
 

Adresseændring 
 
På grund af byggeriet på den gamle J.A. grund, har området omkring 
Wigwam fået nyt navn. 
Byrådet har bestemt, at det fremover skal  hedde Bygholm Åvænget. 
Wigwams adresse bliver Bygholm Åvænget 1. 
 
Svend Skov  
 
 
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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Nyt fra Gruppelederen 
  
Rigtig godt nytår til alle med tilnytning til Erik Menved 
 
Vi venter os meget godt af 2002. Vi er i øjeblikket inde i en positiv 
udvikling og lederne er meget engagerede og motiverede og så kan 
vi ikke få det bedre. 
Det passer nu ikke helt, for det er ret frustrerende at gå rundt i Wig 
Wam og se vort dejlige område blotlagt og ødelagt. Godt nok har vi 
nu en rivende ”flod” i baghaven, men de nye naboer kan vi ikke rigtig 
bruge til noget, og vores ellers gode græsplæne og store bålplads er 
totalt væk. Mon det kan genetableres?! 
 
Det betyder altså noget for vores arbejde her i foråret, at udenoms 
arealerne er så meget ændrede, som de er. 
 
Vi skal snart på fastelavnstur (sidste weekend i februar), hvor vi også 
holder vores grupperådsmøde (generalforsamling), og ligesom 
tidligere har vi brug for nogle forældre til vores gruppestyrelse. Jeg 
kan forestille mig, at arbejdet i den kommende periode på 2 år bliver 
rigtig spændende for styrelsen, så jeg kan kun opfordre til, at man 
melder sig som forældrerepræsentant i gruppestyrelsen. 
 
Vel mødt i det nye år 
 
Ellen 
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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. 
 

 

3 

Besøg også Erik Menved Gruppe på 
www.erikmenved.dk 
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Gruppens program for 2001/2002 
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August  

 5. Ledermøde 19.30
16.-18. Oprykning – oprykningstur for alle spejdere i EMT 
30. – 31. Middelalderfestival 

  
Januar 2002 
10.  Ledermøde 20:00 
11.-13. Juniortur 
12. Mikrolederdag 
12.-13. Seniorgrenens julefrokost 
15. Styrelsesmøde 19.30 
18.-20. Tropstur herunder Blå patrulje arrangement 
21. Grenmøder for alle ledere på AMU Centret – kl. 19.30 
26.-27. Den frosne Hest – Vinterhejk for spejdere/seniorer m.fl. 

 
 
 

 
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) 
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Mikrogrenen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hej med Jer mikroer og andet godtfolk. 
Vi har fået en masse nye mikroer som vi håber vil falde godt til hos 
os – det var godt der kunne komme nogle piger så nu er I vist lige 
mange piger og drenge. Men som vi har opdaget når vi har været 
nødt til at være inde på et møde, er loftet også nået – vi glæder os til 
at kunne være ude til møderne igen, der er da lidt bedre plads. 
Vi har haft et kartoffelmøde i oktober, hvor vi lavede kartoffeltryk, 
kæder af kartoffeltern, kartoffelleg og papmacherammer – der dog 
ikke nåede at tørre så dem skal vi have færdige efter nytår. 
Vi har også været i Åbjergskoven på refleksløb – og der var godt nok 
mørkt, så det var godt, vi havde vores lygter.  
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Det sidste rigtige møde foregik på politistationen hvor vi havde en 
god aften med rundvisning. Vi kom i detentionen og inde i 
patruljevognen og vi prøvede håndjern, maskingevær skudsikker 
vest – den er ret tung. Desværre var der ingen politihunde, vi må 
håbe de er der når vi kommer igen næste år. 
November måned blev sluttet af med en Juletur til vores hytte i Torp. 
Vi skulle rigtig julehygge med juleknas, juledekorationer at det, vi 
havde fundet i skoven, julestads som vi klippede og pyntede op med 
og en rigtig julemiddag med steg og ris á la mande og pakkeleg – vi 
havde også fået af vide, at julemanden måske ville komme forbi – 
hvis han da fik tid til det. Flere gange troede vi at vi hørte ham 
udenfor, men der var ikke nogen. Men så så vi pludselig en sæk, der 
stod bag ved døren udenfor – og den var fuld af godteposer, så han 
havde alligevel lige været forbi !!! 
Søndag formiddag skulle vi så hentes af forældrene og vi sagde 
farvel og tak for en dejlig tur. 
I lørdags var vi så på Søndergade for at vise fanen. Vi havde en bod 
med varme drikke og småkager og spejderne gik rundt i små 
grupper og solgte Good Turn mærker – vi håber at vi kan sælge en 
masse mærker, så vi kan få en god placering i konkurrencen ligesom 
sidste år… 
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De fleste af Jer ser vi den 10. december til Fredslyset og til resten vil 
vi ønske en rigtig god jul og et godt nytår – og vi ses igen til første 
møde i 2002 den 8. januar. 

Minigrenen 
 
Vi ønsker jer alle et godt nytår, og takker for det gamle. 

  
Mange Store Julemikro hilsner Fra oktober til december,  har minigrenen arbejdet med emnet lys og 

mørke. Alle minierne har fremstillet deres egen refleksbrik, til at 
hæng på uniformen, så nu kan vi, se dem i mørket. Minier har 
studeret stjernebilleder, og patruljerne har lavet kopier af 
stjernebillederne, især Karlsvognen, for den stod klart på himmelen 
og var lige til at gå ud og se efter. En aften tur rundt i området, blev 
der også tid til, og det var både farligt og uhyggeligt, når man ikke 
kan se, hvad det er man går i, alle minier bestod denne farefulde tur. 

Peder, Puk, Mik, Gnist og Bims 
 
Program for Januar: 
- I korte overskrifter 
 
Tirsdag d. 8.:Kartoffelmøde 
Tirsdag d.15.:Kartoffelmøde 
Tirsdag d. 22.: Løb Vi afsluttede emnet, med at lave stearinfakler, som skulle giv lys i 

den mørke tid. Tirsdag d. 29: Bål 
 En mørk november aften, tog en flok minier og to af deres leder på 

weekend, for julen var lige om hjørnet.  
Fredag aften pakkede vi ud og hyggede os med banko spild, for at 
slappe af inden vi lørdag skulle i gang med juleræset. 
Lørdag blev der lavet og skrevet julekort, til de andre minier i horse 
division, de kort blev så flotte, at vi er sikker på at, det har varmet 
mange hjerter, at modtage dem. 
Vi bagte pebernødder, efter en helt eventyrlig opskrift, som kun få 
kan gøre  os efter. 
Julebageriet fik lederen i den rette stemning, så noget der ikke sker 
så tit, for en mini spejder, skete ! , lederen gik i køkkenet, uden 
minierne og fremstillede aftensmaden. 
Mens lederne kokkererede, pyntede minierne salen op til fest og  
øved på underholdning til  aftens fest. Der var balloner, serpentiner, 
sugerør ud over det hele og underholdning var i også top, ide hvor 
fik vi rørt vores latter  og danse muskler den aften. 
Søndag sov vi lidt længe, også gik vi ud i skoven , hvor vi legede 
indtil vi skulle hjem, for oven på sådan en julefest, med god mad og 
drikke, kan man godt bruge lidt luft. 

  
  

Efter denne weekend, var der kun få møder, inden det virkelig skulle 
blive jul, minerne arbejde med sanserne,  ved at lytte til historier om 
Kim, smage på mærkelig madvarer, og prøve på at, huske hvilken 
sko, spejder kammerateren bruger. Jo minerne havde skam styr på 
de sanser, men drille nissen byttede lidt rundt på det hele, også kan 
det jo godt blive svært. 
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Lige inden udgangen af 2001, mødes minierne ,for at afslutte året 
med maner, og få løftet sløret for det fremtidige spejderarbejde i 
minigren. 

 

Juniorgrenen 
 
Hej unger, og velkommen til et helt nyt og ubrugt år. 

Som lovet vil 2002 byde på magi og trylleri, for minigrenen skal 
forfølge Harry Potter, der skal fremstilles tryllepulver, magis knob, 
eventyrlige vulkaner, og flyvende grise........  

 
I december var vi på vores traditionsrige juletur, der denne gang var 
blevet placeret i Gammelstruphytten. Fredag aften skulle vi spise og 
se lidt film, da vi havde fået pakket ud og lavet mad. Der var nogen 
der holdt ganske godt ud i løbet af natten. Til gengæld var de lidt 
brugte, da vi stod op kl. 8.30. Lørdag formiddag stod den på jule- og 
nytårskort-fremstilling til vores spejdervenner og inden frokost var 
der en lille frisk gåtur ud i landskabet omkring Gudenåen. Frokost 
bestod af pandekager, som Kasper og Jan var så venlige at lave (det 
tager meget lang tid at lave pandekager til 20 gribbe!). Om 
eftermiddagen stod den på vingummi-fremstilling og lørdag aften 
skulle vi igen se lidt film under og efter aftensmaden. Desserten, der 
bestod af 12 kg spaghetti-rand var der ikke megen stemning for, så 
vi udskiftede den med 12 liter is i stedet (der godt nok var blevet 
frosset ved indfrysning, så det var lidt hårdt, men til gengæld holdt 
det længere). Lørdag aften var der sjovt nok ingen der holdt ud ret 
længe. Søndag stod som sædvanlig på oprydning og rengøring. 

 
Med mange mini hilsner 

 
Vivi, Rikke, Janni Og Linda. 

 
Mødetider i Minigrenen 
 
Den 10 Jan. Kl 18.30 - 20.00 i Wigwam. 
Den 17 Jan. Kl 18.30 - 20.00 i Wigwam. 
Den 24 Jan. Kl 18.30 - 20.00 i Wigwam. 
Den 26 - 27 jan  Fastelavnstur og grupperådsmøde. 
Den   8. Feb. Kl 18.30 - 20.00 i Wigwam. 
 
 
 Vi håber, at I havde en god tur. 
  
 Vi lægger hårdt ud i det nye år med at tage på spejdertur den første 

weekend efter juleferien. Vi skal til Bjerrehytten, og hvis du ikke 
allerede har fået dig tilmeldt, så er det ved at være sidste udkald. 
 

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

Juniorførere (og førerinde) 
Sejere fåes de ikke! 

 

 
Program for juniorgrenen 
 
Januar: 
9. Navneskilte 
11.-13. Juniortur 
16. Knobtavle, herunder tovværk, besnøring og tackling  
23. Knobtavle 
30. Knobtavle 
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 Fødselsdagslisten 
  

 
Annonceplads til salg 

 

 

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. 
 
Vivi Rasmussen  1. januar 
Amalie Schelle  8. januar 
Christian Juhl Nielsen  13. januar 
Frida Krarup Jensen  15. januar 
Mads Mondrup Olesen 25. januar 
Kamilla Bernth   26. januar 
Laura Krarup Frandsen 26. januar 
Nicolaj Jensen   30. januar 
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Nyt fra Troppen 
 
Program for 
 
8. januar 
15. januar rdiner og gardinstænger 
18. –20. januar Tropstur til Torp 
22. januar Bolchekogning, batikgardiner og gardinstænger 
 
 
 
 
 

 
Seniorsiden 

 
 
 
 
I denne måned er der flere senioraktiviteter. Der kommer vores 
traditionelle senior julefrokost, som altid ligger i januar, for så er der 
flere der kan deltage. I år er temaet reklamefigurer, så nu skal alle 
seniorerne til at lægge hovederne i blød, for at komme op med den 
perfekte ide til at vinde præmien. I den sidste weekend i januar 
kommer den lige så traditionsrige tur kaldet den frosne hest. Den er 
for alle seniorer, ledere og styrelsesmedlemmer i Horse Division, 
men den er kun for den hårde kerne. Man skal ankomme til O.E. 
pladsen lørdag aften efter 20 og skal have gået min 20 km. Så skal 
man til at lave en bivuak og varm mad over bål, hvorefter man så 
bliver optaget i den frosne hest. 
MEN PAS PÅ!! DER KAN VÆRE KOLDT… 
 

Senior hilsen 
Klanen 

 

16 

Nyt fra Gruppestyrelsen 
 
Rådsmøde: 
Andet sted i bladet er der indkaldelse til Grupperådsmøde søndag 
den 24 februar 2002, hvor vi håber på stor deltagelse fra forældrene. 
 
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. Vi håber at kunne give en 100% orientering på rådsmødet den 
24 februar. 

 
Udpluk af referat fra styrelsesmøde den 31.10.2001. 
1. Nyt om Wigwam. 
Per Wohlert var inviteret for at orientere omkring Wigwam, og om 
hvad planer der er for området. 
Der var mulighed for at se en grund på Silkeborgvej som alternativ 
for Wigwam, lørdag den 17.11.01 kl. 9.30.   
 
2. Ellen orienterede kort om nyt fra lederne. 
- Vi er nu oppe på 87 spejdere. 
- Vi mangler stadig ledere til Storspejderne. 
- Der er fastelavnstur den 22-24/2-01. 
- Lederne afholder ”Rødtråd” weekend den 17+18/11. 
- Goodturn mærker sælges fra bod på Søndergade den 1/12.01. Fra 
boden vil man lave lidt PR   omkring EMT. Udover mærker sælges 
der kaffe/te/kager . Samtidig efterlyses der forældre til at hjælpe til i 
boden. 
- Der skal sættes plakater op på skolerne til januar. 
- Jan laver en ansøgning til Broen – omkring nye ledere til spejderne.    
- Ønsker om hjælp fra styrelsen til  Fond raising + nye PR tiltag. 
 
3. Middelalderfesten gav et netto overskud på ca. 12.500,00. 
Vagtplanerne fungerede fint og alle ydede et stort arbejde. 
 
4. Alle beskriver deres opgaver og sendes til Jesper inden den 
30.11.01. Beskrivelserne vil blive samlet – så det fremover 

troppen: 

Måle op til gardiner nye patruljer – cappuchinerløb 
Bolchekogning – batikga

vil bliver 
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Invitation til alle forældre i nemmere for nye styrelsesmedlemmer og ledere at se hvordan vi 
”plejer” at gøre. 

Erik Menved Gruppe Lise – Dyrskue parkering 
Lene – Oprykning  Erik – Materiel 
Niels – Omkring Torp Kom til grupperådsmøde Lone – hyttemor 

  
6. Trop: Der er aftalt der skal betales for strømmen. Forbruget 
skrives i bogen som følger med ved udlejning og afregnes til Svend. søndag den 24 februar 2002 kl 10

00 
 

Der laves ingen lejekontrakt til vores egne spejdere. 
 Niels havde lavet mangel liste over ting han mangler og ting der skal 

laves i Torp. Spejderhytten: Sjellehedecenter Voldbyvej 89B  
                          8464  Galter Niels står for koordinering omkring arbejdsweekender i Torp. 

  
Første møde i det nye år er 15.01.02 kl. 19.30  
 
 
 
 
 
Afregning af Goodturn 
 
Afregning for salg af goodturn-mærker, skal være sket hos din leder 
inden udgangen af uge 4. 
 
Lone Ragn 
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Grupperådsmøde Dagsorden for grupperådsmødet 
  

Erik Menved Gruppe Inviterer hermed alle spejderforældre til 
det årlige grupperådsmøde (gruppens generalforsamling) Søndag den  24 februar 2002 kl. 1000 i 

Sjellehedecentret  
På grupperådsmødet skal forældrene vælge 
gruppestyrelsen (gruppens bestyrelse) samt godkende 
beretning og regnskab for det forløbne år, og endelig 
debatere gruppens fremtid. 

 
1.  Valg af dirigent og referant 
 
2. Formandens beretning herunder 

beretning og fremtidsplaner fra 
lederne. 

 
Gruppestyrelsen opfordrer derfor alle forældre til at møde op 
de par timer, da det jo gælder børnenes fritidsinteresse.  
 3.  Fremlæggelse af regnskab 
Gruppestyrelsen forældre består af følgende:  
Formand  : Jesper Boldsen 4.  Vedtagelse af budget 
Kasser  : Svend Skov  
Medlem  : Lone Hammelsvang 5.  Fastsættelse af kontingent 
Medlem  : Lene Jørgensen  
Medlem   : Erik Ragn 6.  Indkommende forslag 
Medlem  : Jonna Neve  
Medlem  : Peder Olsen 7.  Valg af formand (er først på valg 2003)           
Medlem   : Lise Christensen   
 8.  Valg af kasserer 
Herudover er der gruppens ledere samt en 
ungdomsrepræsentant. 

 
9. Valg af gruppestyrelse 

  
 På valg er følgende: 
Grupperådsmødet afholdes hvert år i forlængelse af 
spejdernes fastelavnstur, som i år går Sjellehedecentret i 
Galten. Invitation hertil samt en vejviser til hytten er vedlagt 
ledernes invitation til spejderne. 

Erik Ragn         ( modtager genvalg) 
Peder Olesen   ( modtager genvalg) 
Lise Christensen( modtager genvalg) 
Jonna Neve ( modtager ikke genvalg 

  
 10.  Valg af ungdomsrepræsentanter 

    
11. Eventuelt    Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 
14 dage før mødet afholdes  
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Den selvejende institution 
Studentervænget 47 

 
I forlængelse af grupperådsmødet vil der blive afholdt 
generalforsamling i den selvejende institution 
Studentervænget 47. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referant 
2. Formandens beretning, herunder spejderhyttens 

fremtid. 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Valg af formand 
5. Valg af kasserer 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 
 
Bestyrelsen for den selvejende institution består af følgende: 
Formand: Per Wohlert 
Kassere : Svend Skov 
Medlem : Jesper Boldsen 
 
som uniformerede medlemmer: 
Ellen Bernth 
Niels Christensen 
 
Den selvejende Institution Studentervænget 47 er en 
forening, der ejer Wigwam og lejer den ud til spejderne. 
 

Til sidst ”SEMT” Støtteforeningen til EMT afholder generalforsamling

 

 
 

 

 

21 22 



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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