
 
 

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 står sommerferien for døren og årets højdepunkt sommerlejren 
venter i uge 26. Jeg håber I får nogle gode oplevelser og 
udfordringer sammen med jeres spejderkammerater. 
 
I sommerferien vil Erik Menved gruppe for første gang tilbyde 
spejderaktiviteter til skolebørn i uge uge 31. Vi laver aktiviteter i 3 
dage og der er mulighed for overnatning i telt. Vores egne spejdere 
er selvfølgelig velkomne til at deltage i løjerne, og hvis I kan få nogle 
kammerater med er det helt OK. 
I vil finde tilmelding og program i det program I får udleveret i skolen 
lige inden ferien. Vi håber I vil benytte jer af tilbudet og på den måde 
få en ekstra lille sommerlejr. 
 
Lederne/seniorerne har gjort en kæmpe indsats i forbindelse med 
Open Air koncerten i Horsens i år. De har faktisk tjent ca. 11.000 kr. 
hjem til gruppen. Det synes jeg er godt gået! Tusind tak for indsatsen 
til alle ledere og også til de hjælpere vi hentede udfra. 
Nu håber vi så, at forældrene vil gøre en tilsvarende stor indsats for 
gruppen i forbindelse med dyrskueparkeringen! 
 
I august fra den 19.- 31. søsætter de fire spejderkorps (KFUM, 
KFUK, DDS og Baptist spejderne) en landsdækkende kampagne for 
at få børn til at blive spejdere – kaldet ”Groggle er løs”. Der vil blive 
TV reklame og reklamer i aviser m.m. Erik Menved gruppe har 
tilmeldt sig som arrangør af et arrangement. Vi har derfor valgt at 
flytte vores oprykning lidt (til den 23. – 25. august), så vi kan 
kombinere Groggle-jagten og vores gruppetur i forbindelse med 
oprykningen. I kommer til at høre meget mere om dette arrangement 
– og også her gælder det, at I gerne selv må trække nogle 
kammerater med til arrangementet. 
 
Selvfølgelig skal vi også have en bod på Middelaldermarkedet den 
sidste weekend i august, så august bliver en måned med masser af 
spændende projekter. 
 
Ha’ en god sommer 
 
Ellen



 
 

Gruppens program for 2002 
  
 Juni 
  
 1. Mikrodag i Aqua 

14.  Leder arbejds/hyggedag i Torp  
  
 Juli  
  
 Uge 26 Sommerlejr for alle afdelinger 

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

 
 
  
 August  

 
5.  
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Ledermøde 19.30

23.- 25. 

Oprykningsweekend og spejder for en dag arrangement 
– Grogglen er løs! 
– nærmere følger 

30. – 31. Middelalderfestival 

 
 
 
 
 
 
  
 September  
  
 11. ERFA møde for styrelsesmedlemmer og GL 

12. Ledermøder for alle ledere i Tordenskjoldsgade 

20.-22. 
Divitræf i forbindelse med Juelsmindes 60 års jubilæum – 
for alle spejdere 

28. Sct. Georgs Gildernes natløb for de store spejdere 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

Oktober  
 
5.-6. Spejdergrenens natløb Sct. Georgsgildernes Vejle-laug 
Uge 42 Efterårsferie og PLAN-kursus for de store spejdere 
 
November  
 
1.-2. Ledertræf i Horsedivision (Rodbjerggård) 
23.-24. Fenrisløbet for de store spejdere 
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Nyt fra mikrogrenen 
 
 
 
 
 
 
 
Hej til alle mikroer og mikroforældre 
 
Erik Menved havde 15 mikrospejdere med til årets MUS-løb. Det 
forgik i Ølsted Skov og emnet var vand. Selv om alle de blå spejdere 
i Danmark var inviteret til Harry Potter løb var der rigtig mange 
spejdere til MUS-løb. Og mikromusen blev vundet af Karen Jeppe 
spejderne. Den store mus blev vundet af Juelsminde – så er alting 
godt når musene er i de BLÅ’s hænder igen…… 
Men vi må skuffende meddele, at Mikroerne fra Erik Menved fik en 
9., 10. og 11. plads ud af 11 mulige …… øv øv det gør vi bare bedre 
næste år. 
 
Ud over MUS-løbet har Mikroerne lavet stearin ”bomber”  - ja hvad 
er det nu for noget …. Laver de nu ammunition til mikromøderne 
????? prøv at spørg jeres mikro børn  - og hør hvad det er for 
noget… 
 
Og så har de været på terninge løb… det ville fryde enhver 
matematik lærer at høre at de nu også skal regne til spejder …. Ikke 
kun lære at regne den UD , men også lægge tallene sammen. Det 
går ud på at vi har hængt en masser små sedler op med nummer på 
+ en lille opgave. Hver patrulje kaster så terningen og får så 
nummeret på første opgave – når de så kommer tilbage igen med 
løsningen på opgaven må de kaste terningen igen og så lægge det 
nye tal til det gamle og derved få nummeret på næste opgave …. Og 
sådan forsætter man enten til alle opgaver er løst eller aftenen er 
gået….   Hvis man kommer tilbage med forkert svar skal det nye 
kast trækkes fra og der er dermed længere til mål – øv øv . 
 
I juni måned skal vi ha’ pakket vores patrulje kasse så den er klar til 
sommerlejr og så er det sidste gang den 18. juni før sommerferien. 
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Denne aften vil vi gerne se jer forældre med søskende til madkurvs-
spiseri i WigWam kl. 18.00. Vi regner med at være færdig ved 20.30 
tiden … en ren hygge aften.   ØL og VAND kan købes af 
mikrospejderne … overskuddet går til mikroernes  store VINTER 
overnatnings tur … hvis vi altså får skrabet penge nok sammen …. 
Det er lidt hemmeligt hvor turen går hen – men sådan en weekend 
tur koster 4.500 kr.  jow jow så så rigtigt. 
 
Mange store MIKRO hilsner  
Gnist, Puk, Bims og Mik 
 
 
Mikrodag i Aqua 
 
Lørdag den 1. juni 2002 var 59 glade mikrospejder og deres 12 lige 
så glade ledere på tur til Aqua i Silkeborg. 
Spejderne fra Hovedgård, Dagnæs-Tyrsted og Erik Menved mødes 
på Horsens Banegård for at ta’ bus nr. 110 – da vi var så mange fik 
vi vores egen 110’er ( der blev kørt af Bent Thykjær him self – 
erfarede jeg da vi kom til Silkeborg). Vi kørte over Nim for at hente 
spejderne fra Marsk Stig – så var bussen også fyldt. Vi blev kørt helt 
til døren – meget rart, og fik lovning på at blive hentet der igen. 
FLOT. 
Nu ventede vi udenfor på at spejderne fra Bryrup – ventetiden 
udfyldte vi med lidt fri leg rundt på de store græsplæner. 
Endelig kunne vi komme indenfor – vi startede med at spise vores 
madpakker. Efter en kort velkomst med et par praktiske oplysninger 
om dagen, kunne vi komme i gang med dagen opgaver.’ 
Vi fik 2 forskellige opgaver på patrulje. På den måde kunne vi sikre 
os at vi ikke havde overset en spændende afdeling på Aqua. Ud 
over at gå rundt og finde svarene på opgaverne … var vi med til at 
fodre Odderne sammen med Mogens Lykke, nogen af os fik lov at 
fange en lille fisk og smide den ind til Odderne… uha uha de 
spræller godt nok meget imellem fingrene. Ham Mogens Lykke var 
rigtig god til at fortælle og en tålmodig herre der svarede på alle de 
stillede spørgsmål. Der efter holdt vi en pause, hvor vi måtte lege på 
legepladsen. Alle havde fået at vide de ikke måtte gå over broen – 
man kunne jo falde i vandet – og det overholdt de alle FLOT. Vi 
havde bare ikke lige regnet med de kunne blive våde nede i 
bæverland (en træ lege plads) men det kunne man IKKE PETER – 
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det var altså en UHELD... hvor kan han lyde overbevisende – herlig 
dreng. Nå vi måtte rundt i diverse tasker og det lykkes Lone at få 
”tryllet” et sæt tøj sammen. Og tøjet blev hængt til tørre og var klar 
igen da vi skulle hjem – takket være det herlige solskins vejr vi 
havde hele dagen. 

 

Nyt fra minigrenen 
 
Vi er nu kommet gennem forårets program, hvor vi har været vidt 
omkring. Vi har bl.a. haft om Hollands susende møllevinger, 
Grønlands traditionelle tupilakker, smagt på sydens frugter og været 
forbi Harry Potter. Mange af I fantastiske minier har været ude og 
afprøve jeres spejderfærdigheder og sammenhold på arrangementer 
i foråret, vennedag, Harry potter løb og divisions turnering. Hvor I 
alle har gjort det flot til disse arrangementer. På disse arrangementer 
har vi haft solskin og højt humør, I har vist hvor gode minier er til at 
have det sjovt sammen, selv om jeres arbejdesiver ikke al tid er lige 
stor, har I klaret, lejrarbejde, opvasken, mange kilometers gang og 
wc tømning til bravour. 

Efter pausen var vi ude og løse de sidste opgaver. Kl. 15.00 skulle vi 
samles for at afslutte. De patruljer der havde alle svarene (løsningen 
havde Trine og Gitte fået af Aqua lige lidt før kl. 15) rigtige blev kaldt 
frem og fik is først – der efter fik alle andre også en is. Og så fik alle 
børnene udleveret en læder lap til minde om dagen. Da vi først 
skulle med bussen 16.10 var der lige tid til at gå ned og høre hvad 
Mogens Lykke havde at fortælle om bæveren. Og så var det hjemad. 
Nogen mikroer var mere udbrændte end andre... Og et par stykker 
sov videre på fliserne da vi kom til Banegården. Så deres forældre 
måtte nærmest ”skrabe” dem op… det er altså hårdt at være i Aqua. 
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Desværre er det kun få af jer der har været med, hvilket er  ærgerligt 
da det er på arrangementerne I har mulighed for at opleve noget 
ekstra, styrke jeres sammenhold og få jeres spejderfærdigheder til 
noget stort. Så vi håber på at flere af jer vil med næste gang. Hvis 
ikke, så husk at sedler skal retur til leder med underskrift fra dine 
forældre, så vi ved du ikke har givet den til jeres hund eller 
vaskemaskinen.  
Her inden sommerferien skal vi lege med vand, I skal fremstille 
patruljens vandkikkert, lave minigolf på stranden og så skal vi til at 
pakke, for nu skal vi på sommerlejr, og jer som ikke kan komme med 
- det er vel nok træls for jer, at I skal undvære os men vi håber at I 
klarer det og får en god sommer. 
  
Rikke, Vivi, Janni & Linda 
 
Program for minigrenen 
 
Juni 
13 Vikingeskjold, sommer afslutning 
14-15 Dyrskue parkering 
20-29 sommerlejr 
 
Juli  
29-31 Sommerferielejr for alle 
 
August 
8  Insekt-støvsuger 
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Nyt fra juniorgrenen Juniordivisionsturnering 2002 
 I weekenden den 24.-26. maj tog 13 juniorer fra Erik Menved til 

Kulsø Spejdercenter nær Rørbæk Sø ved Nørre Snede, for at 
deltage i den årlige divisionsturnering for juniorer i Horse Division. 
Årets divisionsturnering for juniorer havde fået navnet "Flugten til 
Danmark" og handlede - ikke overraskende - om flygtninge. 

Det var dog en skrækkelig masse vi skulle nå i maj måned - både 
Harry Potter løb, venneaften og juniordivisionsturnering - men vi 
klarede jo det hele, heldigvis. 
 
Inden længe er det jo blevet tid for at slukke og lukke Wigwam og 
holde sommerferie, men inden da, har vi jo lige en lille cykeltur der 
skal ordnes. I uge 26 skal 10 juniorer cykle med Jan og Kasper ad 
Hærvejen til Tyskland. Vi kommer omkring mange dele af Danmarks 
historie, så I har en hel masse at fortælle jeres forældre fra 
bagsædet af bilen, når I kører på ferie bagefter... 

Fredag aften efter indkvartering blev alle deltagende juniorer, der 
denne weekend var stammefolk, budt velkommen til Uganduha af to 
barske generaler, der med hård hånd styrede landet. Senere på 
aftenen efter mørkets frembrud kom de to generaler dog i krig om 
Uganduha's guld, og de mange stammer måtte alliere sig på hver 
side, og udkæmpe et drabeligt slag. Lørdag var den blevet rivende 
gal i Uganduha og den tilbageblevne griske general valgte at smide 
alle indbyggere ud af landet, så han kunne få både guld og grønne 
skove for sig selv. Så havde de stakkels stammefolk jo ikke andet 
valg end at flygte til Danmark. 

Alle de juniorer der ikke skal med, samt forældrene til de seje 
juniorer der tramper 250 kilometer af, kan følge med i vores 
cykelsommerlejr på gruppens hjemmeside, hvor vi dagligt vil bringe 
beretninger og billeder fra dagens begivenheder, og dagen igennem 
vil vores rute kunne følges, ledsaget af små beskeder fra vores stop 
undervejs. 

Lørdagens løb foregik gennem det varierede terræn ved Kulsø, som 
nu var blevet omdannet til landene under færden fra Uganduha til 
Danmark. Mange grænser skulle krydses, hvor nådesløse 
grænsevagter stillede de flygtende stammefolk overfor vanskelige 
opgaver der skulle løses, for at grænserne kunne passeres en for 
en. 

 
Vi er kede af, at det kun er halvdelen af jer der har valgt at tage med 
på årets sommerlejr. Men i år er der en ekstra chance for at komme 
på sommerlejr, nemlig den 29.-31. juli, hvor vi som minimum 
forventer, at alle der ikke er med på cykelsommerlejr deltager. 
Seddel omkring dette arrangement udleveres inden sommerferien. 

Endelig nåede alle stammer dog frem til Danmark og kunne få 
ophold i teltlejrpladser, som de selv skulle etablere. Ved aftentide fik 
alle stammerne besøg af udsendinge fra det danske 
Udendørsministerium, der skulle godkende stammernes madlavning. 
En forudsætning for at få midlertidig spejderopholdstilladelse i 
Danmark var, at madlavningen kunne godkendes som god dansk 
mad. Den sidste forhindring der endnu lå i vejen for at modtage 
permanent dansk spejderborgerskab var, at alle stammerne skulle 
deltage i kursus i dansk bålhygge, hvilket blev afholdt lørdag aften. 
Til alt held bestod samtlige stammer og kunne bydes velkommen til 
Danmark af Det Danske Spejderkorps. 

 
Nu er der ikke andet tilbage end at ønske jer alle sammen og jeres 
familier en rigtig god sommerferie. Første juniormøde efter 
sommerferien er den 7. august. 
 

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

Juniorførere (og førerinde) 
Sejere fåes de ikke! 

 
 

 
Søndag kunne vinderne af årets divisionsturnering kåres. Kåringen 
baseres på spejdernes præstationer indenfor lejropbygning, 
madlavning, opgaveløsning på løbet og deres samarbejde.  
Klokkelokkerne fra Erik Menved fik en samlet tredieplads for deres 
indsats. 
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Ogginokkerne fra Erik Menved rendte også afsted med en præmie, 
nemlig den særligt indstiftede pris "FØJ", som synligt bevis på deres 
ringe evner indenfor madlavning. Det skal vi have øvet noget mere. 

 

Fødselsdagslisten 
 
Her i sommervarmen er der også nogen der skal fejre fødselsdag. 
Hip hurra til dem!  

Vi håber, at I havde en god tur.  
 Heidi Thorstensen  3. juni 
 Asta Hansen   6. juni 
 Nicolai Johansen  11. juni 
 Line Olesen   21. juni 
 Kristoffer Tømmergård 23. juni 
  
 Luna Mangård   2. juli 
 Mette Ragn   6. juli 
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Morten Svane   10. juli 
Katrine Mortensen  15. juli 
Mathias Tang   17. juli 
Emma Lau   23. juli 
Kristian V. Jørgensen  27. juli 
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Nyt fra troppen 
 
I weekenden den 23.-25. maj tog 5 spejdere og en leder med et 
lederbarn til Endelave for at afvikle årets divisionsturnering for 
spejdere. I alt deltog 8 patruljer fra Horse Division. Turneringen var 
planlagt som en hike, dvs. overnatning foregik i bivuak.  
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Fredag mødtes vi på havnen i Snaptun og tog færgen til Endelave. 
Vel ankommet til øen fik spejderne udleveret et kort, hvor den første 
overnatningsplads blev indtegnet. Spejderne på Endelave har en 
dejlig spejderplads, som vi brugte den første nat.  
 
Efter ankomsten skulle der bygges bivuak og derefter var der lejrbål. 
Næste morgen var der PL-møde og patruljerne fik til opgave at lave 
en glide (en slags kastemaskine) af reb og rafter. Derefter var der 
skydning med maskinerne, som skulle vise sig at skyde væsentlig 
længere end forventet. 
 
Efter oprydning var der opbrud til dagens løb. Spejderne skulle have 
oppakningen med sig for vi kom ikke tilbage til lejrpladsen igen. 
Posterne – 5 i alt – var fordelt over hele øen. Et sted skulle man 
måle afstand og højde. Et sted skulle man stryge rejer og koge dem 
for derefter at spise dem. 
Et sted lå en mand ”druknet” ude i bølgerne og der skulle laves 
1.hjælp efter han var blevet bjærget. 
Et sted skulle man splejse og binde knob og et sted skulle der 
morses med lys. Kl. 18 mødtes alle patruljer på stranden på østsiden 
af øen – her skulle der laves mad på bål. Menuen var kartofler og 
skinke med aspargessovs og grøntsager, bl.a. strandkål. Efter 
oprydning her gik turen ud til Øvre, hvor nattens bivuak skulle op at 
stå.  
 
Egentlig var det meningen, at patruljerne skulle have været på en 
såkaldt ”tæve-øvelse” (en avanceret form for fangeleg), men 
patruljerne var helt ”færdige” og meget trætte, da de endelig kom 
frem omkring kl. 22.30. Desuden var der temmelig mange 
kaninhuller, som jo ikke kunne ses i mørket, så øvelsen blev lagt i 
mølposen. 
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Næste morgen efter morgenmaden, blev der spillet Quidisch i bedste 
Harry Potter stil og efter frokosten gik turen ned mod færgelejet. 
Afslutningen foregik på havnen i Snaptun. Erik Menved  patruljen var 
ikke blandt de patruljer, der tog præmier med hjem. Men de havde 
haft en fin tur. 

Hilsen fra Troop 8, Michigan, USA 
 
Her bringes det seneste brev fra vores venner i USA med en 
indledning af tropsleder Bob Geier. 
 

 Kære spejdere i Erik Menved Gruppe 
Ellen  
 Tak for jeres gode brev, der blev videresendt af Jan! I kan fortælle 

ham at han havde oversat det ganske godt til engelsk... kun nogle få 
fejl. 

 
 
 Da jeg læste det op, prøvede jeg at gøre det med dansk accent, 

hvilket alle vores spejdere syntes var meget sjovt.   
  
 Før jeres breve fortalte Jan os lidt om spejdere i Danmark, og om 

Danmark generelt, så jeg vil prøve at gøre det samme. Jeg tror dog 
ikke, at jeg kan gøre det så godt som Jan.  

 
 
  
 Her i USA er spejderarbejdet delt i to store organisationer, de 

amerikanske pigespejdere (kun piger), og de amerikanske 
drengespejdere (drenge, og nogle piger). De amerikanske 
drengespejdere er den store gruppe med omkring 2 millioner 
medlemmer, men pigespejderne har en del piger fra folkeskolen 
[grundskolen] (6-11 år).  

 
 

 
Spejderarbejdet i USA er delt i 3 aldersgrene: Cub Scouts (5-10 år), 
Scouts (10-17 år), og Ventures (14-20 år). Til forskel fra Danmark er 
de tre grene adskilt i hver deres grupper, så en spejder er normalt 
først i en Cub gruppe, overgår så til en anden gruppe for Scouts, og 
bliver endelig medlem af en klan. Vi har spejdere fra 5 forskellige 
Cub grupper i vores trop. De kendte ikke hinanden da de var yngre 
spejdere, men de bliver hurtigt venner når de kommer ind i vores 
trop.  
 
Den anden ting der er forskelligt i USA er at alle grupper bliver 
drevet af lokale organisationer såsom kirker og skoler. De er ikke så 
uafhængige og selvstændige som jeres gruppe i Danmark. Vi har 
cirka 45 spejdere i vores trop inklusive 10 som også er Ventures. Vi 
er en stor trop efter amerikanske forhold; de fleste er på omkring 15 
unger.  
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Du kan læse mere om os på vores website http://www.troop8.org, 
som vores spejdere har lavet. Vi beklager at vi ikke har den på 
dansk endnu! Vi amerikanere har det ikke så godt med andre sprog, 
fordi vi skal rejse så langt væk for at møde nogen der taler noget 
andet end engelsk.  

****  
 
Vores spejdere er inddelt i 3 patruljer, og hver patrulje ville skrive et 
brev... så her er nogle af dem:  
 

 ****  
Jan fortalte os nogle ting om Danmark, for at være sikker på, at vi for 
eksempel vidste, at der ikke er pingviner i Danmark. Vi syntes alle 
sammen at det var sjovt. Så jeg vil fortælle jer et par ting om 
Michigan.  

 
Kære spejdere i Erik Menved Gruppe  
 
Tak for jeres pæne brev. Vi vil virkelig synes om at have en gruppe i 
Danmark at skrive sammen med.   

1. Nej, vi går ikke alle sammen rundt med cowboy hatte og pistoler. 
Faktisk er der ingen der går med cowboy hat undtagen til 
kostumebal.  

 
Vores trop er en gruppe uden opdelinger som juniorspejdere, 
spejdere, minispejdere, mikrospejdere og andre. Men vi har 
forskellige patruljer. Vi er i patrulje B.   

2. Vi har mange mennesker der går på hjorte jagt i Michigan, og de 
fleste skoler har lukket den 15. November der er den første dag i 
hjorte-jagtsæsonen!  

 
Ting som vi har lavet er kanosejlads på floder. Vi skal også på 
sommerlejr snart, hvilket bliver meget sjovt. I år vandt vores trop en 
præmie for at være den bedste trop i Washtenaw County. Det er det 
område i vores stat hvor Ann Arbor er beliggende. De fleste af os bor 
i Ann Arbor, som er hjemsted for et meget stort universitet.  

 
3. Nej, vi har ikke nogen høje bjerge i Michigan. Vi har dog MANGE 
søer.  
  
4. Ja, det meste af vores stat laver biler. Ford og General Motors har 
begge deres verdens-hovedsæde cirka 40 kilometer fra os.  

Når vi er på tur, har vi det meget sjovt. Vi smider hinanden i floder, 
og laver andre spændende ting. Venture-klanen tog sidste år til 
Mount Kilimanjaro. Det er det højeste bjerg i Afrika. Andre aktiviteter 
inkluderer mountain biking, skiløb og andre sportsgrene. Til møderne 
øver vi os på spejderfærdigheder og duelighedstegn, og vi leger i 
gymnastiksalen. Det er meget sjovt.  

 
5. Ja, vi har tornadoer engang imellem. Men det er virkelig ikke ret 
tit. Nogle få af vores spejdere bruger radioer og hjælper med at jage 
tornadoer for at advare byer om at de kommer.  
  
6. Ja, vi får meget sne. I den nordlige del af vores stat fik en by 4½ 
meter sne i år. De laver mange sneskulpturer deraf. 
(http://www.mtu.edu/carnival/2002/statpix/02-02-06/pages/sigep.htm)  

****  
 
Kære spejdere fra Erik Menved Gruppe  

  
Denne weekend skal vi på tur til vores lokale lufthavn og flyve ture i 
små fly og besøge kontroltårnet. Det har været meget sværere at 
arrangere i år på grund af terror angrebene, men de fleste af 
piloterne er meget venlige overfor spejderne. På denne tur tager vi 
også imod vores nye spejdere, som netop er kommet til os fra de 
yngre Cub spejdere.  

Tak for at I skrev til os. Jeg er Jake, og jeg er patruljeleder for 
patrulje A. Min patrulje vil fortælle lidt om sig selv.  
 
Jeg er Jake, patruljeleder i patrulje A. Jeg er 11 år gammel. Jeg er 
lige blevet valgt til leder sidste uge. Det er lidt sejt.  
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Mit navn er Ben, men mit øgenavn er "Bean Dip" fordi jeg spiser 
mange bønner hvilket giver mig tarmluft og jeg er en klovn.  

 

 
 

 
Hej, mit navn er Tommy. Mit øgenavn er Quasar. Jeg er en 
rummand fra en anden planet.  
 

 

****  
 
Kære Vikinger,  
 
Erik Menved lyder som en rar gut. Gad vide om han kunne passe ind 
sammen med os skøre amerikanere. I er måske som os, hvis: 
* I kan lide at lege med lightere og tændstikker. 
* Hvis jeres opfattelse af at stå på ski er at løbe sindsygt ned ad 
løjper LANGT udover jeres evner, uden nogen intention om at 
stoppe før I rammer et træ. 
* Kanosejlads for jer indebærer padle, padle, kæntre, flyde, padle, 
padle, kæntre, flyde, ÅH FOR POKKER DET ER KOLDT! 
* Hyperaktivitet er normalt (vi tror at i hvert fald den gælder for jer) 
* Cykling betyder at cykle gennem 1 meter vand, ned ad stejle 
bakker med nævestore sten (det gør avs), og sandfyldte skarpe 
sving hvori det IKKE vil være en god ide at vælte (hvilket vi normalt 
gør...) 
* Når I klatrer i klipper prøver I at finde de mest skræmmende klipper 
overhovedet, stirrer imponeret på den, tænker på hvor mange 
stykker jeres ben vil brække i hvis I falder, og bestiger det så. 

 

* Tordenvejr og hagl ved 2 grader i juni er VIDUNDERLIGT lejr-vejr. 
 
Vi håber, at I er lidt skøre ligesom os.  
 
Patrulje C 
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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 Ellen Bernth   75 65 74 89    E-mail: puk@erikmenved.dk    Hovmarksvej 89  

   E-mail: ellen@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.  51 89 78 15  

Senior  Leder Mette Miklos   75 62 33 01    E-mail: janni@erikmenved.dk    Holger Danskes Vej 5  

   E-mail: mette@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  

   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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