
 
 

Kulkassen Online 
 
Kulkassen kan også læses online - på vores hjemmeside 
www.erikmenved.dk. Ønsker du at abonnere på Kulkassen, kan du 
fra hjemmesiden tilmelde dig, så du får den sendt til din 
emailpostkasse hver måned. 
 
 
www.erikmenved.dk - Sidste nyt - hvert minut 
 
Har du ikke allerede besøgt vores hjemmeside, var det måske snart 
på tide. På 250 sider fortæller vi alt hvad der er værd at vide om Erik 
Menved Gruppe, og vores store billedarkiv med 3.300 billeder 
fortæller alt det der kun kan siges med billeder fra de seneste års 
arrangementer. Du kan også se mindre videoklip fra særlige 
begivenheder, sende postkort af samtlige billeder, læse nyheder, se 
datoplaner, læse om kommende arrangementer og meget, meget 
andet. 
Det sidste halve år har erikmenved.dk haft en førsteplads som mest 
besøgte spejderhjemmeside på Chart.dk - og vi er selvfølgelig glade 
for, at den bliver benyttet så flittigt. Så kig ind - dag eller nat. 
 
 
Fotos søges 
 
Selvom de flittige spejderledere hos Erik Menved Gruppe forsøger at 
tage mange fotos til at fortælle om vore arrangementer, er vi altid på 
udkig efter gode billeder. Måske er det dig der lige har pletskuddet. 
Skulle du have billeder i skuffen - fra Spejderlejr for alle, 
sommerlejren, sidste års Middelalderfestival eller noget helt fjerde, 
vil vi meget gerne låne materialet til indscanning. Vi scanner helst fra 
normale 35 mm negativer, men papirfotos kan også sagtens bruges. 
Og du får selvfølgelig billederne tilbage. Kontakt Jan på 
fox@erikmenved.dk eller 20408669. 
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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. 

4 

Nyt fra gruppelederen 
 
Hej med jer alle sammen 
 
Nu står en ny spejdersæson for døren og vi lægger hårdt ud i august 
med både oprykning, Grogglejagt og Middelalderfestival de to sidste 
weekender i august. 
 
Vi er inviteret til Juelsminde Gruppes 60 års jubilæum og divitræf på 
storstranden i Juelsminde den 22. september, så allerede nu er 
planerne for det kommende år i gang [grundet ledermangel denne 
weekend er vores deltagelse som gruppe blevet aflyst, red.] 
 
Jeg vil gerne takke lederne for den store indsats, de har ydet både 
med hensyn til sommerlejren på Stevninghus og med vores spejdere 
til alle arrangement i uge 31, uden jeres entusiasme og engagement 
ville det slet ikke gå. Tak for det! 
 
Det kommende år skulle gerne byde på lidt mere konkret omkring 
vores hytteforhold. Nu hvor byggeriet i Studentervænget har taget 
form er det endnu mere tydeligt, at vi ikke vil kunne trives der. Så vi 
håber på snarligt godt nyt. 
 
Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god sommerferie til alle 
 
Ellen 



 
 

Gruppens program for 2002 
  
 August  

 
5.  
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Ledermøde 19.30
7. Styrelsesmøde 19.30

23.- 25. 
Oprykningsweekend og spejder for en dag arrangement 
– Grogglen er løs! 

30. – 31. Middelalderfestival 

 
 
 
 
 
 
  
 September  
  
 11. ERFA møde for styrelsesmedlemmer og GL 

12. Ledermøder for alle ledere i Tordenskjoldsgade 
17. Ledermøde i Wig Wam 19.45 
28. Sct. Georgs Gildernes natløb for de store spejdere 

 
 
 
  
 Oktober  
  
 5.-6. Spejdergrenens natløb Sct. Georgsgildernes Vejle-laug 

Uge 42 Efterårsferie og PLAN-kursus for de store spejdere 
 25.-27.

 
EMT-weekend

30. Ledermøde 19.30

 
 
 
  
 November  
  
 1.-2. Ledertræf i Horsedivision (Rodbjerggård) 

15.-16. Rød-trådmøde i Wig Wam 
23.-24. Fenrisløbet for de store spejdere 

 22.-24. EMT-weekend

 
 
 

 

 

 

 
December  
 
13.-15. Juniortur
 
Januar 2003 
 
9. Ledermøde 20.00
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Nyt fra mikrogrenen 
 
 
 
 
 
 
 
Hej med jer alle sammen 
Så er det igen tid til at sige goddag til alle jer mikroer og forældre. 
Håber at I alle har haft en god sommer. 
 
Endnu engang tak til alle der var med på vikingesommerlejr på 
Stevninghus, og tak for lån af Jeres børn. Vi syntes det gik over al 
forventning og glæder os allerede til næste års sommerlejr.  
 
Vi har i Erik Menved Gruppe to store ting her i August - den ene 
løber af stablen i weekenden den 23-25. Her er det oprykning og den 
berømte Groggl-jagt, som er en landsdækkende kampagne - der 
reklameres også for Groggl-jagten på TV2.  Husk at se den! 
 
August måned byder traditionen tro også på Middelalderfestival, hvor 
vi i gruppen jo har vores berømte bod med pandekager. Så hvis I vil 
skrive Jer op til et par timer I boden, gerne sammen med jeres børn, 
ville det være dejligt. Det er en oplevelse at være med.  
Hvad sensommer og efterår ellers byder på vil tiden vise, men I kan 
holde Jer orienteret ved at følge med her i Kulkassen. 

 
Mange Mikro hilsner fra 

Gnist, Puk og Bims 
 
Program for August: 
 
Tirsdag den 13/8. Velkommen tilbage, oprydning efter 

sommerlejr, snak om oprykning for dem som 
skal det - HYGGE. 

 
Tirsdag den 20/8. Løb ved Anita (Gnist)     

Husk at det er fra 18.00 til 20.00. 
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Fre. – søn. 23-25/8. Oprykning og Grogglejagt. 
Tirsdag den 27/8. ” DINGELDUKKER ”. 
Fre. – lør. 30-31/8. Middelalderfest. 
 
 
Program for September: 
Tirsdag den  3/9. Her holder vi fri, altså intet mikromøde. 
Tirsdag den 10/9. Førstehjælp. 
 
 
 
Kære Mikroer og deres forældre .. 
  
Da jeg skal starte på et nyt kapitel i mit liv har jeg valgt at holde et 
års pause i MIKRO grenen .... 
Jeg har valgt at flytte for mig selv - sammen med mine to børn ...  og 
så starter jeg på pædagog uddannelsen på Gedved Seminarium den 
2. spetember . Alt dette skal vi lige ha' tid til at få startet rigtig op ....  
  
Dog vil jeg gerne hjælpe til når det brænder på - så jeg slipper ikke 
spejderiet helt ..... 
  
Kan sikkert heller ikke undvære jer   
  
Ha' det nu rigtig godt til vi mødes igen - og husk at være søde og 
rare til hver eneste møde  
  

Mange store MIKRO hilsner 
 

MIK - Gitte 
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Nyt fra juniorgrenen 
 
Så kom vi tilbage efter sommerferien - og sikke en ferie det har 
været. 10 af jer gennemførte vores marathon-juniorsommerlejr hvor 
vi tilbagelagde intet mindre end 265 kilometer langs Hærvejsruten. 
Det var superflot og vi håber, at I stadig kan li' juniorførergryde (for 
det skal I have mange gange endnu - og i troppen er det det samme, 
men hedder bare tropsførergryde). 
 
Et par håndfulde af jer var også med til vores lille 3-dages 
spejderlejr. Det var en skam at der var så mange af jer, der slet ikke 
kom på spejderlejr overhovedet her i sommerferien. Men det får I rig 
lejlighed til at rette op på i det kommende år, hvor vi har masser af 
ubrugte juniorture. 
 
Vi har sagt farvel til Juniorførerinde Pernille, der har valgt at tage om 
på den anden side af jorden. Når hun nu vil hænge der med hovedet 
nedad, har Dorthe (Marias mor) valgt at blive ny juniorførerinde. 
Stort velkommen til hende - og god vind og sytten kænguruhop til 
Pernille. 
Vi har også måttet sige farvel til Christian Juel og Camilla, der har 
valgt at stoppe som juniorspejdere. Om kort tid skal vi sige goddag til 
nogle nye juniorer der rykker op fra minierne. 
 
De kloge og vise juniorførere har mødtes over en kop juniorfører-
gryde, for at sammensætte næste halve års program. I år har vi jo 
for første gang juniorer som går i 6. klasse - og det betyder 
naturligvis, at der er mange ting som I fremover i højere grad skal 
ordne selv. Vi skal jo være sikre på, at I kan klare strabadserne når I 
engang skifter gren ... 
 
Derfor kommer der i august en større byggeopgave, hvor I skal 
bruge jeres fantasi. I skal også snart planlægge indhold til nogle 
møder, hvor de enkelte patruljer skal lave nogle aktiviteter for 
hinanden. Endelig har vi intet mindre end 4 hele weekender med 
juniorture, plus det løse, hvor der selvfølgelig også bliver overladt en 
del til jer. 
 
Patruljekonkurrencen starter selvfølgelig igen, når der er blevet lavet 
nye patruljer efter oprykningen. I år kan I ikke redde sejren hjem 

bare ved at få jeres mor til at bage kage - nænej, skal man have 
mange plus-point oveni hatten, så står den på indlæg til Kulkassen 
og breve til vores kære amerikanske venner. 
 
Vi glæder os til at skulle være sammen med jer igen. 
 
PROGRAM: 
August 
7 Oprydning, billeder, program, brev til amerikanerne 
14 O-løb i Bygholm Skov. 
21 Opbygning af ting til oprykning, PR arrangement 
28 Pioner opgave, opstart 
 
September 
4 Pioner – begynde  
11 Pioner – bygge videre – afprøve byggeriet  
18 Bål mad / Planlægge patruljernes eget mødeindslag 
 
EFTERÅRETS TURE (SÆT KRYDS I KALENDEREN!!): 
23-25. august Oprykningstur / Grooglejagt 
30-31. august Middelalderfestival - Nattur 
20-22. september Juniortur 
25.-27. oktober Juniortur 
22.-24. november Juniortur 
13.-15. december Juniortur - Juleafslutning med forældre søndag 
 

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

Juniorførere (og førerinde) 
Sejere fåes de ikke! 
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Fødselsdagslisten 
  
 

 

 

Her i sommervarmen er der også nogen der skal fejre fødselsdag. 
Hip hurra til dem! 
 
Sanne Tang   1. august 
Simon Neve   5. august 
Emil Grothe   5. august 
Molly Linneberg  13. august 
Peter Zeuner   13. august 
Esben Johansen  17. august 
Rasmus Jensen  24. august 
Maria Henriksen  29. august 
 
 

 
 
 
Rengøringslisten 
 
August 2002 Svend Andreasen Tlf.: 75 626059 
September 2002 Steen Rasmussen 

Dorthe M. Henriksen 
Tlf.: 75 641887 
Tlf.: 75 641887 

Oktober 2002 Hanne & Flemming Lau 
Mette & Birger Christensen 

Tlf.: 75 647002 
Tlf.: 75 667064 

November 2002 B. Lykke & H. Lomholt Tlf.: 75 628889 
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Støvsuger søges 
 
Vores hyttemor i Wigwam 
efterlyser en støvsuger, 
som måtte stå ubrugt hen 
i et hjem.  
 
Skulle du have lyst til at 
donere en støvsuger til 
vores rengøringsarbejde i 
Wigwam, må du meget 
gerne kontakte vores 
hyttemor Vivi Andersen 
på telefon 75618526 
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ADRESSELISTE ADRESSELISTE 
Mikro  Leder Trine Ebbesen   75 60 29 34 ...Fortsat fra forrige side 
   Vendersgade 10, 1.  23 34 11 75  

Junior  Ass Lars Andersen   75 64 13 64    E-mail: bims@erikmenved.dk    Ørnstrupvej 112  

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

Spejder Leder Kasper Wohlert  75 60 26 14    E-mail: puk@erikmenved.dk    Smedegade 79D  

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

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

   E-mail: mette@erikmenved.dk Mini  Leder Janni H. Sørensen  75 61 43 25 
   Sønderbrogade 115, 3.tv. 51 89 79 15  

Gruppe Leder Ellen Bernth   75 65 74 89    E-mail: janni@erikmenved.dk    Hovmarksvej 89  

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

Formand  Jesper Boldsen  75 61 60 28    E-mail: linda@erikmenved.dk    Frydsvej 42  

   E-mail: jesper@erikmenved.dk Mini  Ass. Kasper Wohlert  75 60 26 14 
   Smedegade 79D  

Kasserer  Svend Skov   75 64 53 96    E-mail: puma@erikmenved.dk    Vibeholmsallé 1  

   E-mail: svend@erikmenved.dk Mini  Ass. Rikke Ebbesen  75 62 55 22 
   Borgergade 25, st.  21 81 78 24  

WigWam  Spejderhytten WigWam 75 62 35 88    E-mail: rikke@erikmenved.dk    Studentervænget 45B  

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

Junior  Ass. Søren Pedersen  20 91 76 63     Kongensgade 6, 3.     E-mail: tavi@erikmenved.dk Hjemmeside: www.erikmenved.dk  

Junior  Ass Dorthe Møl Henriksen  75 64 18 87  
   Nygårdsvej 44 DEAD LINE for Kulkassen er den 28. i hver måned 
   E-mail: dorthe@erikmenved.dk Indlæg sendes til kulkassen@erikmenved.dk 
 eller anbringes i redaktørens postkasse i Wigwam Fortsættes på bagsiden... 
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