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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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Nyt fra Gruppelederen 
  
Sommerlejren står for døren og med den i nogle tilfælde afslutningen 
på en periode som mikrospejder eller minispejder. For når vi kommer 
til august holder Erik Menved Gruppe oprykning. Det vil sige 
overflytning fra en gren til den næste for nogles vedkommende. 
 
Det er normalt sådan, at spejderne er to år i hver af de yngste grene 
og lidt længere i de ældste. 
 
Så i august i den første weekend efter skolestart skal vi på 
oprykningstur. Denne gang tager hele gruppen afsted på en tur, som 
vi regner med og håber vil blive en tradition i årene fremover. 
 
Vi skal lave sjove lege og aktiviteter sammen med hinanden, så de 
der skal rykke op rigtig kan lære de nye kammerater at kende. Det er 
meningen, at vi skal af sted lige efter turen på Slangebjerget. Så I 
skal have oppakning med til overnatning i telt. 
 
Kort efter vores oprykningstur skal vi til Middelalderfestival. I år skal 
vi selv passe boden hele tiden. Så I må gerne allerede nu sætte 
weekenden 24.-25. august af i jeres kalender. Husk også at kigge på 
listerne, der hænger i Wig Wam, ellers skal I nok blive mindet om 
dem! 
 
Og så den store glade nyhed vores Torp hytte er blevet vældig 
meget anderledes nu, og vi håber at I alle skal en tur derud i løbet af 
kort tid. Vi har fået elektrisk lys og varme i hytten, så nu kan musene 
ses. Men hytten skal alligevel bevare sit primitive præg, så 
drikkevandet skal fortsat hentes hos naboen eller medbringes i 
dunke hjemmefra. 
 
Rigtig god sommer til jer alle 
 
Ellen 

 
 
 



 Gruppens program for 2001 
   

 Juni/Juli 
1.-3. Juniortur til Slusen 
12.6. Ledermøde i Wig Wam 19.45 
30/6-7/7 Fælles sommerlejr til Tydal 

 
 
 

  August 
10.-12. Oprykningtur for alle spejdere i EMT  
16. Styrelsesmøde i WigWam kl. 20.00 

 17.-19. 
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Senior-divisionsturnering
24.-25. Middelalderfestival – vi får behov for megen forældrestøtte her 

 
 
  

 

 

 
September 
6. Grenmøder for alle ledere på AMU Centret 
7.-9. Kursus for PL/PA, seniorer og ledere (livsfærdighedskursus) 
8. Minidag i Horse division 
11. Ledermøde kl. 19.30 i WigWam 
22. Hovedgård 60 års jubilæum 
29. Sct. Georgsgildernes natløb for storspejdere 
 
Oktober 
25. Ledermøde i Wig Wam 19.30 
31. Styrelsesmøde i Wig Wam 19.30 

Uge 42 
Ingen møder – PLAN kursus for de ældste spejdere (over 14 
år) 

 
November 
2.-3. Ledertræf i divisionen – et oplevelsesarrangement 

 9.-11. 7. Himmelkursus
16.-17. Rød Tråd tur for EMT ledere - julefrokost 
26. Ledermøde i Wig Wam 19.30 
24.-25. Fenrikløbet (Spejdergrenen)
 
Januar 2002 

 12. Mikrolederdag
12.-13. Seniorgrenens julefrokost
21. Grenmøder for alle ledere på AMU Centret – kl. 19.00 
26.-27. Den frosne Hest – Vinterhejk for spejdere/seniorer m.fl. 

5 



Mikrogrenen 
 
 
 
 
 
 
 
Sommerafslutning 
Ja så er der gået endnu et år. Det er utrolig hvor tiden bliver af. 
 
Det bliver noget anderledes i år. Vi skal nemlig holde afslutning ude i 
Torp Hytten v. Østbirk. 
 
Tirsdag den 19 juni 2001 kl. 18.00  - vi slutter senest kl. 20.30 
 
En anden ny ting er vi i år vil give vores mikroer et Spejdernavn 
som en ny tradition ved Mikroerne. Denne navngivelse vil for 
eftertiden finde sted ved indmeldelsen 
Som før, spiser vi den medbragte mad og tager på et lille løb i 
området. 
 
Oprykningsturen 
Vi starter fredag aften  med at spise sammen og hygger os, som 
tidligere år. Det nye er: Vi vinker farvel til mor og far og så går vi op 
og laver vores hemmelige ceremoni  på Slangebjerget. Når vi 
kommer tilbage tager alle Erik Menved spejder med bus ud til 
Tudsdam hvor de nyoprykkede mikroer nu er minier og skal sove i 
telt sammen med de gamle  minier. De gamle mikroer sover inde i 
hytten lige ved siden af.  Så hold øje med postkassen i 
sommerferien der kommer der nemlig invitation til denne STORE 
begivenhed. 
 
Tak for endnu et dejligt år. Tak til alle børn,  forældre og ikke 
mindst alle mine gode assistenter. 
 
 
Første mikromøde efter sommerferien er 14-8 2001 kl. 18.00 
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Minigrenen 
 
Hej minier, siden sidst har nogle af jer været på divisionsturnering og 
mus løb, begge dele klarede I rigtig flot. I er blevet ret gode til det 
med at bygge spisebord og sætte telt op, og søreme også til at holde 
telt orden!! En anden ting I fik ros for var jeres teamwork, I er gode til 
at samarbejde, og for det meste er I også søde ved hinanden, bliv 
ved med det. 
Som I kan se i programmet, foregår en del af møderne udendørs så 
husk at tage tøj på efter vejret.  
Og skulle I få lyst til at gå glip af et af møderne, så husk at melde 
afbud. 
 
Program for minierne: 
 
Juni: 
  7.  Skovtur til vores træ, vi tager fiskenet med. 
14. Telte, patrulje kasser, save, økser m.m. ses efter og gøres   
       klar til sommerlejren.             
21.  Sommerafslutning, vi laver mad over bål, og hygger. 
28.  Sommerferie. 
    
Juli: 
30. juni – 7. juli,  Gruppe sommerlejr til Tydal. 
 
August: 
10. – 12. Oprykningstur 
16.  Skovtur til vores træ, vi tager dolk med. 
23. Aftryk i ler. 
30. Vi tager kniv beviset.  
 
Mange Mini hilsener, 
                                      Linda, Janni, Vivi og Rikke 
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Juniorgrenen 
 
I Pinsen var nogle af de sejeste juniorer på tur til Slusen. Der var kun 
4 juniorer med, så det må absolut have været eliten. På turen skulle 
ungerne leve op til deres påstand om, at alting ville gå meget 
nemmere, hvis lederne ikke var med. Så det lod vi være med, så 
længe der ikke var udsigt til egentlig fare for ungernes liv og helbred. 
Gåturen fra Juelsminde foregik i småregn, hvilket så til gengæld 
også var det pæneste vejr vi havde den weekend. Vejrudsigtens 
"spredte byger" omfattede ikke denne egn af Jylland. Dette afholdt 
os da ikke fra at holde ordentlig lejr. Så'n en smule fugt kan jo ikke 
slukke et bål. Vi holdt lidt igen med mængden af lejrudrustning 
denne weekend. Faktisk fik ungerne kun udleveret deres sovepose. 
Resten skulle de gøre sig fortjent til efterhånden som weekenden 
gik. Og de lidt snu, sørgede jo for at få deres bestik inden der skulle 
spises morgenmad... 
 
Men nok historie for nu. Sommeren står for døren og således også 
årets sommerlejr. Det er dejligt, at 9 af jer har valgt at tage med på 
lejr i det store udland. Vi skal nok få en rigtigt god uge med 
morgengymnastik, eksercits, patruljeøvelser, beskøjter og varm 
mælk. 
 
Vi glæder os meget til at se jer i Tydal, og vi glæder os også meget 
til at se jer igen efter sommerferien. 
 
Vi ønsker jer og jeres familie en rigtigt god sommerferie. 
 
Vi ses til første juniormøde onsdag den 8. august 2001 ! 
 
Og husk at der er: 
Oprykningsweekend den 10.-12. august,  
Middelalderfestival den 24.-25. august 
Nat-tur for juniorer den 25.-26. august. 
 

Med finurlige juniorhilsener 
 

Jan, Kasper og Søren 
Juniorførere 

 

 
 
 

 
Annonceplads til salg 
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Lygter – Kompas Troppen 
 
Spejderne har været på divisionsturnering d. 18-20 maj på OE-
pladsen. Desværre var der kun fire spejdere, som havde hår på 
brystet til at deltage. De fik til gengæld en stor oplevelse, da de 
vandt turneringen. Dolke – Spejderbestik 

Madkar m. foldekop  
Derfor et stort Tjikkerlikker og tillykke med sejren til Jonas, Nikolaj, 
Chris og Lene. 

Trangiasæt 
 
 
Spejderhilsen 

- og mange andre ting 
Janus, Henrik og Niels 
 

 
 

Kig ind 
 

-10% til spejdere 
 
 
 
 
  
  
  
 Klanen 

  
Intet nyt fra klanen.  
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 Nyt fra gruppestyrelsen 
  

Kort referat af styrelsesmødet 17.05.2001  
 
Ledersituation:  

 

Vi har et meget stort problem med leder i troppen efter 
sommerferien. 
Niels og Janus stopper. Henrik har ikke så meget tid næste år p.g.a 
studier. 
Erik og Jesper vil sætte plakater op på uddannelsessteder, men vi 
må også bede forældre om at hjælpe med at finde ledere til troppen. 
 
Materiel: 
Der bliver købt nye telte inden sommerlejren. 
Erik vil i gang med at ordne materiellet, og opfordre grenene til at 
lægge økser der skal slibes i skuret inden Torsdag den 24.05. 
 
Torp: 
Niels blev valgt til ny hyttefar i Torp.  
Hyttelejen fastholdes, men der betales 2,00 kr pr. brugt kg wt.. 
Lejekontrakten revuderes / opdateres 
Brandtrappe skal være i stål. Per Wohlert vil tegne en. 
Der skal være servise og bestik til 20 personer i Torp hytten.  
Grunden i Torp opmåles, så vi ved hvor skel er. 
 

 

Lokalplan:  
Der ser ikke ud til at der kommer til at ske noget med Wig-wam i de 
næste par år. 
 
Kommende arrangementer: 
Oprygningsaften den 10 august 
Middelalderfestival, her mangler vi mange frivillige forældre til at 
hjælpe. 
 
Næste styrelsesmøder: 
16 august kl 20,00 
31 oktober kl. 19,30 
14 januar kl.19,30 

Jesper Boldsen 
Gruppestyrelsesformand 
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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: f386@mail1.stofanet.dk Junior  Ass. Kasper Wohlert  75 60 26 14 

   Smedegade 79D  

Mikro  Ass. Trine Ebbesen   75 60 29 34    E-mail: wohlert@mail1.stofanet.dk    Vendersgade 10, 1.  23 34 11 75  

   E-mail: bims@post.tele.dk Spejder Leder Niels Christensen  75 64 65 80 
   Fjordparken 386  20 60 22 94  

Mikro  Ass. Lone Ragn   75 61 72 52    E-mail: f386@mail1.stofanet.dk    Ny Gothersgade 10  

   E-mail: ragn@mail1.stofanet.dk Spejder Ass. Janus Topp   75 61 01 58 
   Kattesund 1   23 25 89 34  

Mikro  Ass. Niels Leth   75 62 75 38    E-mail: janus@sjovide.dk    Falstersgade 20  28 59 75 38  

   E-mail: leth@get2net.dk Spejder Ass Henrik Bernth   75 65 74 89 
   Hovmarksvej 89  28 20 10 78  

Mikro  Ass. Anita Bjerregaard  75 61 88 02    E-mail: es.bernth@mail1.stofanet.dk    Bakkesvinget 31  

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

Mini  Leder Janni H. Sørensen  75 61 43 25    E-mail: janus@sjovide.dk    Lindeallé 14, lejl. 7  

   E-mail: jahos@12move.dk Gruppe Leder Ellen Bernth   75 65 74 89 
   Hovmarksvej 89  20 23 39 97  

Mini  Ass. Linda Ballegaard  75 64 73 77    E-mail: es.bernth@mail1.stofanet.dk    Sydvestvej 4  

Formand  Jesper Boldsen  75 61 60 28  

Mini  Ass. Vivi Rasmussen  75 60 13 82    Frydsvej 42    Egernvej 14    E-mail: boldsendk@post.tele.dk  

Mini  Ass. Rikke Ebbesen  

Kasserer  Svend Skov   75 64 53 96    Borgergade 25, st.    Vibeholmsallé 1    E-mail: ebsteren@hotmail.com    E-mail: svs@klog.dk  

Junior  Leder Jan H. Andersen  76 25 02 14  

WigWam  Spejderhytten WigWam 75 62 35 88    Mindegade 24     Studentervænget 45B    E-mail: jha@sjovide.dk   

Junior  Ass. Søren Pedersen  20 91 76 63 Hjemmeside: www.erikmenved.dk 
   Kongensgade 6, 3.  
   E-mail: sp@sjovide.dk DEAD LINE for Kulkassen er den 20. i hver måned 
 Indlæg sendes til jha@sjovide.dk 

Fortsættes på bagsiden... eller anbringes i redaktørens postkasse i Wigwam 
15 16 


