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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. 
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Gruppens program for 2001 
 
Marts: 
  
3. 
16.-17. 
22. 
31. 
  
April: 
  
5. 
23.  
Uge 14? 
  
Maj: 
  
5. 
7. 
9.  
  
Juni/juli: 
  
12. 
30/6. – 7/7. 
  
August: 
  
10.-12. 

BP for en dag – en ledertur 
Regnbuekursus for ledere 
Divisionsrådsmøde – Divisionens generalforsamling 
Mikrodag i divisionen 

Ledermøde i Wig Wam kl. 20.00 – Kort og kompas 
Sct. Georgsdag – fælles møde for hele gruppen 
Basiskursus for nye styrelsesmedlemmer 

MUS-løb for Mikro, Mini og Junior 
Ledermøde 19.30 i Wig Wam 
Ledermøder i divisionen 

Ledermøde i Wig Wam 19.45 
Fælles sommerlejr på Tydal 

Oprykningstur for alle spejdere i Erik Menved Gruppe 
Middelalderfestival - vi får behov for megen 
forældrestøtter til dette arrangement 24.-25. 
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 Nyt fra www.erikmenved.dk 
En hilsen fra Hotel Sømosen 
 
Nu hvor vi har rullet den røde løber 
sammen, vasket kopperne af og 
medarbejderne har sagt op på stribe, 
vil jeg gerne sige tak for en dejlig 
weekend på Hotel Sømosen den 24.-
25. februar. Jeg håber at alle 
gæsterne nød opholdet, at sengene 
var tilpas bløde og at maden og 
underholdningen var tilfredsstillende. 
 
Jeg håber, at De også en anden gang 
vil benytte vort 5-stjernede hotel. 
 

Med venlig hilsen 
Hoteldirektøren 

 
Sponsorater til fastelavnsturen 
 
Efter en veloverstået tur til Hotel Sømosen vil vi gerne takke for de 
mange sponsorater som er blevet skænket os. Dette har været med 
til at gøre vores tur meget mere festlig. 
 
De mange sponsorater er blevet skænket af: 
 
Kolding salater -  salater til vores sandwich 
Snacks kompaniget – chips til festen 
Kim´s chips – chips til løbet 
Elite miljø – sæbe til “sengene” 
Jakobsens Bakery – småkager til rådsmødet 
Aktiv super – fastelavns tønder med fyld 
Dandy – tyggegummi til fastelavnstønderne 
Hatting bageri – alt vores brød til hele week-enden ( pitabrød-
rundstykker-flutes-sandwichbrød) 
Mc. Donald – saftevand til hele week-enden. 
 
Tusind tak til alle sponsorer 
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Alle lederne har netop været på kursus i opdatering af Erik Menveds 
hjemmesider. Så hold øje med spændende nyt på 
www.erikmenved.dk 
 
På Erik Menveds server, kan vi tilbyde eventuelle interesserede at få 
email-adresser af typen navn@erikmenved.dk. 
 
Skriv til hostmaster@erikmenved.dk, hvis du ønsker at få oprettet en 
emailadresse. 
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 Mikrogrenen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Siden sidst, ja der har vi bl.a. haft en rigtig god spøgelses weekend i 
Wig-Wam. Hytten var hyggelig pyntet op med spøgelser i loftet og 
stearinlys i vinduerne. Det havde sneet en del så det var nemt at 
udfylde ”frikvarterene”. Der var heller ikke så mørkt da vi skulle ud på 
spøgelsesløbet om aftenen. Efter at vi havde indtaget vores 
”aftenhygge” var det endelig tid for at finde soveposen frem – det er 
altså bare højdepunktet (for de fleste) – nattøjet på og i poserne, det 
er bare hygge… 

 

 
Refleksløbet den 6 feb. Aflyste vi, da det igen havde sneet – 
udfordringen var lige som om ikke så stor, når man bare kan følge 
fodsporene ! I stedet rystede Anita en sød lille HUSKEMUS ud af 
ærmet og aftenen var reddet. 
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Vores TÆNKEDAG blev noget helt specielt i ar da en af vores egne 
mikroer fortalte om den rundrejse han og hans familie havde været 
på i 4 måneder i efteråret 2000 . Jonas fortalte sammen med hans 
far ud fra nogle af deres lysbilleder om hvad de havde oplevet i bl.a. 
Østrig, Italien, Grækenland, Israel og Egypten. Jonas viste os også 
nogle ting som de havde valgt at tage med hjem. Der var en flot 
lyserød sten fra ørkenen og sværdet fra, ja fra en Sværdfisk. Der var 
højlydte suk og begejstring ved mange af billederne, men det 
højeste mindes jeg var ved det billede hvor Jonas badede ved en 
lille vandfald omgivet af en masser af grønne træer og planter. Det 
var fra en oase i ørkenen. Da var vi vist alle grønne af misundelse… 
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Vores hyggelige aften sluttede med at Rasmus delte en slikkepind 
ud, fordi han lige havde haft fødselsdag. 

Minigrenen 
 

 Intet nyt fra minigrenen. 
Program for mikroerne:  
  
Marts: Program for minierne 
06. Emner til Naturmærket  
13. Skovtroldens Fødselsdag Marts: 
20. Emner til Naturmærket 8. Vi skal lave lygter, så husk mælkekartoner. 
27. Emner til Naturmærket 15. Historien om Kim og kimsleg. 
31. MIKRODAG  endags tur til Tønballegård 22. Redningsreb. 
 29. Miniting. 
April:  
03. Terninge løb April: 
10. Påskeferie Spisebord. 
17. Hemmelig møde aften…  
23. Sct. Georgs aften   bemærk det er en mandag …  
 
Maj:  
01. Mikro Bingo 
05. MUSLØB    bemærk det er en lørdag 
08.       RAFDIDITELT ! 
15.   Hukommelses leg 
22.   En tur til Månen 
29. En tur til Månen – eller vi skal måske hjem … 
 
Juni: 
03. Ingen møde p.g.a. Grundlovsdag 
10. Vi kigger på telt og patrulje kassen 
17. Sommerafslutning 
 
Vi tager alle sammen på sommerlejr på Tydal lige syd for den 
danske grænse. I en dansk spejdercenter. Mikroerne tager af sted 
onsdag den 4. Juli 2001 og vil gerne hentes igen den 7. Juli 2001.  
Vi håber så mange som mulig deltager, det er så svært at gøre en 
god indsat, hvis nogle på holdet mangler… Hvad gør et fodbold hold 
en hel weekend uden deres målmand ?? 

 

 
Mange store MIKRO hilsner 
Lone, Anita, Niels, Trine og Gitte 
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Juniorgrenen BP - for en dag d. 3. marts 2001 
  
Så fik vi også klaret et dejligt ophold på Hotel Sømosen. Det var en 
skam at I ikke kunne være med alle sammen, men det er der jo ikke 
noget at gøre ved. 

Det danske spejderkorps havde inviteret ledere og de ældste 
spejdere til et arrangement der havde navnet BP - for en dag. Fra 
vores gruppe havde 6 ledere og Janus sagt ja tak til invitationen, 
uden helt at vide hvad arrangementet gik ud på. Da det foregik i 
København og Ellens bus ikke havde afgang fra Horsens denne 
lørdag skulle vi (de 6 ledere og Janus) foretage den lange rejse med 
toget. 

 
Vi skal have lavet nye patruljer i marts, da vores patruljer har fået en 
ret uens størrelse efter lidt frafald og tilgang af juniorer. Vi får nu 3 
patruljer med 5 juniorer i hver. 
  
Vi genindfører patruljekonkurrencen fra sidste år, hvor hver patrulje 
får point (eller strafpoint) hvis der er uorden i sagerne. Til hvert møde 
lægger alle patruljer ud med at have 100 point. Vi trækker så point 
fra efter følgende system: 

Her kommer en lille beretning over hvad vi (de 6 ledere og Janus) 
oplevede på denne tur. 
 
Vi (de 6 ledere og Janus) skulle med toget kl. 8.31 og de fleste 
mødte friske og veloplagte op lidt før toget skulle afgå. Der var ingen 
der havde medbragt DSB-Dansk ordbogen så efter vi hørte 
meddelelsen over højttalerene "In..ci....og.t .od .øb....vn f.a sp.. to e. 
ca t.et.e. mi..tte. .orsink.t", måtte Janni ind i Servicecentret og bede 
om en oversættelse. (Intercitytoget mod København fra spor 2 er ca 
13 minutter forsinket). 

 
Afbud    -5      pr.næse 
Tørklæde mangler  -10    pr. næse 
Uniform mangler  -15   pr. næse 
Fravær uden afbud  -30   pr. næse 
Komme for sent  -5     pr. næse 
  
Hvis man har dårlig samvittighed kan der rettes lidt op på 
pointstillingen med følgende fedtepoint: 

Da først i sidste øjeblik havde bestilt plads i toget kunne vi (de 6 
ledere og Janus) ikke komme til at sidde sammen allesammen. De 6 
ledere havde fået pladser omkring 2 border, men Janus måtte sidde 
3 eller 4 rækker længere tilbage i toget, det var forresten også en 
rygerkupé. Linda og Trine kom til at sidde overfor et formodenligt 
ældre ægtepar. Da Linda og Trines backgammon-spil endte med at 
Linda var ved at spiltte sæderne i et forsøg på at finde en 
mikroskopisk terning fik det formodenligt ældre ægtepar udtrykket i 
øjenene "åhhh nej de skal med helt til København". Deres holdning 
ændrede sig dog da Linda trak en pose cerutter frem og delte ud af 
dem, nu var vi jo i en rygerkupé. Vi (de 6 ledere og Janus - undtagen 
Janus) spiste alle en fin chokolade-cerut. 

 
Kage med   +40 
Kage m. glasur  +50 
Varme McChicken's  +75 (hvis alle lederne får) 
Småkager   +15 
Kager som smager dårligt -150  
 
Jan og Janus er fraværende fra 17. marts til 5. april på grund af ferie, 
så I må klare jer med Kasper og Søren. Vi skal nok huske at sende 
jer et postkort fra ørkenen. 
  
 Da toget endelig ankom til storbyen var vi (de 6 ledere og Janus) så 

heldige at Trine havde været i storbyen før så hun vidste lige hvor vi 
(de 6 ledere og Janus) skulle gå hen. Jeg tror at alle var en smule 
utrygge ved alle de mennesker og de biler og alle de høje huse, så vi 
(de 6 ledere og Janus) skyndte os at finde et sted hvor vi kunne 

Med finurlige juniorhilsener 
 

Jan, Kasper og Søren 
(de unge, smukke og godmodige juniorledere) 
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indtage et for nogen et lidt mindre måltid, hvorefter vi gik det sidste 
stykke til Færgen Sjælland, hvor arrangementet skulle foregå. 
 
Vi (de 6 ledere og Janus) havde hjemmefra fået at vide at 
arrangementet skulle foregå på vogndækket, hvilket jo umiddelbart 
lyder småkoldt, så alle havde sørget for at tage godt med varmt tøj 
på. Færgen Sjælland er imidlertid bygget om, og vogndækket er 
indrettet som scene og restaurant og var varmet op til mindst 25 
grader, det var meget varmt! Fra omkring kl. 13 til 17 blev der 
diskuteret hvorledes DDS kunne tilpasse sig den nye 
samfundsstruktur og om BP's gamle ideer stadig kan bruges eller 
om de også skal tages op til overvejelse. Efter et par timers 
gruppediskution med 4 ledere fra Hadsund blev alle igen samlet for 
at høre hvilke ideer og overvejelser vi (de 6 ledere og Janus, 4 
ledere fra Hadsund og alle de andre deltagere ca 350 stk) havde 
gjort os. 
 
Under denne diskussion blev der slynget rundt med flere markante 
holdninger så som "afskaf mikrogrenen", "indfør en gren under 
microerne", "nye uniformer uden velcro", "tropsspejderne er de 
vigtigste", "minierne er de vigtigste", "juniorene er de vigtigste" og 
"mikroerne er de vigtigste". Som der var lagt op til fra korpset skulle 
vi ikke på dette møde finde løsningen, men komme med ideer til 
hvordan spejder-ideen kan føres videre i dette årtusinde. 
 
Efter at have udvekslet meninger i et par timer sluttede 
arrangementet og vi (de 6 ledere og Janus) begav os igen ud i 
storbyens trængsel og larm for at finde et sted at spise inden vi (de 6 
ledere og Janus) skulle med toget hjem igen kl 22. Da vi (de 6 ledere 
og Janus) havde spist insisterede Linda på at se "Baren". Da vi (de 6 
ledere og Janus) fandt stedet var Linda og Trine som de eneste en 
tur inde på "Baren" i ca 25 sekunder. Linda var meget fortørnet over 
at de "kendte" var sendt på skitur "når nu hun var kommet hele vejen 
fra det mørke Jylland bare for at se dem". Vi (de 6 ledere og Janus) 
fandt et andet sted hvor de trætte ben kunne hviles og ventede på at 
klokken skulle nærme sig 22. 
 
Da Banegården kom i syne ca kl 21.45 skulle vi (de 6 ledere og 
Janus - på nær Janus) have lidt at spise igen, og igen lød det over 
højttalerne "Int..cit.to... .od .rhu. o. .sbje.g .. ca ty.. m.nu.te. f.rsin.e.". 

Der er en lidt anden dialekt på hovedbanegården men vi fandt udaf 
at det betød "Intercitytoget mod Århus og Esbjerg er ca tyve minutter 
forsinket", så Janus kunne lige nå at få en tur i en rumfærge, det 
blev han meget glad for. 
 
På vejen hjem kunne vi (de 6 ledere og Janus) alle sidde samlet 
men alle var trætte så der blev ikke festet............ret meget!!!!!! Janus 
glemte at vække sin sidekammerat, der havde siddet med åben 
mund og sovet fra Roskilde og skulle være stået af toget i Fredercia, 
han kom af i Vejle. 
 
Da vi (de 6 ledere og Janus) ankom til Horsens sagde alle tak for en 
virkelig oplevelsesrig, morsom, udfordrende, sjov og dejlig tur til 
storbyen og alle gik hjem, nogen en mere direkte vej end andre. 
 
 
Deltagere på turen udover Janus (senior og tropsassistent) var: 
Lone Anita Linda Trine Janni og Kapser 
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Troppen 
 
I troppen har vi den sidste måneds tid kørt med selvstændige 
patruljeopgaver, hvor den enkelte patrulje selv har bestemt opgaven, 
som de har haft ansvaret for at udføre. En patrulje har lavet konfekt, 
en anden filt hatte osv. Det har de haft de sidste par møder til, for 
først skulle de lave en liste over hvilke materialer, de skulle bruge, 
og først på mødet efter kunne de så gå i gang. 

 

Vi har tænkt os at køre lidt videre med den enkelte patruljes ansvar. 
Vi vil derfor prøve at køre et par møder med, hvor patruljen finder på 
noget de kunne tænke sig at lave for resten af troppen, det kunne 
være et løb, en eller anden form for opgave som skal løses, ja, der 
er næsten frie rammer for hvad patruljen vil arrangere... så vi glæder 
os til at se, hvad det måtte blive til:-) 
  
Tropslig hilsen 
Henrik, Janus og Niels 
 
 
Klanen 
 
Intet nyt fra klanen. 

 
Annonceplads til salg 
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 Nyt fra gruppestyrelsen 

Lygter – Kompas  
Kort referat af styrelsesmøde den 09.01.01.: 
 

Dolke – Spejderbestik 
Efter referatet fra sidste møde blev godkendt, lagdegren lederne ud 
med at fortælle lidt om hvorledes spejderarbejdet gik i grenene, samt 
hvilke planer der var for fremtiden. 

Madkar m. foldekop 
 
Henrik Winther er holdt som leder i troppen. Troppen mangler derfor 
en leder. 
 

Trangiasæt Styrelsen besluttede at vi skal lave middelalderfest alene – uden 
Karen Jeppe Gruppe. 
 

- og mange andre ting Styrelsen vedtog at vi ikke skal sælge lodsedler i 2001. 
Der er afsat kr. 1000,  til  kursus pr. leder pr. år. 
Der udsendes indbydelser til rådsmødet – Jesper står for 
udsendelsen. 

 
 

Kig ind 
 
Kort om situationen omkring Studentervænget 45. Omkring planerne 
for området. 
 
Torp er udlejet 2 gange i efteråret.  

-10% til spejdere 
 
Kablerne til strøm i hytten er trukket, eltavle og stikkontakterne 
mangler. Der mangler at blive monteret en brandtrappe. 
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Kulkassen: Der er nedsat er nyt udvalg til Kulkassen, da Ulrik ønsker 
at stoppe. 
 
 

Jesper Boldsen 
Gruppestyrelsesformand 
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Referat af generalforsamlingen i  
Den Selvejende Institution Studentervænget 47 
Tid og sted. 25/2 - 2001 i spejderhytten Sømosegård i Brædstrup 
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1. Som dirigent blev valgt Jesper Boldsen Frydsvej 42, 8700 
Horsens. Som referent blev valgt Lone Hammelsvang, Beringsvej 
87, 8700 Horsens. 
 
2. Formandens beretning. 
Formanden fortalte om de igangværende byggeplaner på grunden 
omkring Spejderhytten. 
Der er gjort indsigelse mod byggeplanerne overfor Horsens 
Kommune. 
Bliver byggeplanerne realiseret, kan det blive nødvendigt at flytte 
Spejderhuset til en anden egnet lokalitet. Der er for nuværende 
ingen aktuelle flytteplaner. 
Året har været meget roligt. Der er blevet ryddet lidt op i 
beplantningen tæt ved huset, så taget ikke beskadiges at grenene. 
I tilslutning til beretningen oplyste Ellen Bernt, at spejderlederne 
også havde gjort indsigelse mod byggeplanerne. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
Det udarbejdede regnskab blev omdelt og gennemgået. Året viser et 
overskud på 18.110,22 kr. Der er anvendt 0,00 kr på 
vedligeholdskontoen. 
 
4. Valg af formand: Per Wohlert blev genvalgt. 
 
5. Valg af kasserer: Svend Skov blev genvalgt. 
 
6. Valg af bestyrelse: 
Som civil styrelsesmedlem. Genvalg af Jesper Boldsen. 
Som uniformeret medlem. Genvalg af Ellen Bernth og Niels 
Christensen. 
 
7. Valg af revisor: Genvalg af Lone Hammelsvang. 
 
8. Eventuelt: Ingen spørgsmål. 
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Vi synes lederne har gjort et rigtig godt stykke spejderarbejde 
sammen med voret børn.Uden leder, har der heller ingen spejdere 
været.  Det vil vi gerne sige tak for. Samtidig har det været en 
fornøjelse at samarbejde med jer. 

Grupperådsmøde 2001 
 
Formandens beretning 
 

Mange forældre har ligeledes været flinke til at hjælpe i forskellige 
situationer, det håber vi naturligvis fortsætter her det næste år. 

Erik Menved Gruppe’s bestyrelse består i dag af følgende 
medlemmer: 

Som det sikkert er bemærket har vi fået nye redaktøre på vores blad 
”Kulkassen” Ulrik ønskede at stoppe. En tak til han og en tak til Louis 
Ludvigsen, Tekst og Tryk, som stadig trykker bladet for EMT 

GSF Jesper Boldsen 
GK Svend Skov 
GSM Lone Hammelsvang 

 GSM Lene Jørgensen 
Jesper Boldsen GSM Erik Ragn 
Gruppestyrelsesformand GSM Jonna Neve 
 GSM Peder Olesen 
 GSM Lise Christensen 
Beretning fra mikrogrenen  
 Det har været et godt år for styrelsen, da der har været flere hænder 

at trække på. Foråret  gik med at arbejde med emnet Miljø mikro patruljen. Et 
emne som kom fra Program udvalget i Korpset. Vi var bl.a. på 
Naturcenter Skovgården, vi besøgte rensnings anlægget og vi var 
oppe i Aqva,  i Silkeborg, sammen med alle mikroerne i Horse 
division. Vi var 99 i alt. Vi var på Musløb, det var første gang at 
mikroerne var inviteret med. Det var en rigtig god dag og Sct. 
Georgs Gilderne syntes også det var en god ide, så vi skal med igen 
i år. Vores Sommerlejr gik til Stevninghus i Sønderjylland. Emnet var 
Vikinger. Vi kom i en tidsmaskine og fløjet tilbage i tiden, jo det var et 
gennemført arrangement. Efter denne tur sagde vi farvel til vores 
store mikroer og var klar til at starte op igen. Vi var mange flere fra 
starten end vi plejede så vi valgte at placere en voksen i hver 
patrulje. Godt vi gjorde det for i november måned var der 8 børn i 
hver patrulje og vi har nu indført venteliste indtil sommerferien. 24 
mikroer og 5 ledere er hvad vi kan rumme. Ja sidst jeg lavede 
årsberetning var Lone lige startet som ledere og denne gang kan jeg 
igen skrive om en ny ledere, Anita kom til os lige op til Middelalder 
festivalen. Anita har været ledere i mange år i Juelsminde men er 
flyttet til Horsens og ville gerne starte herinde i byen. Heldigvis valgte 
hun at være hos os. Her i efteråret har vi haft en snak i ledergruppen 
om mærker til mikroerne. Vi blev enige om at det var ok med 3 stof 
mærker om flg. emner: Snittebevis(betyder at mikroerne må bruge 
dolk under opsyn – ikke gå med dolk), Førstehjælp 112 (vi arbejdede 

Der er i år 2000 afholdt 6-7 styrelsesmøder, hvor vi sammen med 
lederne har formået at holde styr på mange af de ting der skal 
holdes styr på i en spejdergruppe. 
 
Det har været økonomi, anskaffelse af materiel, vedligeholdelse af 
Wig-wam og Torp,  samt støtte op om lederne med hensyn til deres 
gøremål omkring spejderarbejdet med vore børn. 
Vi har været heldige at lederstaben har indtil nu været godt besat. Vi 
er dog nu ved at få problemer i nogle af grenene, derfor må vi 
appelerer til alle i dagligdagen, om at holde øje med mulige ledere til 
EMT. 
Der har været arrangementer i løbet af året hvor styrelsen har været 
indvolveret: 
Dyreskueparkering, som igen gav et flot overskud på ca 11.000,00 
kr. Vi kunne godt ønske at flere forældre ville melde sig sammen 
med deres børn. 
Oprykningsaftenen, havde også succes med mange fremmødte 
forældre til grill. 
Endelig var der Middelalderfestivalen, hvor vi nu til efteråret har valgt 
at have bod uden Karen Jeppe gruppe. Vi vil derfor få brug for hjælp 
fra forældrene, 
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i et hæfte fra Røde Kors og afsluttede med et besøg på 
politistationen) og Naturmærket (tager vi først i foråret 2001). 
Her i efteråret var vi også på DIVItræf sammen med resten af 
gruppen. Da det var i september og mange var ret nye, måtte man 
selv vælge om man ville være med 1 eller 2 nætter. Lørdag gik med 
leg og madlavning. Søndag var der et løb rundt i området. Januar 
2001 har vi haft en overnatning i Wig-Wam. Det var en spøgelses 
weekend. En kanon (u)hyggelig tur, hvor der også blev tid til at lege i 
den nyfaldne sne. Vi spiste Pita brød og flagermus budding … 
Godnat historien hed, Frederik, Det glade spøgelse.  
Jeg vil igen i år, benytte denne lejlighed til at, sige tak for endnu et 
godt år til alle mine mikroer deres forældre og ikke mindst mine 4 
assistenter. 
 
Gitte Christensen 
Mikroleder 
 
 
Beretning fra minigrenen 
 
Ved sidst grupperådsmøde, havde vi lige sagt farvel til de ældste 
minier, som rykkede op et halv år, tidligere end ellers, hvilket betød 
at vi var en lille gren, hen gennem foråret og sommeren. 
 
Vi prøvede at ændre situationen ved at invitere til vennedag, hvilket 
var en vellykket dag, med fiskeri, madlavning og hygge. Et 
arrangement som vi agter at gøre til vores tradition selv om det i 
først omgang ikke gav nye spejdere. 
 
Generelt havde vi et meget dårligt fremmøde i foråret, specielt til 
turene. Dette betød også, at vi i sidste øjeblik måtte sende afbud til 
divisionsturnering, da vi som ledere skønnede at vi ikke ville bruge 
en hel weekend på to-tre spejdere. 
 
I maj havde vi en lille patrulje på tre friske drenge med på musløb, 
en dag med høj solskin og godt humør, hvilket vi også håber på i år,  
dog  håber vi på at deltage med flere minier. 
 
De lang lyse aftener var med os, så vi var meget på pladsen ved 
Wigwam, hvor vi byggede køkkenbord, gravede bålplads, fedtfælder, 

spildevandshul og. legede knobslege, smagslege og andet godt som 
to af lederen havde været på kursus i. 
 
Sommerlejren gik til Hinnerup, hvor alle minier deltog hvilket var 
dejligt at se. Der blevet gået til den store guldmedalje, for at få 
kilometermærket i hus, og vi skal nok have lavet et mærke til 
opvasken, så der kan komme gang i den 
 
Oprykningsaftenen var en aften, vi havde glædet os til, for vi  skulle 
nu komme op på 14 minier, hvilket gør det lidt nemmere når der skal 
planlægges. 
 
Vi modtog nogle friske unger, der hele spejderåret har været friske 
på noget mini-arbejde, og som har været fantastiske til at bakke op 
om turene. 
 
Vi begyndte hurtigt med knivbeviset, da dette er vigtig, især når man 
ikke er mikro længere. Hvilket vi også så på vores første tur hvor vi 
skulle sove i telt. Børnene var nu blevet store  og kunne rigtig snakke 
om hvor små mikro´er er. 
 
I sensommeren og efteråret forsatte vi med lejrlivet og fik nogle 
hyggelig stunder ved bålet med mad og sang. 
 
På vores efterårstur i Wig Wam arbejdede vi med håndelag og var 
en tur i byen hvilket vakte stor jubel. 
 
I slutningen af efteråret stod det lidt sløjt til med lederdækning i 
minigrenen. Vi var godt nok tre ledere, men da vi alle var studerende 
og travlt optaget af studier, kunne det indimellem være svært at 
dække møderne om torsdagen. 
Heldigvis trådte Jan og Kasper til, og lavede førstehjælp og legetøj 
sammen med vores spejdere. 
Minier nød at have besøg af nogle ” mandfolk” til at tumle med, især i 
buldog. 
 
Her i begyndelsen af 2001 har minierne lavet bålkapper og kort til 
tænkedag. På vores miniting i torsdags fik alle et mærke for 
håndelag da vi nu har arbejdet med dette mærke i lang tid såsom 
bålkapper, bålpuder, lysestøbning og fiskenet. 
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 Sommerlejren tilbragte vi på OE-pladsen, med et forholdsvist 
beskedent antal juniorer. Det gik dog på ingen måde ud over lejren. I den kommende tid rykker vi udenfor igen og arbejder med 

opbygning af en lejrplads   
Af kommende ture kan der næves minitunering den 28 - 29 april, 
musløb  i maj og sommerlejr  den 30/6 –7/7, som i år skal foregå 
sammen med resten af gruppen. 

I øjeblikket arbejder vi med, at juniorerne selv skal være med til at 
planlægge møder. Vi har indført en turnus-ordning, hvor patruljerne 
på skift skal planlægge og udføre en aktivitet for de andre på 
juniormøderne. De har meget svært ved i de enkelte patruljer at blive 
enige om hvad de skal lave. 

 
I skrivende stund, er vi så heldige, at vi i grenen har fået en ny leder. 
Det er Rikke der også tidligere har været leder i en anden gruppe.  
    Netop på grund af at møderne er baseret på at ungerne selv 

arrangerer og udfører en del af aktiviteterne er det meget vigtigt, at vi 
bliver informeret om eventuelt fravær. Det er ikke nok at ungerne 
giver besked fra hinanden på selve mødet om at en er blevet 
forhindret af denne eller hine grund. Vi vil gerne have en 
telefonopringning INDEN spejdermødet, så vi kan afpasse vores 
indkøb af materialer efter det. 

Janni Sørensen 
Minileder 
 
 
Beretning fra juniorgrenen 
 

Vi henstiller i øvrigt også til, at børnene ikke er fraværende, blot fordi 
deres "bedste ven/veninde" eller den sædvanlige kørelejlighed ikke 
skal med. 

Ved det sidste rådsmøde bestod juniorgrenen af 12 juniorer, hvoraf 
de 7 var kommet op til os fra minierne et halvt år for tidligt, for at 
undgå, at vi fik en alt for lille juniorgren. 

 I dag har vi 15 juniorer, og her til sommer, hvor vi skulle rykke 4 op til 
storspejderne, har vi efter aftale med spejderne valgt at beholde de 4 
et halvt år mere, indtil jul, da der ellers vil blive for mange 
storspejdere, og et for stort aldersmæssigt spring mellem dem vi 
rykker op og dem der allerede findes i spejdergrenen. 

Deltagelse i ture 
 
Jan H. Andersen 
Juniorleder 
 Vi har siden sidste rådsmøde måttet sige farvel til Janus som leder, 

der skulle op til troppen, så siden sommerferien har lederne bestået 
af Kasper, Søren og Jan. Vi er stadig på udkig efter en kvindelig 
juniorleder, men de er lidt svære at finde. 

 
Beretning fra troppen 
 

Vi plejer i juniorgrenen at forsøge, at juniorerne har mindst 1 
arrangement om måneden at komme til udover de ordinære 
spejdermøder. Det kan for eksempel være egentlige juniorture, det 
kan være MUS-løb, gruppetur og lignende. I foråret havde vi dog 
ikke helt så mange arrangementer som vi normalt har, men det har 
vi forsøgt at råde bod på i efteråret. Af forårets arrangementer skal 
især nævnes MUS-løbet som vi jo, naturligvis, vandt. 

I påsken 2000deltog 5 af vore spejdere i landspatruljeturneringen på 
Fyn. Turneringen foregik under svenskekrigen og foropgaven for alle 
patruljer var at fremstille et specielt telt efter nærmere beskrivelse. 
 
Vi allierede os med Marsk Stig som havde 3 spejdere, der gerne ville 
med på Landspatrulje-turneringen og aftalte at blande vore spejdere 
i 2 patruljer. Vi skulle altså have fremstillet 2 telte. Vi aftalte at holde 
en arbejdsweekend i slutningen af marts i Torp med de deltagende 
spejdere, og fik da også produceret de to telte helt efter den tilsendte 
beskrivelse. 

Vi har været i Jeksen på hyttetur og vores juletur gik til 
Tudsdamhytten. Vi har afholdt vennedag, med henblik på at få flere 
nye juniorer. Dette kom der dog godt nok kun 1 ny junior ud af, men 
det er jo også godt nok. Vi måtte desværre aflyse vores deltagelse i 
årets juniorturnering, da vi kun havde 1 tilmeldt spejder. 
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Deltagerne havde vist haft en god om end meget kold og våd 
oplevelse. 

Vores første arrangement var oprykningsturen, som I år gik med 
rutebil til Slusen ved Juelsminde. Desværre var der ingen juniorer, 
som rykkede op, men vi havde alligevel en rigtig hyggelig tur med 
bl.a. badning – en rigtig kold fornøjelse. 

 
I starten af april løb spejdernes divisionsturnering af stablen. Niels C. 
og jeg havde lavet oplægget til turneringen som skulle foregå som 
en hike rundt på Juelsminde-halvøen. Vi startede fredag aften nede 
ved Stenhøj strand. Vi havde to patruljer med og der deltog i alt 6 
patruljer fra divisionen. 

 
Sidste week-end I september var vi med på divi-træf. Lørdag aften 
tog alle tropsspejdere med bus til Egebjerg, hvor vi deltog I Sct. 
Georgs gildernes årlige natløb. 

  
I starten af maj deltog Henrik W. og jeg på en planlægningsdag for 
lejrdeltagerne i Assenbækmølle lejren. En god dag, hvor vi fik 
planlagt lejren i grove træk. 

I efterårsferien havde vi 7 spejdere på Plan-kursus. Det er vores 
indtryk, af det var er stor oplevelse og gav inspiration og lyst til det 
fortsatte arbejde I patruljerne. 

  
Senere i maj havde vi en rigtig hyggelig cykletur til Torp med 
spejderne, hvor vi lejede kanoer på Vestbirk Camping og pjaskede 
rundt en hel formiddag. 

I november havde vi en tropstur til Åkrogen. Det var en rigtig råkold 
weekend, så bortset fra et løb lørdag eftermiddag, var det en rigtig 
slappe-af-tur med god mad og hygge. 

  
I starten af juli drog vi så af sted Henrik W. og jeg (Niels C kunne 
desværre ikke få fri) med 14 spejdere til Assenbækmølle på en uges 
lejr. En rigtig dejlig lejrplads med masser af aktiviteter. Vi havde bl.a. 
tilmeldt os en aktivitet der hed Luksuslejr – spejderne kunne selv 
vælge hvilke luksusting vi skulle have på lejrpladsen. Det blev til 2 
varmtvands-anlæg og en køkkenvask med afløb direkte i fedtfælden! 
På vores hike indgik der efter en laaang gåtur i varme og vindstille 
en tur på en kanal på hjemmebygget tømmerflåde. Vi nåede da alle 
tørre frem til lejrpladsen efter ca. 5 km sejllads. Spejderne valgte 
herefter at skille flåderne ad og gå hjem om natten! 

Vi har desværre måttet sige farvel til Henrik Winther, som stoppede 
lige før jul.  
 
Planerne for den nærmeste fremtid er bl.a. at der er 
divisionsturnering I maj og så selvfølgelig sommerlejren på Tydal. 
 
Ellen Bernth/Niels Christensen 
Tropsleder 
 
 

 Beretning fra seniorgrenen 
Vi havde en god lejr med dejligt vejr og masser af aktiviteter og lærte 
mange nye spejdere at kende også nogle grønne! 

 
Vores klan har i dette år været lidt aktive, da vi ikke er en ret stor 
klan, med kun 6 aktive spejdere. I det forgangne år har vi afholdt 
senior kollektiv 2 gange, vi flytter vores daglig dag ned i hytten, og 
går i skole derfra. I den første kollektiv uge havde vi arrangeret 
møderne for de enkelte grene. I sommer var der 7 fra klanen der tog 
på sommerlejr til Skotland. Det var et divisions arrangement, hvor vi 
var 22 spejdere fra forskellige grupper der tog af sted. I de dage vi 
var der oppe, var vi bla. På en 5 dages hike, ude og sejle på Loch 
Ness søen og til et tattoo show. I efteråret har vi været på 
divisionsturnering, hvor vi fik en anden plads. I efteråret var der også 
to der var på kursus, den ene var på et nys kursus, som er et kursus 

 
Efter sommerferien og oprykningen holdt jeg op som tropleder. Jeg 
følte ikke at jeg kunne give spejderne de udfordringer, der skal til for 
at holde på dem. I stedet blev Niels C. og Janus og Henrik B de 
daglige ledere, med Niels som postmodtager. 
 
Da Ellen havde besluttet at stoppe som tropsleder efter 
sommerferien, overtog Janus, Henrik Bernth, Henrik Winther og jeg 
ledelsen af troppen. 
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for nye seniorer, mens den anden var på et klat kursus fo
erfarne seniorer.. 
 I den første weekend i februar måned, var vi tre fra klan
et Ghost Buster på sjælland, hvor vi skulle møde op om 
udklædt i bedste spøgelsesjæger stil. Så skulle vi på et l
havde poster med forskellige spejder færdigheder. Og he
skal vi have et senior arrangement i divisionen, kaldet To
Vi skal med bus rundt til alle klanerne, som så har stable
arrangement på benene. Da vi ikke er en stor klan er vi b
forsøge på at samarbejde med de forskellige klaner i div
omkring et samarbejde, og vi vil til at forsøge på at komm
spejderarrangementer over hele landet. Vores sommerle
at gå til Tydal  sammen med resten af gruppen. 
 
Janus H. Topp 
Klanleder 
 
 
Beretning fra gruppelederen 
 
Vi er i dag 15 ledere i Erik Menved, så vores mål om min
hver gren er opfyldt. Fordelingen af mænd og kvinder ka
justeres efterfølgende. Men vi må ikke gå i stå med hens
skaffe nye ledere. Også forældrene opfordres til at have 
øren åbne for nye ledere. I august lagde vi hurtigt ud me
oprykningen og derefter middelalderfestivalen. Lederne h
oprydningsaften i Wig Wam. 
 
I første weekend i oktober mødtes alle ledere i Wig Wam
tråd”-weekend . En weekend, hvor vi fik talt en masse om
niveauet skal ligge i de enkelte grene, hvad vi forventer a
som ledere og hvad vi i ledergruppen gerne vil fremover.
også have det sjovt som ledere. 
 
I slutningen af oktober havde vi et møde med Karen Jep
meddelte dem, at vi ønskede at være os selv til næste 
middelalderfestival. Så her får vi brug for en masse foræ
men det kommer I til at høre nærmere om. 
 

r mere I slutningen af november deltog jeg så i kommunens 
evalueringsmøde omkring middelalder-festivalen, hvor også de nye 
tanker for næste års festival blev præsenteret. Vi er tilmeldt med 
Middelalderpandekager. 

en der tog til 
formiddagen 
øb, hvor vi 
r i marts 
ur de Klan. 
t et lille 
egyndt at 
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e ud til flere 
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Ca. hver anden måned har vi haft ledermøder, hvor vi har hørt nyt 
fra hinandens grenarbejde. Vi har nu aftalt ledermøder ca. hver 6. 
uge, for at få lidt mere tid for på de fremtidige ledermøder er det 
planen, at vi skal have puttet lidt spejderarbejde ind, så lederne også 
oplever, det at være spejder på egen krop.  
 
Der er et par ledere der allerede her i foråret deltager på de første 
kurser. Det er vigtigt at lederne kommer ud og lærer nyt og ikke 
mindst møder andre ledere rundt omkring, det giver alt sammen ny 
inspiration til arbejdet i Erik Menved. 
 
Her den første weekend i marts er der tilmeldt ca. 7 ledere til et BP 
for en dag arrangement på Holmen i København. Her vil der blive 
lejlighed til at møde Korpsledelsen. 
 
Hele gruppen tager sammen på sommerlejr til Tydal lige syd for 
grænsen i uge 27. 
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Årets oprykning 10-12 august bliver lavet om til en fælles gruppetur 
til Tudsdam. Arrangementet i Wig Wam bibeholdes dog, således at 
vi tager af sted efter turen til Slangebjerget.  
 
Det er mit håb, at vi kan befæste og styrke det sammenhold og den 
kammeratlige tone, der er mellem alle lederne i gruppen.  til en ”rød 

, hvor 
f hinanden 
 For vi skal 

 
Ellen Bernth 
Gruppeleder 
 

pe, hvor vi 

ldrekræfter, 
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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: kw@lsp-bystrup.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@dazzle.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: bernth@email.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: bernth@email.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 18 00    E-mail: svs@klog.dk 
   Fredericiagade 3, 2.th. 20 40 86 69  

WigWam  Spejderhytten WigWam 75 62 35 88    E-mail: jha@dazzle.dk    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 
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