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Nyt fra Gruppen 
  
Så står foråret endelig for døren og dermed også vores allerbedste 
tid til lejrliv. Jeg er sikker på, at vi alle glæder os til at få sol i øjnene 
og røg i håret og vabler i hænderne og splinter i rumpen af at sidde 
på rafte-køkkenbordet. Der er nu noget ved den der specielle 
lejrfornemmelse! 
 

Sommerlejren – årets højdepunkt 
det alle spejdere nok ser mest frem til. 

 
Specielt lejrudstyr er kostbart udstyr, og vi er efterhånden mange 
spejdere og heldigvis for det, men vi har altså ikke udstyr til at hele 
gruppen kan være af sted på samme tid. Det kræver en del udstyr 
og telte. I år har mikroerne lånt Sct. Georgsgildernes lejrudstyr, men 
det er rarest at have vores eget. 
 
Som det nu har stået i aviserne er dyrskuet i år blevet aflyst. Det 
betyder så, at vi ikke har mulighed for at tjene det tilskud til 
spejderarbejdet, som vi de tidligere år har tjent ind. 
 
Det betyder så desværre, at vi skal gøre en ekstra indsats for at 
skaffe de ekstra midler, som hele gruppen nyder godt af til indkøb af 
materiel m.v. Den eneste nuværende mulighed er 
Middelalderfestivalen sidste weekend i august. Derfor skriv jer på 
listerne der hænger i Wig Wam. 
 
Rigtig godt forår til jer alle 
 
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. 
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Besøg også Erik Menved Gruppe på 
www.erikmenved.dk 
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 Gruppens program for 2001 
   

 Maj: 
   
 5. MUS-løb for Mikro, Mini og Junior 

7. Ledermøde 19.30 i Wig Wam 
9.  Ledermøder i divisionen 

 
 
   
 Juni/juli: 
   

12. Ledermøde i Wig Wam 19.45 
30/6. – 7/7. Fælles sommerlejr på Tydal 
  
August: 
  
10.-12. Oprykningstur for alle spejdere i Erik Menved Gruppe 
16. Styrelsesmøde i WigWam kl. 19.30 

24.-25. 
Middelalderfestival - vi får behov for megen 
forældrestøtte til dette arrangement 
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Mikrogrenen 
 
 
 
 
 
 
 
Hejsa alle sammen. 
Vi har nu afsluttet vores Naturmærke med en tur til Tønballegård, 
som I skal læse meget mere om andet steds. Siden da har vi haft to 
møde aftener. Den ene aften var der Terninger løb, der hang en 
masse sedler rundt omkring med numre på – på hver seddel var der 
en lille opgave som de så skulle give løsningen på nede ved Trine. 
Der skulle mikroerne så kaste terningen og se hvilken post de nu 
skulle til. Det var en rigtig god aften hvor der var en vældig trafik op 
og ned af trappen mellem de to græsplaner. 
 
Så har vi lige en påskeferie midt imellem de to møder … håber alle 
har haft en god påske, med masser af påskeæg. 
 
Den anden aften var der ”planlagt” hemmelig møde aften … denne 
gang benyttede vi den til at få samlet lidt op på det vi har forsømt her 
i vinterhalvåret. Så aftenen bød på tre baser : Bålpladsen hvor Lasse 
og Trine fortalte hvordan man lavede et bål og så gjorde de det 
bagefter. Det var meget flot gjort for det regnede bare rigtig meget 
indimellem – en patrulje fik endda ild med en tændstik. MEGET flot. 
Hos Anita øvede de sig i at binde råbånds knob – uh ha det var 
længe siden de sidst havde prøvet det… men øvelse gør mester og 
da Anita er en tålmodig sjæl – så skal de såmænd nok få det lært. 
Indenfor sad så Lone og Gitte i tørvejr … og her skulle de ha’ 
mikrobogen frem og se at få udfyldt nogle sider. Der snakkede de 
om Horse division og Erik Menved Gruppe, derefter var der lidt om 
spejderloven og spejderløftet – som vi skal sige i samlet flok til Sct. 
Georgsdag. Til slut gik vi alle op til Trine og Lasse ved bålpladsen 
hvor Lone læste et dejligt brev fra Frida, som rejser rundt i Syd 
Amerika sammen med sin far og mor. Hun havde oplevet rigtig 
mange ting og det var meget spændende men hun glædede sig 
også til at komme til spejder igen … og vi glæder os meget til at se 
hende igen. Bagefter sang vi et par sange : Vi har lejrbål her og en 

kanon der hedder Lejrbål lejrbål – tænder vi nu. Og så var tiden igen 
rendt fra os – vi skyndte os ned i hytten hvor vi skulle ha’ uddelt 
masser af papir. 
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Program for mikroerne: 
 
Maj: 
01 RAFDIDITELT 
05 MUS løb ved Bjerre sø 
08 Mikro Bingo 
15 Hukommelses leg 
22 En tur til Månen 
29 En tur til Månen – eller vi skal måske hjem igen 
 
Juni: 
05 Intet møde pga. Grundlovsdag 
12 Vi gør klar til sommerlejr 
19 Sommerafslutning 
 
 
Vi er så småt begyndt at snakke mere om sommerlejren på Tydal i 
Tyskland. Vi håber meget at I bakker op omkring turen. Tilmeldinger 
er ved at være på trapperne. Det kan måske virke voldsomt med 
afstanden, men når vi først er af sted ja så har afstanden jo ikke den 
store betydning. Og det er bare sådan et lækkert sted at være. 
 
Husk at kigge i datoplanen, andet sted, for at følge med i hvad der 
”rør” sig i WigWam og i de andre grene. 
 
Mange store MIKRO hilsner 
Niels, Anita, Lone, Trine og Gitte 
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. Mikrodag i Horse Division 

 

den 31. Marts 2001på naturcenter Tønballegård 
 
Så kom endelig den store dag, hvor vi skulle afslutte vores 
naturmærke og 5 km. mærket. 
 
Dette skulle foregå med en tur ud til naturcenter Tønballegård som 
ligger ved Snaptun. 
Vi var 15 mikroer fra EMT samt 5 ledere og tilsammen med de andre 
mikroer fra hele divisionen var vi 58 mikroer. 
 
Vi skulle mødes alle sammen på Horsens banegård kl. 9.00 og 
derfra i fælles bus til Snaptun. 
Da vi ankom til Snaptun gik vi i samlet flok op til Tønballegård, hvor 
vi spiste vores madpakker. 
 
Derefter skulle vi rundt på et løb i skoven og heldigvis var vejret med 
os, dette løb var en blandet landhandel, der var boldleg med 
troldehovedet ved troldebøgen, middelalderpandekager ved 
shelterne, mikroovn bygget i muresten (og som en mikro sagde ”hvor 
er der mørtel”), der var besøg af en Ildflue som fortalte os om 
grævlingen og om hvordan den bor og lever. 
(En ildflue er en naturinteresseret person som interesserer sig for et 
bestemt emne). 

Glade mikrospejdere og mikroledere på mikrodagen 

Og så var der tid til en lille bid mad igen og snoller eller frugt. 
Da turen gik videre skulle der laves en fedtpind til at hænge op 
hjemme i hytten, vi lavede mariehøner i gips, der var mikrorapelling, 
fuglekimsleg, fortælling om de to kanoner som står der ude, 
flaskeleg, og så skulle vi gå på mikrostylter dette var mælkekasser. 
 
Da vi nåede hjem til Tønballegård var der fri leg og reste-spisning, 
jonas´s mor havde bagt kage til os, tak for det den smagte dejligt. 
 
Det hele sluttede af med at vi i samlet flok gik tilbage til Snaptun og 
holdt fælles afslutning inden alle blev hentet kl. 16.30. 
Det var nogle trætte unger der blev hentet, men 5 km. var da 
hjemme. 
 
Mange store mikrohilsner fra de 5 ledere 
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Minigrenen Juniorgrenen 
  
Intet nyt fra minigrenen. Så bringes der lidt nyt fra juniorgrenen til ungerne og forældrene. 
  
  
Program for minierne Juniordivisionsturnering på Kulsø 
  
Maj: Juniordivisionsturneringen foregik den sidste weekend i april på 

Kulsø-lejren ved Nørre Snede. Vi havde 11 unger med (Heidi, 
Katrine, Sofie, Mai, Michelle, Maria, Martin, Marthias, Kristian, David 
og Peter) samt Kasper, Jan og Søren. Der deltog i alt 45 juniorer fra 
Horse Division på lejren. 

10. Vi tager savbevis 
17. Vi laver løb til forældredag 
24. Kr. Himmelfartsdag, intet møde 
31. Forældredag 
 Som et lille forsøg prøvede vi at lave to patruljer med drenge i den 

ene og piger i den anden, da vi alligevel ikke havde fuldtallige 
patruljer med. 

 
 

Fredag gik med at stille telte op og lave lejrplads indtil sidst på 
aftenen hvor der var natløb i området omkring lejren. 
Lørdag fortsatte vi om formiddagen med at bygge lejr, indtil over 
middag hvor der var løb for alle spejderne. På løbet, der foregik i 
området rundt om Kulsø, skulle patruljerne løse opgaver på 8 
bemandede poster. 
Lørdag aften skulle der laves ø-bøffer med kartofler og 
bearnaisesovs der ligesom alt andet på turen skulle bedømmes af et 
dommerpanel. 
Desværre regnede det en del mens der skulle laves mad, så det blev 
en lidt kold fornøjelse, og resten af aftenen blæste det en halv 
pelikan. Det endte med at det fælles lejrbål blev flyttet til en bålhytte i 
nærheden hvor vi kunne fyre ordentligt op, så alle kunne få varmen 
igen inden vi skulle i seng. Sjovt nok var der slet ingen problemer 
med at få ungerne i seng denne aften; faktisk ville de helst have 
været i seng allerede inden lejrbålet. 
Søndag var det tid for at pille lejren ned. Omkring middag var der 
lige tid til en omgang tovtrækning, hvor alle patruljer skulle dyste 
mod hinanden. Ildfluerne (drengene) måtte dog se sig slået i finalen, 
da de ikke havde spist havregryn nok. 

 

Præmieoverrækkelsen udløste en 1. plads til Ildfluerne for 
lejrarbejde samt en 2. plads til deling mellem begge patruljer for 
maden. Vampyrflagermusene fra Hovedgård vandt den samlede 
stilling, mens Barrit slæbte afsted med næsten alle andre præmier. 
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Det kneb lidt med samarbejdet i patruljerne under turneringen. Det til 
trods, mente begge patruljer efter turneringen, at de kunne have 
klaret det meget bedre, hvis lederne ikke havde været der. Det må vi 
jo så se, om ikke I kan få lejlighed til at prøve at bevise... 
 
 
MUS-løb 2001 
 
MUS-løbet fulgte weekenden efter, nemlig lørdag den 5. maj. Her 
havde vi 13 unger med og kunne således mønstre samtlige patruljer. 
Vejret var godt til at komme rundt til de mange bemandede poster i 
Bjerre Skov. Jeg håber at I hyggede jer på løbet. Desværre rendte 
de grønne spejdere jo med alle præmierne, men vi kom da ind på en 
samlet 2. plads, så det var jo ikke så ringe endda. Det handler jo 
heller ikke om at vinde, selvom det naturligvis ville hjælpe på 
mængden af burgere og is til juniormøderne. 
 
 
Tur til Slusen i Juni 
 
I weekenden den 1.-3. juni (pinsen) skal vi på tur til Slusen ved 
Juelsminde. Det bliver en telttur (efter demokratisk afstemning på 
juniormødet, hvor lederne naturligvis har veto-ret) og vi håber at I 
alle har mulighed for at deltage. Turen bliver årets sidste inden 
sommerlejren. 
 
 
Sommerlejren - Juniorer 
 
Sommerlejren har I allerede fået sedler med hjem om. Vi skal som 
bekendt til Det Danske Spejderkorps' spejdercenter Tydal i 
Sydslesvig. 
 
Her følger et par enkelte praktiske bemærkninger angående turen: 
Udover al den almindelige oppakning (t-shirts, sokker, bukser osv.) 
skal I især huske at medbringe gode vandresko (kondisko eller 
lignende) og en god rygsæk til at transportere jeres bagage i. Det vil 
desuden være en god ide at medbringe en lidt mindre rygsæk til 
vores hike samt en drikkedunk. Da vi formentlig skal ud at bade en 

af dagene (måske i en svømmehal), må I nok også hellere tage 
badebukser med, da man kan blive arresteret for at bade i bar r.. 
 
Som sedlen I har fået med hjem fortæller, så er det muligt at betale 
for at få et bad på lejren. Da juniorlederne mener at kende 
juniorernes økonomiske prioritering af slik kontra bad, vil 
juniorlederne insistere på, at juniorkassen betaler for brusebad til 
samtlige juniorer mindst 1 gang under lejren. Primært for at vi ikke 
får for mange fluer i teltene, da der ellers vil begynde at lugte af ged i 
teltene halvvejs gennem lejren. 
Med hensyn til mængden af tøj må I jo selv vurdere hvor meget I vil 
have med. Erfaringer fra tidligere sommerlejre viser, at 1 par sokker 
og 1 par underbukser sagtens kan række en hel uge... 
Lommepenge skal I selv styre. Vi blander os ikke i hvor mange I har 
med, men vi vil foreslå at I har omkring 15-20 kr. med pr. dag. Der 
kan benyttes danske kroner på spejdercentret. Forældre der ønsker 
at begrænse lommepengeforbruget, kan med stor fordel gemme 
pengene i sæbe-etuiet, da der her er stor sandsynlighed for, at de 
ikke bliver fundet. 
Hvis I bruger nogen former for medicin, lider af allergi, er 
overfølsomme overfor arbejde eller lignende skal I give lederne 
besked. I skal også sørge for at have en fotokopi af jeres 
sygesikringsbevis med til lederne. 
 
Vi ser frem til at samtlige juniorer deltager i årets højdepunkt og 
håber på, at vi får et rigtigt godt sommervejr. Der kan jo af gode 
grunde ikke blive tale om dansk sommervejr. 
 
 
Forældreaften 
 
For at afklare eventuelle spørgsmål vedrørende sommerlejren, 
inviterer vi til forældreaften i WigWam onsdag den 6. juni kl. 18.30. 
Der vil her blive lejlighed til at få bekræftet sine værste anelser om 
juniorlederne, ligesom vi naturligvis vil klargøre lidt spejderaktiviteter. 
Sørg for at være påklædt, så I også er i stand til at være udendøre. 
 
 
Møderne 
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I er blevet rigtigt gode til at melde afbud, hvis ikke I kommer til 
møderne. Bliv endeligt ved i den stil. Selvfølgelig ser vi helst at I 
kommer, men hvis I har en rimelig undskyldning, så ring. Ellers 
koster det jo kage... 
 
Møderne i den sidste tid af året går med at lave nogle lejrstole, som 
vi jo blandt andet kan bruge på sommerlejren. Vi skal også øve lidt 
forskellige ting inden lejren, men I ser nu ud til at have fået rimeligt 
styr på at slå telte op. 
 
 
Månedens skideballe 
 
3 sider med rosende ord er nødt til at blive afsluttet med en mindre 
men velplaceret skideballe. Vi har nævnt det på en del af møderne 
og gengiver det nu også på tryk her i Kulkassen: 
I bruger generelt for meget tid på pjat til møderne, hvilket betyder, at 
alting tager meget længere tid end det burde. Vi (Jan, Kasper og 
Søren) gider ikke bruge vores onsdag aften på at skulle gentage 
alting 3 gange fordi der ikke bliver hørt efter. Når vi skal bruge så 
lang tid på noget så simpelt som at melde til og melde fra, så har vi 
ikke tid til at lave sjov eller lege, som vi også gerne ville. 
Det har været langt bedre end det er nu, og vi ved, at I faktisk er i 
stand til at tage jer sammen. Så vi synes, at I skulle gøre et 
ordentligt forsøg de næste uger, så vi kan få rettet op på tingene 
inden sommerferien. 
 
Det var alt for denne gang. 
 
 

Med finurlige juniorhilsener 
 

Jan, Kasper og Søren 
(den unge, smukke og godmodige juniorleder samt assistenter) 

 

 
 
 

 
Annonceplads til salg 
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Lygter – Kompas Troppen 
 
Spejderne skal på divisionsturnering d. 18-20 maj på OE-pladsen. 
Derfor arbejder vi nu med lejrsport. Vi er gået i gang med at etablere 
to lejrpladser i Wig Wam for at øve lejretablering og besnøringer. 
Dette vil vi fortsætte med hele maj måned. Dolke – Spejderbestik 

Madkar m. foldekop  
Maja, Katrine og Lisbeth har valgt at trække sig tilbage for at blive 
passive fra den 1. Maj. Tak for den tid vi har haft sammen, og held 
og lykke i fremtiden. Vi håber da, at I kommer med på sommerlejr. 

Trangiasæt  
Vi har derfor besluttet, at nedlægge Glenten, så vi nu har to patruljer: 
Bulldog og Panter.  

- og mange andre ting  
Spejderhilsen 
Janus, Henrik og Nilels  
  

Kig ind 
 
Klanen 
 
Intet nyt fra klanen. 
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-10% til spejdere 
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Torp-hytten Nyt fra gruppestyrelsen 
  
Middelalderfestival 2001 Der er nu blevet installeret el i Torp hytten og vi har fået sat lamper 

op i alle lokaler, ligesom der er blevet installeret elradiatorer der kan 
supplere kakkelovnene. 

Som I sikkert har bemærket er der sat tilmeldingslister op i Wig-wam 
vedr. bemanding af boden til Middelalderfestevalen. Mange forældre 
har ofte sagt at vi bare kunne sige til hvis der mangles hjælp.   
Så !! kære forældre, nu er chancen for at hjælpe. Skriv jer på, gerne 
sammen med jeres børn. 

Det er så planen, at vi skal i gang med at renovere køkkenet og 
toilettet. Det ser ud til, at vi kan få fat i et brugt el-komfur og et køle- 
fryseskab.  

Dyrskue parkering Pladsen udenfor hytten skal også have en kærlig hånd, da 
rendegravere og håndværkere har kørt en del frem og tilbage. På grund af omstændighederne med kvægsygdom i Europa, bliver 

der ingen dyrskue i Horsens i år. Det vil sige at vi går glip at en af 
vores største indtægtskilder.  

 
Vi håber, at hytten kan stå helt klar til efteråret. Der skulle så være 
rig lejlighed til at tage derud også om vinteren.  

Torp  
Hilsen Niels Niels har netop fortalt at elektrikeren er færdig med Elinstallationerne 

i Torp, så nu må vi se at komme videre. Vi skal snarest have lavet 
brandtrappen. Her efterlyser vi en tømrer eller en der kan finde ud af 
hvorledes den skal bygges, samt hvilke materialer der skal indkøbes. 
Hvis du har håndelaget og en lørdag eller søndag ledig, så vil vi 
meget gerne høre fra dig. 

 

 
Storkøb i spejdersport 
Horse division vil igen i år stå for storindkøb af materiel samt andre 
varer fra SpejderSport. 
Vi kan som andre år gå sammen og købe for over 20.000, hvorved 
SpejderSport giver 20 % rabat.  
Hvis der er noget du mangler eller børnene mangler til 
sommerlejren, så er det med at bestille, hvis du ikke allerede har 
gjort. 
 

Jesper Boldsen 
Gruppestyrelsesformand 

  Den nye eltavle i Torp 
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Fastelavnsturen 
- gik til Hotel Sømosen ved Brædstrup.  
 
Det var ikke godt at de voksne tog våben og slik da vi kom, men 
ellers var det godt nok. 
Stuepigerne var gode til at rede senge og støve af. 
Kommentar til Lone og Gitte, " hvorfor skal jeg sidde lige på stolen, 
når jeg hellere vil sidde på skrå" ?????????  
Hotel direktøren var sød og tillykke med fødselsdagen til ham. 
Frederik og ut. drak os skide fulde lørdag aften - det var skide sjovt, 
men vi måtte lige op og tage en slapper på sengen for at kunne 
fortsætte festen. Vi var så 3 der drak os fulde, vi havde nemlig lokket 
Anton med. 
Det var et godt løb - bortset fra post 7 hvor jeg skulle gå i DAMESKO 
- uf. 
God fastelavnstur - men vi skulle allerede i seng kl. 22,30 øv - øv jeg 
ville hellere i seng kl. 24,00. 
 
Tak for en dejlig tur - lav gerne en ny tur til samme Hotel. 
 

Mange Mikro hilsner 
fra 

Leon 
 
 
Redaktionen beklager, at ovenstående indlæg ikke blev bragt i april-
nummeret. 
Vi modtager meget gerne indlæg fra spejderne omkring ture og 
arrangementer i Erik Menved Gruppe. 
Indlæg kan sendes til jha@dazzle.dk senest den 20. i måneden.
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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: trine-ebbesen@mail.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: jht@dazzle.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: jht@dazzle.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  

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

WigWam  Spejderhytten WigWam 75 62 35 88    E-mail: jha@dazzle.dk     arb. 76 25 18 00    Studentervænget 45B  

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

Fortsættes på bagsiden... Indlæg sendes til jha@dazzle.dk 
23 24 


