt program på vores møder, er det meget 

vigtigt at I kommer til tiden, ligesom det er en selvfølgelighed at 
I altid !!!  ringer til en af mini-lederene hvis I skulle blive 
forhindret i at komme til møde. 

 
Rigtig god februar. 
 

 Med mange mini hilsner 
 

Vivi, Rikke, Janni Og Linda. 
 

9 10 



 
 

Juniorgrenen 
  
 Hej der, unger, og velkommen til februar. Januar gik forrygende 

hurtigt. Først kastede vi os hovedkulds ud i det nye år med en lille 
hyttetur til FDF'ernes parcelhus i Bjerre, hvor det mest anstrengende 
på turen var at finde ud af hvordan de elektronisk styrede keramiske 
kogeplader virkede. Dernæst brugte vi januar til at finde ud af 
hvordan patruljerne skal se ud fremover, og vi fik øvet os i lidt 
forskellige knob og besnøringer, så vi i år kan vinde 
juniordivisionsturneringen ! 

 
 
 
 
 
 
 
  

I februar skal vi arbejde med farlige sager, især dem der står 
derhjemme i køkkenet og i fars (eller mors) værksted - og hvordan vi 
undgår at de bliver farlige. Vi skal også se lidt på strøm (AV!), 
forurening, hygiejne, hvorefter vi i marts går over til at arbejde med 
koder og signalering - og det er slet ikke så kedeligt endda. 
 
Vi har i år planlagt 13 ture og arrangementer udover 
spejdermøderne, Middelalderfest og vennedag. I februar skal I 
afsone jeres straffe i Sjellehedefængslet, men marts har vi valgt at 
holde fri for arrangementer, da påskeferien kommer midt i det hele, 
hvor I jo skal puste æg og lave små gule kyllinger i stedet for at 
rende til spejdermøder. 
Til gengæld følger der så en dejlig tid med en juniortur, årets store 
Harry Potter løb i Århus, en divisionsturnering, en ugelang cykeltur 
ud i det danske land, et sommerferiearrangement, en oprykningstur, 
en nat-tur, et divisionstræf og tre juniorture i det mørke efterår, samt 
meget andet som vi trækker op af den store bulede spejderhat når I 
mindst venter det. 

 
 

 
Med finurlige juniorhilsener 

Fox, Puma, Tavi, Tue og Lars 
Juniorførere (og førerinde) 

Sejere fåes de ikke! 
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 Fødselsdagslisten 
  
Tiden går og alle bliver ældre. Mikroer bliver minier, minier bliver 
juniorer og juniorer bliver store nok til at blive smidt ud hjemmefra.  
I januar er der også en del der har fødselsdag. Vi ønsker alle hip-
hurra og tillykke, håber I får nogle spejderting i gave, og vi glæder os 
til kagen. 
 
Sofie Hammelsvang  9. februar 
Rasmus Lomholt  16. februar 
Peter Carlsen   16. februar 
Anders Dissing Dæncker 18. februar 
Julie Boldsen   20. februar 
Jan H. Andersen  24. februar 
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Annonceplads til salg 
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 Nyt fra Gruppestyrelsen 
 Nyt fra Troppen 
Rådsmøde: Vi håber, at I havde en god tropstur til Torp i januar, og vi tror også, 

at I fik lidt med hjem at tænke over, fra Blå Patrulje-folkene der 
besøgte os. 

Vi ser frem til grupperådsmødet den 24 februar, og håber på stor 
opbakning fra forældrene. 
 Vi håber, at det har givet inspiration nok til jer, til at vi nu kan få 

sammensat et godt program i samarbejde med jer, men det finder vi 
jo ud af, på det sidste møde inden vinterferien. 

Spejderhuset Wigwam: 
Vores adresse på Studentervænger 45, har fået ny vejnavn. Det nye 
navn er Bygholm Åvænget 1.  
Fremtiden for hytten er endnu uvis, men der er og bliver sat noget i 
gang. Som der kunne læses i dagspressen, er der forhandlinger i 
gang, med mere end en interesseret, men derudover intet nyt 

Tropshilsen H.E.J.J.J.K. 
 
 

  
Udpluk af referat fra styrelsesmøde den 15.01.2002.  

  
Ellen orienterede kort om nyt fra lederne. 

Seniorsiden - Vi er nu næsten oppe på 100 medlemmer i gruppen. 

 - Vi mangler stadig ledere til Storspejderne. 
- Der er fastelavnstur den 22-24/2-01. 

 - 6475 goodturn mærker solgt indtil nu  
 - Alle ledere vil gennemføre et kursus i år 2002  
 - Der er fuld gang i planlægning af sommerlejr i grenene. 
Seniorerne har i denne måned haft det vældig sjovt…nej det er 
desværre med blødende hjerte og grædende knæ, at vi må tilstå, at 
alle de arrangementer der ellers skulle have været afholdt i denne 
måned, trods solid Mic Mac opbakning, er blevet aflyst. Men der er 
åbenbart nogen der enten ikke kan lide os, ellers også ved jeg det 
ikke….seniorerne i Horse er for sløve.  

- Der skrives ansøgning til Sct. Georges Gildet om tilskud til nye telte 
mm. 
 
2. Nyt fra Styrelsen 
- Man har nedsat et udvalg til at lave en drejebog over 
gruppestyrelsens opgaver i gruppen 

Nå men sådan rent privat--- altså til vores egne møder, har vi lavet 
mange forskellige ting bl.a. ting i gips, dryppet stearinlys, lavet vafler 
og taget nogle billeder. Vores tema har i denne måned været ”ting 
man kan lave med en hånd”. 

- Indkaldelse til grupperådsmøde er trykt i januar udgave af 
Kulkassen, og sendes med spejderne hjem sammen med indbydelse 
til fastelavnstur. 
 

Vi har også måtte sige farvel til et klanmedlem Peter Carlsen, da han 
hellere ville på højskole end være sammen med os (det er os stadig 
en gåde..) 

Nyt fra Korps og division. 
- Divisionen mangler en mandlig DC 
- Korps arrangement til maj 

Ellers har vi faktisk haft et rigtig pænt fremmøde om mandagen til 
vores møder og tak for det. Håber I kommer igen i næste måned! 

 
Torp 

 - Korpsets hyttefortegnelse revideres. 
Det var alt for nu, på gensyn Mic Mac          (Pernille) - Alle indbetalinger på strømforbrug er kommet. 

 - Hytten er til dato udlejet 4 gange  
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Kommende arangementer 
- Gruppen ansøger om at passe dyrskue parkering til juni   
 
EVT 
- Næste styrelsesmøde aftales i den nye styrelse den 24. februar. 
 
 
Udlandsrejser  
For ledere, senior og storspejdere  
 
Vidste du at man som leder, senior eller spejder i Det Danske 
Spejderkorps, har mulighed for komme på ture/lejre i andre lande. I 
bladet BROEN eller www.dds.dk kan du hver måned læse om de 
forskellige tilbud og ture til udlandet. 
Deltagelse i lejre eller andre former for rejser i uniform, kan lade sig 
gøre for forholdsvis få midler, og desuden er der nogle gange 
mulighed for at søge om tilskud yderligere. 
 
Expedition Ghana 2002  ( udpluk fra Broen)  
Hvordan har du det med den danske sommerregn ? 
Hvis du har det som os, der i bund og grund er mere til dejlig 
solskinsvejr og hede tropenætter, så tag med til Ghana og oplev 
ækvators varme, en fremmed kultur og dejligt samvær med unge 
ghanesiske seniorspejdere og ledere. 
Turen varer tre uger, hvor vi blandt andet skal hjælpe det ghanesiske 
pigespejderkorps : Ghana Girl Guides.Association, med at udbrede 
kendskab til AIDS og AIDS-forebyggelse i de ghanesiske regioner. 
Er du interesseret, så kontakt tur/lejrlederne og hør mere. 
Deadline for tilmelding 19.04.2002  
Lejren finder sted i ugerne 30, 31og 32 sommeren 2002.   
Sted: Ghana, Vest Afrika 
Pris: Max 9.900 kr. inklusiv fly, ophold, forsikring og visum, samt for- 
og efterweekender. 
Forweekender: Den 19-21. april 2002 og 15-16. juni 2002 samt 20-
22. septemper 2002.  
 
Har denne invitation vakt din interesse, eller kender du til andre 
ture/lejre ude i den store verden, du kunne tænke dig at høre mere 
om, så kontakt din gruppeleder eller styrelsesformand
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ADRESSELISTE ADRESSELISTE 
Mikro  Leder Gitte Christensen  75 64 65 80 ...Fortsat fra forrige side 
   Fjordparken 386  40 84 65 80  
   E-mail: mik@erikmenved.dk Junior  Ass. Kasper Wohlert  75 60 26 14 

   Smedegade 79D  

Mikro  Ass. Trine Ebbesen   75 60 29 34    E-mail: puma@erikmenved.dk    Vendersgade 10, 1.  23 34 11 75  

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

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

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

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

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

Mini  Leder Janni H. Sørensen  75 61 43 25    E-mail: es.bernth@mail1.stofanet.dk    Ny Havnegade 12, 1.  20 70 43 25  

   E-mail: jahos@12move.dk Senior  Leder Janus Topp   75 61 01 58 
   Kattesund 1   23 25 89 34  

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

   E-mail: sydvestvej4@mail1.stofanet.dk Gruppe Leder Ellen Bernth   75 65 74 89 
   Hovmarksvej 89  20 23 39 97  

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

Formand  Jesper Boldsen  75 61 60 28  

Mini  Ass. Rikke Ebbesen  75 62 55 22    Frydsvej 42    Borgergade 25, st.  21 81 78 24    E-mail: boldsendk@post.tele.dk    E-mail: ebsteren@hotmail.com  

Kasserer  Svend Skov   75 64 53 96  

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

WigWam  Spejderhytten WigWam 75 62 35 88  

Junior  Ass. Søren Pedersen  20 91 76 63    Studentervænget 45B    Kongensgade 6, 3.     E-mail: tavi@erikmenved.dk Hjemmeside: www.erikmenved.dk   Fortsættes på bagsiden... DEAD LINE for Kulkassen er den 28. i hver måned 
Indlæg sendes til kulkassen@erikmenved.dk 

eller anbringes i redaktørens postkasse i Wigwam 
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