
 

 
 
 
Julekampagneudvalget søger! 
 
Til et mindre julearrangement på Søndergade lørdag den 1. 
december 2001 søges et eller flere rensdyr med udvoksede gevirer. 
Vi kan selv sørge for afhentning i Horsens og omegn, ligesom vi 
naturligvis sørger for tørklæde og nissehue, så kræet ikke fryser. 
 
Klokkeklang, klejnelugt, kaner og bløde julemænd har også 
interesse samt nissekoner, nissedrenge, nissemænd og piger. Vi 
bytter gerne med et kys under misteltenen – til alle jer fra alle os. 
 
Henvendelse til Lone Ragn på email: rensdyr@erikmenved.dk 
 
 
Annoncører søges 
 
En del af vores tidligere annoncører driver ikke længere forretning. 
Vi har derfor mistet en del tilskudskroner i form af annonceindtægter. 
Hvis du kender nogen der kunne tænke sig en annonce og støtte et 
godt formål, må du meget gerne gøre reklame for vores lille blad. 
Annoncerne koster kr. 300,- , 500,- og 750,- for hhv. en kvart, en 
halv og en hel side. 
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Nyt fra Gruppelederen 
  
Så er vi godt på vej mod vinter og vi begynder at skulle være mere 
inde, men spejdermøderne skulle gerne stadig være spændende og 
lærerige for alle. 
 
I november holder lederne et døgn-møde, vi kalder det Rød Tråd, 
hvor vi fastlægger gruppens/ledernes mål og metoder for den 
kommende periode. Vi skal have os en god snak om hvordan det går 
i de enkelte grene og hvilke ideer vi kan lære af. Vi lægger faktisk en 
fælles plan for alle grenene, så lederne ved nogenlunde, hvad de 
andre laver.  
 
Der er en masse snak og diskussion men heldigvis i en rigtig god 
tone og  der bliver også plads til nogle lege og lidt fis og ballade ind i 
mellem. Vi er nemlig gode til at grine sammen og have det rart med 
hinanden. Det skal til for, at vi kan føle os som et helt team, der kan 
lave det gode spejderarbejde vi kendt for.  
 
Vores fællesskab smitter jo netop af på spejderarbejdet som 
spejderne mærker på egen krop, derfor er det vigtigt at vi dyrker 
fælleskabet også blandt spejderne, for det giver nu et godt afsæt til 
den videre færd, at man har et godt bagland, der bakker op. 
 
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 2001/2002 
   
  
 November 

 
2.-3. Ledertræf i divisionen – et oplevelsesarrangement 

 9.-11. 
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7. Himmelkursus
 9.-11. Juniortur

16.-17. Rød Tråd tur for EMT ledere - julefrokost 
26. Ledermøde i Wig Wam 19.30 
23.-25. 
 

Mini-tur og mikro-tur 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 December 
  

14.-16.
 

Juniortur
 

 
 

  
Januar 2002    12. Mikrolederdag
12.-13. Seniorgrenens julefrokost
19. Blå patrulje arrangement 
21. Grenmøder for alle ledere på AMU Centret – kl. 19.00 
26.-27. 
 

Den frosne Hest – Vinterhejk for spejdere/seniorer m.fl. 
 

 
 
 
 
 

  
Februar    
  
Sidste 
weekend 
 

Fastelavnstur -  for alle i Erik Menved gruppe 
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Mikrogrenen 
 
 
 
 
 
 
 
Hejsa alle sammen 
 
Vi har nu 16 indmeldte og 2 som kigger lidt på hvad det vil sige at 
være spejder, vi håber meget i får lyst at blive. 
Siden sidst har vi arbejdet med mikrosnittet og afprøvet dolken ved 
at snitte en gren fin så den kunne bruges som skaft til en oplukker. 
Vi har bunden sløjfer og råbåndsknob. Der er også øvet i at lave bål. 
Lige før Efterårs ferien var vi i svømmehallen, altid en god aften….  
Vi har haft et kartoffelmøde, som indeholdt  baser med: 1. 
kartoffeltryk på papir, 2. en leg som hedder Nap, 3. lave kartoffeltern 
som skulle trækkes på en snor og hænges til tørre. Dem skal vi 
arbejde vidre med når de er tørrer. Nok til vores juletur i Torp. 
Fremtid:  som i ved holder vi ingen møder i december, men vi vil 
alligevel gerne være sammen med jer et par gange. Vi laver noget 
på strøget i Horsens den 1. dec. 2001  Det skal i nok komme til at 
høre nærmer om …..  snart. Og så vil vi gerne i er med til et lille 
optog i byen MANDAG den 10. dec. 2001. Der skal vi hente 
Fredslyset, som kommer med tog helt nede fra Østrig og så går vi 
igennem byen og giver det videre bl.a. til kirken. 
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Program for mikroerne 
 

November: 
 

06 Papmache ramme  
13 Lege med snebolde 
20 Politi stationen  ( mødes der kl. 18 og hentes der kl. 20 ) 
23-24 Overnatning i Torp, juleafslutning 
 
December: 

 
01 En lørdag på strøget  
10 Hente Fredslyset 
 
Ikke flere mikromøder i år 2001 
 
I skal til hver møde ha’ tøj og fodtøj med til at vi kan være ude. Og 
ring lige afbud hvis I ikke kommer, så vi ikke behøver at vente på en 
der ikke kommer !!! 
 
Husk at kigge i datoplanen, andet sted, for at følge med i hvad der 
”rør” sig i WigWam også i de andre grene. 
 
Mange store MIKRO hilsner 
Peter, Anita, Lone, Trine og Gitte 
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Husk  Vores  Mikro  Juletur   til   Torphytten                           

     

Minigrenen 
 
I minigrenen er vi nu fire ledere, 18 indmeldte minier og to på prøve. 
De er rart som leder at komme ned til så stor en flok spejdere og det 
er bestemt også vores indtryk, at børnene nyder at være så mange. 
 
D. 5. – 7. oktober tog vi på tur til Kollen-hytten. 
Det var en fantastisk tur, med rigtig mange tilmeldte spejdere. 
Da det var vores første tur på egen hånd, efter oprykningen, var det 
rart at komme af sted og blive rystet lidt bedre sammen.  
Weekendens tema var indianer, så hele lørdagen gik med, at lave 
den rigtige udsmykning, samt lave nogle forskellige 
indianeraktiviteter. 

Den  23-24-25  november 
 
Vi mødes i Torp fredag kl. 19.00.  

Børnene var også meget interesseret i at hjælpe med madlavning og 
opvask. Specielt da Jonas tilbød sig til opvasken, var der rift om 
pladserne blandt pigerne. 

Hentes igen af mor & far Søndag kl. 11.00.  
                                                                                                 
Husk at aflevere sedlen senest tirsdag den 13/11. 

Lørdag aften hyggede vi med indianerbål og ”skudt brød” på pind.  
Hele weekenden var vi af sted med nogle spejdere, der var meget 
vilde med at synge. Der blev sunget gamle kendte, og alle mand 
kom hjem med nye sange i bagagen. 

 
----- Riv-klip-flå-bid husk at spytte ud  ------ Riv-klip-flå-bid husk at spytte ud -------  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Her er adresse og kort til Hytten Søndag middag, var alle forældre inviteret til frokost. Rigtig mange 

forældre og søskende tog opfordringen op og kom med den ene 
lækre ret mad, efter den anden. Desværre var der nogle af vores 
børn der skulle noget andet om søndagen, så de kunne ikke være 
med på den sidste del af turen. Det var ærgerligt at de måtte forlade 
turen, inden den sluttede, men næste gang, håber vi da at de kan 
deltage på hele turen. 

TORP - HYTTEN 
Østbirkvej 8, Østbirk 
 
 

Ud over at knytte nogle stærkere bånd imellem spejdervenner, var 
der også flere af vores minier der var vokset nogle cm i løbet af 
weekenden. Disse cm skyldtes at de overvandt en lille smule 
hjemve……og mon ikke vi også har nogle forældre der er blevet lidt 
bedre til at undvære deres børn….. 
Vi begynder nu på november, i denne måned skal vi arbejde med 
emnet ”lys & mørke”.  
Da vi nu er skiftet fra sommertid til vintertid, vil det være en god ide, 
at huske at få sin lommelygte med til spejdermøderne. 
I november går vi selvfølgelig også ud så……. 

Torp-hytten Det er derfor ret vigtigt at I husker  jeres udetøj, for vi går ud uanset 
vejret !!!  
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Program for minierne Nu har alle piger og drenge fået deres knivbevis, I var rigtig gode til 
at lære reglerne for knivbeviset.  
Derfor må alle minier nu bære dolk…….men…kun hvis knivbeviset 
er syet på uniformen. 

December: 
 

Nu vi er ved mærkerne, så skal vi måske lige minde om, at der IKKE 
må være mikromærker på uniformen længere. I kan eventuelt sy 
dem på jeres bålkappe, hvis I har sådan en.  

Emne: LYS & MØRKE (husk din lygte) 
 
01 Refleksbrikker 

 08 Lave stjernetegnskort 
Selvom I nu har fået knivbeviset, forventer vi ikke at i har dolk med, 
gangen efter.  

15 Vores hemmelige sted 
En mørk tur, uden lygte 

Det vil være en god ide at ønske sig en dolk, og det var jo oplagt at 
ønske sig den til jul. 

22 Fakler 
23-25 Juletur 

Som I jo allerede har fået at vide, vil vi meget gerne, at I også ønsker 
jer en sangbog, da det er lidt sjovere at synge, når man har sin egen. 
Dette er dog snart overflødigt at nævne, da I snart alle sammen har 
investeret i en sangbog. 

29 FULDMÅNEMØDE 
 ”Hygge og uhygge” 
  
 

 Da vi har et ret stramt program på vores møder, er det meget 
vigtigt at I kommer til tiden, ligesom det er en selvfølgelighed at 
I altid !!!  ringer til en af mini-lederene hvis I skulle blive 
forhindret i at komme til møde. 

I skal huske at vi snart skal af sted på tur igen, denne gang bliver det 
en julehyggetur, det bliver d. 23. november til 25. november. 
Når der kommer tilmeldinger, er det vigtigt at der gives besked til 
tiden, uanset om I deltager eller ej…..  
 Husk!  I minigrenen holder vi også møder i december. 
En STOR hilsen til alle mini´er Sidste møde inden jul er d. 13/12
 
Janni, Linda, Vivi og Rikke 
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Juniorgrenen 
Program for juniorgrenen  
 Pludselig er oktober gået og det er blevet november. 
November: Månedens tema: Klar dig selv (fortsat)  
7. Førstehjælp. Reklamer. Det var dejligt, at så mange af jer kunne komme med til vores tur 

sammen med Bredsten og Delfinerne. Desværre var Risskov Drenge 
faldet fra i sidste øjeblik, men sådan er det jo bare. 

9.-11. JUNIORTUR 
14. Cykellapning. Cykelsikkerhed. 
21. Lejrstol - Hjorte besøger Jan Hvis de forældre der læser dette intet har fået at vide om turen 

endnu, skal vi da her ganske kort løfte sløret for hvad turen bød på. 28. Lejrstol - Mammuther besøger Jan 
 Fredag aften efter ankomsten skulle vi på smuglerløb i skoven, hvor 

diamantsmuglerne måtte kæmpe sig vej gennem den 
ufremkommelige (og mørke!) skov hvor det vrimlede med toldere og 
banditter. Der var helt sikkert mudder-garanti! 

December: 
5. Lejrstol - Ildfluer besøger Jan 
12. Vingummi 
14.-16. Juletur Lørdag kom de kongelige gæster. De tre prinsesser ankom i 

guldkaret (1,3 hit), og ville alle have kronprinsen som gom, og det 
går jo ikke. Så juniorerne skulle på vores løb lørdag formiddag finde 
ud af, hvilken af de tre prinsesser, som nu sad lænket i fangehullet, 
der skulle slippes løs for at blive gift med kronprinsen. De andre 
prinsesser blev herefter degraderet til tyende. 

19. Juleafslutning med forældre 
 

 

Lørdag eftermiddag skulle de mange udenlandske kongelige gæster 
klargøres til bryllup og aftenens festmiddag. Vi fik kronprinsen og 
den svenske prinsesse Helga gift. Hurra. 
Aftenen gik med spisning, lanciers, og til sidst en lille aftenafslutning 
inden det var sengetid. 
Søndag var der almindelig oprydning og afsked. 
Vi håber, at I havde en rigtigt god tur. Billeder fra turen kan ses på 
vores hjemmesider. 
 
I november fortsætter vi med vores klar dig selv tema. Nu har I jo 
fået lært at sy, nu skal vi også kunne lappe cykel. 
Patruljerne skal også ligesom sidste år have lavet nogle 
patruljehjemmesider. Da vi ikke har internetforbindelse i Wigwam, 
sker dette hos Jan, og for at Jans ydmyge bolig ikke skal revne, er 
det delt over 3 juniormøder, hvor 1 patrulje besøger Jan ad gangen, 
mens de andre laver lejrstole i Wigwam. 
 

Med finurlige juniorhilsener 
Fox, Puma, Tavi og Tue 

Juniorførere (og førerinde) 
Sejere fåes de ikke! 
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 Fødselsdagslisten 
  
Tiden går og alle bliver ældre. Mikroer bliver minier, minier bliver 
juniorer og juniorer bliver store nok til at blive smidt ud hjemmefra.  
I oktober er der også en del der har fødselsdag. Vi ønsker alle hip-
hurra og tillykke, håber I får nogle spejderting i gave, og vi glæder os 
til kagen. 
 
Harald nebsbjerg  4. oktober 
Martin Bojsen   6. oktober 
David Capion   1. november 
Kasper Wohlert  1. november 
Jonas Hyldahl   5. november 
Laura Jespersen  13. november 
Simone Borring  18. november 
Morten Ragn   19. oktober 
Chris Christensen  23. november 
Chris Nissen   27. november 
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Annonceplads til salg 
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 Nyt fra Glenten 

  
En natur oplevelse - Plan 2 Lodskovvad  

 
Jeg har været på plan Lodskovvad i Nordjylland, Råbjerg mile fra 
d.14.10 til d.20.10-2001 

 

Plan Lodskovvad er en vandrehike som strækker sig over 4 dage. 
Resten af tiden brugte man på sin patrulje og på at vide hvad man 
skulle gøre under hiken, hvad man skulle gøre for at forebygge 
vabler (jeg fik ikke vabler) og hvad man gjorde hvis man fik en. 

 

På hiken gik vi 72 km. i alt. Vi gik på strand, i mose, i skov og så 
heldigvis også på vej. 
Når vi skulle sove, sov vi i biuaker lavet af vores ponchoer. 
Der blev også lavet en sang: 
 
mel: Er du dus med himlens fugle 
Er du dus med Råbjerg mile 
og sumpens kolde vand 
forstår du alle men’sker 
der vandre her til land 
kan du smile til en gravko 
og skide i en skov 
så har du fundet af noget 
som er ganske sjov. 
 
Det er alt fra mig. 
Hilsen Chris H. Sørensen 
 
 

 

Klanen 
 
Så er vi her igen... med nyt fra seniorgrenen / Klan MicMac! Vi synes 
såmænd selv at vi har haft så vældig travlt, så travlt at vi er alt for 
udmattede til at fortælle om det!!!  Derfor vil vi i stedet benytte 
lejligheden til at gøre opmærksom på den kollektivuge vi inden 
længe vil besætte Wigwam med: Uge 47, så er I advaret. 
Ud over det skal vi også på bil-O-løb i slutningen af november. 
 
De bedste hilsener, MicMac 
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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: mik@erikmenved.dk Junior  Ass. Kasper Wohlert  75 60 26 14 

   Smedegade 79D  

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

   E-mail: bims@erikmenved.dk Junior  Ass Pernille Bernth  75 65 74 89 
   Hovmarksvej 89  

Mikro  Ass. Lone Ragn   75 61 72 52    E-mail: pernille@erikmenved.dk    Ny Gothersgade 10  

   E-mail: puk@erikmenved.dk Spejder Leder Janus Topp   75 61 01 58 
   Kattesund 1   23 25 89 34  

Mikro  Ass. Anita Bjerregaard  75 61 88 07    E-mail: janus@erikmenved.dk    Bakkesvinget 31  

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

Mini  Leder Janni H. Sørensen  75 61 43 25    E-mail: es.bernth@mail1.stofanet.dk    Ny Havnegade 12, 1.  20 70 43 25  

   E-mail: jahos@12move.dk Senior  Leder Janus Topp   75 61 01 58 
   Kattesund 1   23 25 89 34  

Mini  Ass. Linda Ballegaard  75 64 73 77    E-mail: janus@erikmenved.dk    Sydvestvej 4  

   E-mail: sydvestvej4@mail1.stofanet.dk Gruppe Leder Ellen Bernth   75 65 74 89 
   Hovmarksvej 89  20 23 39 97  

Mini  Ass. Vivi Rasmussen  75 60 13 82    E-mail: ellen@erikmenved.dk    Egernvej 14  

Formand  Jesper Boldsen  75 61 60 28  

Mini  Ass. Rikke Ebbesen  75 62 55 22    Frydsvej 42    Borgergade 25, st.  21 81 78 24    E-mail: boldsendk@post.tele.dk    E-mail: ebsteren@hotmail.com  

Kasserer  Svend Skov   75 64 53 96  

Junior  Leder Jan H. Andersen  76 25 02 14    Vibeholmsallé 1    Mindegade 24   20 40 86 69    E-mail: svs@klog.dk    E-mail: fox@erikmenved.dk  

WigWam  Spejderhytten WigWam 75 62 35 88  

Junior  Ass. Søren Pedersen  20 91 76 63    Studentervænget 45B    Kongensgade 6, 3.     E-mail: tavi@erikmenved.dk Hjemmeside: www.erikmenved.dk   Fortsættes på bagsiden... DEAD LINE for Kulkassen er den 28. i hver måned 
Indlæg sendes til kulkassen@erikmenved.dk 

eller anbringes i redaktørens postkasse i Wigwam 
19 20 


