
 

Månedens check-spørgsmål 
 
For at undersøge, hvorvidt ungerne husker at aflevere Kulkassen 
derhjemme og sikre at den bliver læst, har redaktionen indført 
"Månedens check-spørgsmål". Vi vil uden varsel spørge tilfældige, 
uskyldige forældre om månedens spørgsmål, og kan de ikke svare, 
har de ikke læst Kulkassen. 
Og ve den der ikke har det! 
 
Månedens spørgsmål er: 
 
Sp: Hvornår blev Det Danske Spejderkorps stiftet? 
 
Svaret kan findes et sted i bladet. God læselyst. 
 
Mvh. Redaktøren 
 
 
Nyt på www.erikmenved.dk 
 
Det er muligt at hente den nyeste Kulkasse som tidligere udgaver af 
Kulkassen som dokumenter på Erik Menveds hjemmeside. 
 
Hjemmesiden er blevet udvidet med billeder fra gruppens 
sommerlejr i Tydal. Du kan bladre i godt 250 billeder fra lejren. 
 
God fornøjelse. 
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Mødetider 
 
Mikrogrenen Tirsdag 18:00 - 19:30 
Minigrenen Torsdag 18:30 - 20:00 
Juniorgrenen Onsdag 18:30 - 20:30 
Troppen Tirsdag 19:30 - 21:30 
Klanen  Mandag 19:30 - 21:30 
 
Der afholdes ikke spejdermøder i skolernes ferier. 
 
 
Husk at melde afbud til lederne inden mødet, hvis I er forhindret 
i at komme. 

Besøg også Erik Menved Gruppe på 
www.erikmenved.dk 
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Nyt fra Gruppelederen 
  
Efter en veloverstået ferie og ikke mindst sommerlejr er I alle 
velkomne tilbage til spejderhverdagen i Wig Wam og omegn. 
 
Jeg er sikker på, at vi går en ny og spændende spejdersæson i 
møde. Det kniber os desværre lidt at finde en ny tropsleder, men ved 
fælles hjælp vil vi få det til at fungere. Men hvis du skulle møde en, 
der lige står og mangler at få afløb for lidt spejder-energi, må du 
endelig gøre voldsom reklame for vores udmærkede gruppe og lade 
mig det vide. 
 
Her i august starter vi med vores oprykning, som i år er en fælles 
gruppetur. I september bliver hele gruppen inviteret til Hovedgårds 
60 års jubilæum. 
 
Og så må vi jo ikke glemme Middelalderfestivalen. Vil du godt huske 
at skrive dig på listen i Wig Wam – det haster! Vi skal bruge rigtig 
mange hænder i de to dage det står på. 
 
Vel mødt alle sammen til et godt spejderår. 
 
Ellen 

 

 
 
 



 
 

Gruppens program for 2001 
   

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

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

 
 
 
 
 
  
  

 

 

September 
 
5. Junior – Venneaften 18:30-21:00 
6. Grenmøder for alle ledere på AMU Centret 
7.-9. Kursus for PL/PA, seniorer og ledere (livsfærdighedskursus) 
8. Minidag i Horse division 
11. Ledermøde kl. 19.30 i WigWam 
22. Hovedgård 60 års jubilæum 
29. Sct. Georgsgildernes natløb for storspejdere 
 
Oktober 
 
5.-7. Juniortur
25. Ledermøde i Wig Wam 19.30 
31. Styrelsesmøde i Wig Wam 19.30 

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

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

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

16.-17. Rød Tråd tur for EMT ledere - julefrokost 
26. Ledermøde i Wig Wam 19.30 
24.-25. Fenrisløbet (Spejdergrenen)
 
December 
 
14.-15. Juniortur
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Mikrogrenen 
 
 
 
 
 
 
 
Hej med jer mikroer og andet godtfolk. 
Det var så den sommer. Vi håber I alle har haft en rigtig god ferie 
med en masse gode oplevelser – og at I nu er klar til endnu en 
sæson spejderi med de oplevelser der vil komme. 
 
Endnu engang tak til alle der var med på Tydal og tak for lån af 
Jeres børn. Vi syntes det gik over al forventning og glæder os 
allerede til næste års sommerlejr. Læs i øvrigt andet sted i 
Kulkassen om sommerlejren. 
 
Ved oprykningen har vi sagt farvel til vores 14 store mikroer, der skal 
til at prøve kræfter med mini-livet - Vi ønsker Jer held og lykke og 
siger tak for nogle gode mikro år. Det betyder, at vi ”kun” har 8-10 
mikroer at starte op med – men vi håber selvfølgelig at der hurtigt vil 
komme flere til. 
 
August måned byder vanen tro på Middelalderfestival hvor vi i 
gruppen jo har den berømte bod med pandekager, og hvis I ikke 
allerede har skrevet Jer op til et par timer kan I stadig nå det. Hvad 
sensommer og efterår ellers byder på vil tiden vise, men I kan holde 
Jer orienteret ved at følge med her i Kulkassen. 
 
Mange store Mikro hilsner fra 
 Mik, Gnist, Puk og Bims 
 
Program for mikroerne 
 
August: 
Tirsdag den 14.  : Hyggemøde med bålhygge 
Tirsdag den 21.  : Vi laver nye patruljer 
Fredag d 24.- Lørdag d.25. : Middelalderfestival 
Tirsdag den 28.  : Vi tager på løb. 
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Så var tiden endelig kommet. Det var onsdag den 4. juli, klokken var 
halv ni og 16 spændte og forventningsfulde mikroer var mødt op ved 
Wigwam for at sige farvel til mor og far og goddag til 4 dages 
sommerlejr i Tydal. 
Busturen var lang og vi gjorde da også lige et holdt halvvejs for at 
tisse og få lidt kage. Så nåede vi endelig frem til lejren og fik båret al 
vores bagage ned til lejrpladsen hvor resten af gruppen lå.  
Der var godt nok lidt stille på pladsen da vi kom, fordi de andre grene 
var ude til aktiviteter – så vi fik sat vores nye telt op, båret bagagen 
ind og begyndte ellers så at hente rafter til køkkenbordet og grave 
bålplads. Pyh hvor er her varmt!!!!! 
Eftermiddagens arrangement var en slags Paint Ball, hvor spejderne 
i forskellige hold skulle stjæle nogle symboler fra de andre uden at 
blive skudt af melbolde. Pyh hvor er her varmt!!!!!!! 
Tydallejren gav aftensmad til alle lejrens ca. 350 deltagere da de 
kunne fejre 25 års jubilæum. Vi fik helstegt pattegris som egentlig 
skulle spises ved det enorme spisebord der var bygget hele vejen 
gennem lejren, men det var lidt for ustabilt så vi satte os på jorden 
og spiste. (i skyggen) 
Minierne havde inviteret os til lejrbål om aftenen og det var ret 
hyggeligt. De viste et stykke om en prins og en prinsesse der stak af 
hjemmefra som de selv havde lavet og vi sang nogle sange og 
legede lidt. Så var det vist også på tide at gå i poserne – godt trætte. 
 
Torsdag efter morgenmad og flaghejsning skulle vi en tur i 
Landsbyen hvor vi bl.a. kunne hamre i gasbeton og fedtsten, lave 
papir, uldbolde, pileflet, brød og støbe lys. 
Over middag hed aktiviteten Utraditionel idræt. Vi startede med en 
gang høvdingebold mod en flok minier fra Ulkebøl, og vi kæmpede 
bravt til det sidste – men det var vist dem der vandt. Nu trængte vi til 
at blive kølet ned igen, så vi kom en tur ned til Trenen hvor vi 
spillede vandpolo og legede. 
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Tilbage i lejren gik tiden med lidt leg og hygge inden vi fik sen 
aftensmad – den var næsten ti – og så krøb vi i poserne. 
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Fredag formiddag var vi på aktivitet sammen med minierne – O-løb. 
Her fik vi kort forklaret hvordan kort og kompas fungerer og vi gik en 
tur i området og så de ting, der var indtegnet på kortet. 
Efter frokosten skulle vi så hen til Gammel Spejd. Centerteamet 
havde opbygget en lejrplads som den så ud i 1920 érne og til at 
fortælle kom Mogens iklædt en rigtig gammel uniform med lange 
uldbukser og finpudsede sko – godt det ikke var os i den varme. Han 
viste os en masse gamle spejderting og vi lærte nogle fløjtesignaler, 
lavede snigeøvelser og til sidst en gang tovtrækning – hvor lederne 
vandt. 
Nu ville vi så igen en tur i Trenen og lege inden vi fik aftensmad og 
skulle til stort lejrbål. Underholdningen var Melodi Grand Prix, hvor 
grupperne sang og viste nogle forskellige sketches og der var 
afstemning til slut. 
Da vi kom tilbage til lejeren var der lejerhygge med kagekone for 
Mette havde nemlig fødselsdag. Hurra – Hurra – Hurra. 
  
Lørdag formiddag gik med at få pakket det hele sammen igen og få 
brudt lejren ned, så vi var klar til at tage med forældrene hjem igen. 
 
Det var så lidt af det der skete på en lejr hvor vejret var med os, hvor 
vi blev godt trætte og vi blev en masse spejderoplevelser rigere. 
 
Med mange mikrohilsner 
 Mik, Gnist, Puk og Bims 
 
 
Billeder fra mikroernes sommerlejr på næste side. Du kan se flere 
billeder fra sommerlejren på www.erikmenved.dk. 
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Program for minierne 
 

Minigrenen 
  
August: Hej alle gamle som nye mini´er. Vi er nu kommet hjem fra en 

fantastisk god sommerlejr, med det mest fremragende vejr. 10. – 12. Oprykningstur med hele gruppen 
16.  Skovtur Vi var 8 mini-spejdere og to mini-ledere, og i løbet af en uge, 

lykkedes det os, at amputere en finger, miste to spejderbælter m. 
dolk, gå 10 km, være på natløb, være til vablebal og spille spejder-
paintball…………….ja,  vi kunne fortsætte i det uendelige. 

Vi finder et særligt sted i skov/park som ”vores sted” 
Begynder at snakke om /prøve på knivbevis 

23.  Skovtur 
  Aftryk af blade I har været nogle fantastiske spejdere at have med, og os ledere 

glæder os allerede til vores næste tur. 30.  FULDMÅNEMØDE 
  Øver os til knivbeviset  
 Nu er et spejderår gået, det betyder at vi har lært hinanden rigtig 

godt at kende og vi har forhåbentlig alle sammen, fået os nogle nye 
spejdervenner, eller gamle venskaber er blevet tættere.  

 
 
 Desværre betyder det også at vi skal tage afsked med nogle af vores 

spejdere. 
I år har vi 5 spejderkammerater, der er blevet for store til at kalde sig 
mini´er, det er: Rasmus, Tobias, Josephine, Nicolaj og Maria. 
Vi har været glade for at have lært jer at kende, og vi glæder os 
allerede til at møde jer som juniorspejdere. 
 
At spejderåret er gået, betyder også at vi skal sige velkommen til alle 
dem, der er blevet for store til at kalde sig mikro´er. Vi får ca. 15 nye 
mini´er, vi kender ikke jeres navne, men vi kan hurtigt få dem lært. 
 
Så har vi dem, der bliver tilbage i minigrenen i et år mere, det er: 
Simon, Mads, David og Kristina. Nu er I jo blevet ”de gamle mini´er” 
så I har en stor opgave, der hedder ”alle nye mini´er skal lære alt det 
som I kan og I skal sammen lære en masse nyt og opleve en masse 
nyt. 
 
I det nye spejderår skal vi været meget ude, så husk at i hver gang 
skal have udetøj med/på, for vi går ud selvom der måske er nogle 
der ikke har regntøj med. 

 
 

 
Vi glæder os til det nye spejderår, og til at blive lidt flere spejdere i 
minigrenen. 
 

Rikke, Linda, Vivi & Janni 
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Juniorgrenen 
 
Så endte sommerferien og dermed 7 ugers kedsomhed (lige bortset 
fra sommerlejren). Tilbage til skolen, lektierne og spejderne, som jo 
naturligvis er langt det vigtigste. Efteråret står for døren med et langt 
program. 
 
Som junior skal man forberede sig til at blive en dygtig spejder inden 
man rykker op i troppen. Derfor er der en lang række færdigheder 
som det er nødvendigt at lære. Hovedparten af jer skal rykke op til 
troppen til næste år, og inden da, er der naturligvis en masse I skal 
lære. 
 
Det kommende år er inddelt i temaer om bestemte emner, for 
eksempel "I BP's fodspor", "Klar dig selv" osv. Vores møder og vores 
ture vil handle om disse temaer og det er selvfølgelig nødvendigt at 
deltage for at kunne gøre sig fortjent til at modtage de 
duelighedstegn der hører til. 
 
I vil også en gang imellem skulle forberede jer på opgaver 
derhjemme fra gang til gang. Der vil ikke være tale om danske stile 
eller brøkregning, men ting som I skal tænke over eller måske øve 
jer på. 
 
Vi fortsætter med patruljekonkurrencerne fra tidligere, og som en ny 
del af patruljearbejdet indgår også, at der skal skrives dagbog om de 
enkelte måneders aktiviteter. Patruljerne skal også på skift skrive 
indlæg til Kulkassen. 
 
Programmet for august måned kan I se på næste side. Vi skal 
selvfølgelig til Middelalderfestival, hvor vi efterfølgende skal afsted 
på vores Nat-tur. Vi håber, at alle de modige deltager. 
 
I starten af september har vi lavet et lidt udvidet aftenprogram, hvor 
vi afholder en "Venne-aften". Denne aften håber vi, at I vil medbringe 
nogle af jeres venner/veninder, så de kan se hvad det er rigtige 
spejdere laver. 
 
Om nogle få dage skal vi modtage de nye juniorer fra minierne. Det 
drejer sig om Maria, Nicolaj, Josephine, Rasmus og Tobias. Vi tager 

naturligvis godt imod dem, forudsat selvfølgelig at de klarer sig 
helskindet igennem indvielsesceremonien! 
 
Svaret på månedens checkspørgsmål er: Det Danske Spejderkorps 
blev stiftet 1910 (16. december 1910, for at være helt præcis) 
 
 
Program for juniorerne 
 
August Månedens tema: I BP's fodspor 
8.  Lave forhindringsbane, se billeder fra sommerlejr, 

snakke om program, ordne patruljekasser,  
uddele mærker 

10.-12.  Oprykningstur 
15.   Patruljeinddeling, snakke om patruljearbejde,  

bane pilles ned, uddele spejdernavne 
22.  Fladbrød + smør, øksebevis m.v. 
24.-25.  Middelalderfestival 
25.-26.  Nat-tur 
 
September 
5.  Vennearrangement 18.30 - 21.00 
 

Med finurlige juniorhilsener 
Jan, Kasper og Søren 

Juniorførere 
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Middelalderfestival  -  Hjælp! Sommerlejr 2001 for juniorer  
  
Den 24.-25. august 2001 er der Middelalderfest i Horsens. Erik 
Menved Gruppe deltager traditionen tro i dette arrangement. 
Deltagelsen i Middelalderfesten er en sjov aktivitet for deltagere, 
men er også en væsentlig indtægtskilde for gruppe. 

Der bliver selvfølgelig aldrig en rigtig sommerlejr hvis ikke 
juniorgrenen deltager. 9 juniorer var med på lejr samt Jan og Kasper 
mens Søren blot var på gæstevisit. 
Det blev til en dejlig uge med masser af sol, masser af saftevand, 
melodi grandprix, pizzadej der ikke kunne hæve, strækmarch, rod i 
teltene, patruljeøvelser som i gamle dage, uldkartning, fremstilling af 
tov, store dunkende vabler under fødderne, buksevand, koldskål i 
skyggen, masser af bank til de uvorne, hike i det gamle danske land 
og meget andet. 

Vi er alene om at passe boden i år, og har derfor brug for flere 
hænder end sidste år. Der skal både bruges hjælp til at stille boden 
op, til at passe den fredag og lørdag, samt til at pille den ned lørdag 
aften/natten til søndag. Kunne du have lyst til at hjælpe til som 
forælder, så skriv dig endelig på listen der hænger i Wigwam. 
  
 Nu er vi jo selvfølgelig ikke bare på hyggevisit i grænselandet. 

Juniorgrenen er en konkurrence-gren med vores snart toptrænede 
elitespejdere. Derfor deltog vi naturligvis ikke i den bette gåtur på 10 
kilometer, men tog afsted på storspejdernes og seniorernes hike på 
25 kilometer gennem en del af det tidligere så storslåede Danske 
riges historie. 

 

Og hvem vandt? Ja, vi måtte se os overmandet af nogle elite-
seniorer der tog førstepladsen gennem ufine kneb, men 
andenpladsen gjorde vi krav på. Beviset herpå vil hænge til evig tid i 
Wigwam. Det var rigtigt flot gjort juniorer. 
Melodi grandprix skulle der også til, og med de show-aber vi har, 
kunne vi selvfølgelig også stille med et band. Pigerne sang og VJ 
gav den unplugged med rå akustisk guitar til Tom Dooley. 
Trods uovertrufne klapsalver måtte vi dog se os slået af andre 
bands, men nu kan vi til gengæld sige, at vi har været med i Melodi 
Grandprix. Det kan ingen tage fra os. 
Svømmehallen - eller rettere friluftsbadet - i Tarp var vi også i. En lidt 
kold fornøjelse, hvor vi blev udsat for strenge tyske regler om, 
hvordan man skal sidde i en vandrutsjebane. Det er sjovt som 
ungerne pludselig forstår tysk, når der stor en meget stor mand iført 
hvid kittel og træsko og råber. 
Det kunne være juniorlederne også skulle til at skælde ud på tysk 
fremover. 

 Vi håber, at I allesammen havde en rigtigt god lejr. 
Juniorførerne 
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 Fødselsdagslisten 
  
Tiden går og alle bliver ældre. Mikroer bliver minier, minier bliver 
juniorer, juniorer bliver store nok til at komme i troppen og inden man 
har set sig om, har man 25 års jubilæum som leder. Siden sidst er 
der en del der har haft fødselsdag, og der er naturligvis også en del i 
august. Vi ønsker alle hip-hurra og tillykke, og vi glæder os til kagen. 

 

 
Luna Mangård   2. juli 
Michelle Svendsen  3. juli 
Linda Ballegård  3. juli (lidt ældre end Jan) 
Lisbeth Carlsen  5. juli 
Mette Ragn   6. juli 
Morten Svane   10. juli (mon han fremtryllede 

chokoladeboller på dagen?) 
Mathias Plougsgård  17. juli 
Emma Lau   23. juli 
Kristian V. Jørgensen (VJ) 27. juli 
Simon Neve   5. august 
Gitte Christensen  9. august (20 år og nogle somre) 
Peter Zeuner   13. august 
Esben D. Johansen  17. august 
David Thorstensen  24. august (lige midt i 

Middelalderfestivalen) 
Maria Henriksen  29. august 
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Annonceplads til salg 
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Lygter – Kompas Troppen 
 
Intet nyt fra troppen. 

Dolke – Spejderbestik  
Men intet nyt er som bekendt godt nyt. 
 

Madkar m. foldekop  
Klanen 
 

Trangiasæt Ja, så blev det hverdag igen, og forhåbentlig har alle haft en god 
sommerferie…i hvert fald var hele EMT på sommerlejr på Tydal. 
Seniorerne var mødt talstærkt op…”en, to, mange” som man siger. 
Da vi kun var to, havde vi ikke det helt store udstyr med, det blev kun 
til den mest livsnødvendige oppakning bestående af en  ti personers 
tipi (man skal heller ikke overdrive med pladsen) og en hængekøje 
(med sådan en i nærheden, så bliver en senior aldrig væk). 

- og mange andre ting 
 

Trods vores beskedne antal (sammenlignet med de andre grene) 
lykkedes det os alligevel at holde humøret oppe. Vi havde ikke lige 
fået bestemt os for hvad vi ville bedrive tiden med på lejren, men det 
blev intet problem…vi tog bare det der lød mest interessant, og jeg 
vil tro at vi fik prøvet de fleste aktiviteter…noget dog mere krævende 
end andet. Fx kan nævnes klatre-væggen  (som vi begge to både 
kom op og ned ad i et stykke), landsbyen (hvor Pernille, helt uden 
nogen bagtanke, passede bollerne i ovnen i cirka 5 min…) så var 
der også liggeunderlag aktiviteten som Jonas deltog i en 
eftermiddag, og så ej at forglemme sivbåden som vi byggede i 
fællesskab med minierne, og som efter ca. ti meters sejllads sank. 

 

Kig ind 
 

-10% til spejdere 
 

Men vi beviste også vores styrke gennem de, indtil flere små nyttige 
”senior-projekter”  og så selvfølgelig vores hike, hvor vi undervejs 
besluttede os for at gå 35 km i stedet for den lille spadseretur på 25 
km.  

 
 
 
 

Og inden denne beretning ender med at blive ligeså lang som hiken, 
så slutter jeg med et simpelt tak for en god sommerlejr fra 
Seniorerne! 
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 Nyt fra gruppestyrelsen 
  

Først vil vi ønske alle velkommen tilbage efter ferien, vi håber alle 
har fået slappet af og nydt det gode vejr. 
Allerede her den 10 skal vi jo mødes til den årlige oprykningsaften, 
og her håber vi naturligvis også på godt vejr. 

 

Årets middelalderfestival står også for døren. Man må sige at det er 
ikke mange børn og forældre der har skrevet sig på som hjælpere. 
Det er lidt skuffende, men vi håber på at der i løbet af august er flere 
der tilmelder sig som hjælpere. 
 
Der blev lige inden sommerferien afholdt et styrelsesmøde, hvor det 
kun var den civile styrelse der mødtes, hvor der blev besluttet at lave 
noget om på dagsorden til styrelsesmøderne, og at vi i fremtiden vil 
afholde flere hvor det kun er de civile. Dermed ikke sagt at der ikke 
skal afholdes møder med lederne, men vi tror på at den civile 
styrelse styrkes ved at mødes i et mindre forum. 
 
Der er begyndt at ske meget omkring vores hytte på 
Studentervænget, og det er spændende om vi kan blive ved med 
spejderaktivitet på denne adresse. Vi håber på efter ferien at kunne 
informere mere herom. 
 

Jesper Boldsen 
Gruppestyrelsesformand 
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ADRESSELISTE ADRESSELISTE 
Mikro  Leder Gitte Christensen  75 64 65 80 ...Fortsat fra forrige side 
   Fjordparken 386  40 84 65 80  
   E-mail: f386@mail1.stofanet.dk Junior  Ass. Kasper Wohlert  75 60 26 14 

   Smedegade 79D  

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

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

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

   E-mail: ragn@mail1.stofanet.dk Spejder Ass Henrik Bernth   75 65 74 89 
   Hovmarksvej 89  28 20 10 78  

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

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

Mini  Leder Janni H. Sørensen  75 61 43 25    E-mail: janus@sjovide.dk    Ny Havnegade 12, 1.  

   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  

   E-mail: sydvestvej4@mail1.stofanet.dk Formand  Jesper Boldsen  75 61 60 28 
   Frydsvej 42  

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

Kasserer  Svend Skov   75 64 53 96  

Mini  Ass. Rikke Ebbesen    Vibeholmsallé 1    Borgergade 25, st.    E-mail: svs@klog.dk    E-mail: ebsteren@hotmail.com  

WigWam  Spejderhytten WigWam 75 62 35 88  

Junior  Leder Jan H. Andersen  76 25 02 14    Studentervænget 45B    Mindegade 24      E-mail: jha@sjovide.dk Hjemmeside: www.erikmenved.dk  

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

Fortsættes på bagsiden... 
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