
 

 
 
 
Nyt fra redaktionen 
 
Kulkassen er denne gang udsmykket med flotte tegninger lavet af 
Erik Menveds mikroer på deres juletur. Tegningerne i stor størrelse 
og i farver, kan findes på vores hjemmeside. 
 
Året er ved at gå på hæld og dette er den sidste Kulkasse i år 2001. 
Redaktionen ønsker alle spejdere og deres familier en Glædelig Jul 
og et Godt Nytår. 
 
 
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 år 2001 ved at være et år gammelt og jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at sige alle, 
der har tilknytning til EMT rigtig mange tak for et godt år. Jeg er 
sikker på, at der venter os mange gode spejderoplevelser i det nye 
år. 
 
Vi har stadig et problem i troppen med tropsledere, men indtil videre 
er vi stadig et team på 
6, der kører troppen på skift. Det er ikke ideelt, men absolut en 
nødløsning. Det håber vi på bliver løst i det nye år. 
 
Vi skal alle sælge Good Turn mærker her i december måned. Vi har 
udlovet en flot  præmie til 
de to der sælger flest ark. I lørdags den 1. var vi på Søndergade for 
at sælge mærker, og jeg er ret sikker på, at vi fik solgt mange ark 
ved den lejlighed. Der var fin opbakning til denne dag i kulde og 
væde på Søndergade. Specielt vil jeg gerne takke lederne for deres 
store entusiasme og engagement, 
som de endnu engang lagde for dagen her. Godt gået folks. 
 
Tak for det gamle år, vi ses i det nye 
 
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 
   
 December 

 
14.-16.
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Juniortur
 

 
 
 

  
Januar 2002    10. Ledermøde 20:00

 11.-13.
 

Juniortur
12. Mikrolederdag
12.-13.

 
Seniorgrenens julefrokost

 15. Styrelsesmøde 19:30
18.-20. Tropstur herunder 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    
  
18. Ledermøde 19:30
23.-24. Fastelavnstur -  for alle i Erik Menved gruppe  

   Marts   
  
 15.-17. Divisionstur for ledere 
  
 April   
  
 

12.-14. 
EMT Weekend (Weekenden kan udnyttes til tur) 
Juniortur 

23. Sct. Georgsdag 18:00 for alle spejdere i Erik Menved 
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Nyt fra Mikrogrenen 
 
 
 
 
 
 
 
Hej med Jer mikroer og andet godtfolk. 
Her er så det sidste nummer af Kulkassen i år, men selv om vejret er 
blevet lidt mørk og trist betyder det ikke at mikroerne holder lav profil 
– der er sket meget den sidste måned. 
Vi har fået en masse nye mikroer som vi håber vil falde godt til hos 
os – det var godt der kunne komme nogle piger så nu er I vist lige 
mange piger og drenge. Men som vi har opdaget når vi har været 
nødt til at være inde på et møde, er loftet også nået – vi glæder os til 
at kunne være ude til møderne igen, der er da lidt bedre plads. 
Vi har haft et kartoffelmøde i oktober, hvor vi lavede kartoffeltryk, 
kæder af kartoffeltern, kartoffelleg og papmacherammer – der dog 
ikke nåede at tørre så dem skal vi have færdige efter nytår. 
Vi har også været i Åbjergskoven på refleksløb – og der var godt nok 
mørkt, så det var godt, vi havde vores lygter. 
Det sidste rigtige møde foregik på politistationen hvor vi havde en 
god aften med rundvisning. Vi kom i detentionen og inde i 
patruljevognen og vi prøvede håndjern, maskingevær skudsikker 
vest – den er ret tung. Desværre var der ingen politihunde, vi må 
håbe de er der når vi kommer igen næste år. 
November måned blev sluttet af med en Juletur til vores hytte i Torp. 
Vi skulle rigtig julehygge med juleknas, juledekorationer at det, vi 
havde fundet i skoven, julestads som vi klippede og pyntede op med 
og en rigtig julemiddag med steg og ris á la mande og pakkeleg – vi 
havde også fået af vide, at julemanden måske ville komme forbi – 
hvis han da fik tid til det. Flere gange troede vi at vi hørte ham 
udenfor, men der var ikke nogen. Men så så vi pludselig en sæk, der 
stod bag ved døren udenfor – og den var fuld af godteposer, så han 
havde alligevel lige været forbi !!! 
Søndag formiddag skulle vi så hentes af forældrene og vi sagde 
farvel og tak for en dejlig tur. 
I lørdags var vi så på Søndergade for at vise fanen. Vi havde en bod 
med varme drikke og småkager og spejderne gik rundt i små 

grupper og solgte Good Turn mærker – vi håber at vi kan sælge en 
masse mærker, så vi kan få en god placering i konkurrencen ligesom 
sidste år… 
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De fleste af Jer ser vi den 10. december til Fredslyset og til resten vil 
vi ønske en rigtig god jul og et godt nytår – og vi ses igen til første 
møde i 2002 den 8. januar. 
 
Mange Store Julemikro hilsner 
Peder, Puk, Mik, Gnist og Bims 
 
Program for Januar: 
- I korte overskrifter 
 
Tirsdag d. 8.:Kartoffelmøde 
Tirsdag d.15.:Kartoffelmøde 
Tirsdag d. 22.: Løb 
Tirsdag d. 29: Bål 
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Julestjerne 
Var i Torp-hytten fra den 23. november til den 25. november 2001. I 
patruljen var Katrine/Klemme, Christian/Mak, Christinna, Sanni og 
Line/Spilop. 
Lørdag var vi i skoven og vi lavede juledekorationer. Julehatte og 
havregrynskugler blev der også lavet. Og vi hørte julemusik. Og vil I 
tænke jer, julemanden havde stillet en sæk med godteposer i. 
Lækkert. 
 
Julepatruljen 
Julepatruljen fra Erik Menveds mikroer har været på juletur i Torp-
hytten den 23.-25. november 2001. I julepatruljen er der 5 mikroer: 
Amalie M, Amalie S/Mus, Molly, Laura/Kro, og Morten/Trold. 
Det var sjovt at hente vand på gården og være i skoven og samle 
ting til vores juledekorationer. Vi har også lavet nissehuer og 
havregrynskugler. 
  
Rensdyrene  
Var i Torphytten fra den 23-25. november 2001. I patruljen var: Maja, 
Kamilla/stjerne, Fie/Smut, Martin/Bæver og Fiona. 

 

Lørdag var vi i skoven for at finde ting til at lave juledekorationer af, 
som vi lavede sammen med Anita/Gnist. 

 

 

9 



12 
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Nyt fra Minigrenen Nyt fra Juniorgrenen 
  
Intet nyt er godt nyt I november har vi sagt goddag til et par nye i vores gren. Den ene er 

Laust, der synes det kunne være sjovt at være junior, og den anden 
er Lars, der synes, det kunne være sjovt at være juniorfører. 
Velkommen til begge to. 

 
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 november aflagde vi vores hytte i Torp et besøg. Vi har tradition for 
at tage til Torp når det er rigtigt dejligt meget koldt udenfor, og det 
holdt skam også stik i år. Heldigvis er hytten udstyret med en god 
brændeovn, så man alligevel kan gå rundt i shorts indendøre. 

 
Husk!  I minigrenen holder vi også møder i december. 
Sidste møde inden jul er d. 13/12 
 Vi brugte et par dage på at holde hytten varm, og vi fik også tiden til 

at gå med at måle Torp-grunden op, hvilket Kasper Landmåler stod 
for, mens andre drog ind til Østbirk for at købe ind. Juniorerne havde 
besluttet at vi skulle lave burgere og have frugtsalat til dessert, så 
det blev det ved. Frugtsalat med råcreme (vi brugte selvfølgelig 
pasteuriserede æg) er en god ting; råcreme er især godt hvis man 
har husket at medbringe piskeris, men har man ikke det, må man jo 
finde på alternative måder at få pisket 20 æggeblommer og 2 liter 
fløde på. 

 
 
 

 
Turen til Torp gav iøvrigt anledning til nedlæggelse af forbud mod 
medbringelse af slik og drikkevarer, da vi har oplevet en stadigt 
stigende mængde medbragte chips, slikposer, colaflasker og 
lignende, hvilket resulterer i, at en del af børnene ikke spiser det vi 
andre spiser. Det blev vi lidt trætte af, og derfor står forbudet fortsat 
ved magt. 
 
I november har vi også været i gang med at lappe cykler, så vi har 
styr på det inden vores sommerlejr. For tiden er vi i gang med at lave 
lejrstole, mens de enkelte patruljer på skift besøger Jan, for at lave 
nogle nye patruljehjemmesider. 
I december skal vi på tur til Gammelstruphytten, hvilket bliver vores 
juletur, hvor vi jo normalt bruger lidt af tiden på at se videofilm. Tro 
dog endelig ikke, at det er det eneste vi skal lave! I kan godt 
medbringe andet end nattøj og klipklappere. 
 
Den 19. december holder vi juleafslutning, hvor vi vil invitere 
forældrene til en aften væk fra julens trængsel og alarm. Indbydelse 
udsendes særskilt. 
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Fødselsdagslisten 
Til jul skal vi også tage afsked med vores gamle juniorer, som vi har 
beholdt lidt længere end normalt. Det drejer sig om Maria, Martin, 
Mathias og Thea, der alle fire skal flytte op til troppen, hvor de skal 
møde første gang den 8. januar. 

 
Tiden går og alle bliver ældre. Mikroer bliver minier, minier bliver 
juniorer og juniorer bliver store nok til at blive smidt ud hjemmefra.  
I december 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. 

Det bliver så også de sidste juniorer der rykker op til troppen inden 7. 
klasse. Vi har i gruppen besluttet, at juniorgrenen fremover omfatter 
4., 5. og 6. klassetrin. Dette har vi gjort af flere årsager, hvoraf de 
primære er, at vi ønsker at styrke patruljearbejdet og det 
selvstændige spejderarbejde både i juniorgrenen og i troppen. De 
nuværende juniorer, bortset fra dem der rykker op her til jul, skal 
således blive i juniorgrenen indtil de skal begynde i 7. klasse. 

 
Peter Mikkelsen  29. december 
Fie Hammerich Nielsen 23. december 
Trine Ebbesen   14. december 
Leon Richter Andersen 9. december 

 Johannes Jensen  31. december 
Første møde i det nye år er onsdag den 2. januar. Søren Juhl Nielsen  16. december 
 Pernille Bernth  3. december 
Vi ønsker alle juniorer og deres familier en Glædelig Jul og et Godt 
Nytår. 

 

...og pas nu på med nytårskrudtet! 
 

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

Juniorførere (og førerinde) 
Sejere fåes de ikke! 
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Nyt fra Troppen 
 
Intet nyt er godt nyt. 
 
  
Nyt fra Klanen 
 
Intet nyt er godt nyt. 
 
 
Nyt fra Gruppestyrelsen 
 
Wig-.wam’s fremtid: 
Det er en noget besværlig tid for spejderne at bruge omgivelserne 
omkring Wig-.wam i denne tid, og man må sige at lederne er utrolig 
tålmodige. 
Det er værst for lederne med de mindste børn, når der er 
byggeplads på begge sider af hytten. De forsøger at holde børnene 
på den lille plæne lige uden for hytten. Det kan være farligt både på 
selve byggepladsen men også ved laksestryget, hvor der er utrolig 
mudret og risiko for at stenene skrider hvis man færdes på dem. 
Hvad der skal ske, er endnu uvist. Vi har jo altid været glade for 
vores lille hytte, som ligger afsides og ugenert  tæt ved park og skov. 
Med tiden vil det sikkert blive et dejligt område. Der har også været 
på tale at bygge til. Vi har kigget på forskellige muligheder i denne 
retning. Lederne har i sidste uge været på inspektion på den grund 
bag Lervangen på den anden side af Schuttesvej. Lederne kan på 
denne grund se mange nye muligheder for at lave spejderarbejde, 
og kan godt godkende dens placering 

 
Annonceplads til salg 

Iflg. formanden for Den selvejende Institution  Studentervænget 45 
B, skulle der være en mulighed for at leje denne grund af Horsens 
Kommune. Dette vil bl.a. kræve et tillæg i kommuneplanlægningen. 
På grunden skal der naturligvis bygges en ny spejderhytte, og dette 
kræver noget kapital, som hverken gruppen eller Den selvejende 
institution er i besiddelse af på nuværende tidspunkt. 
Det vi kunne gøre var at forsøge at sælge huset og grunden på 
Studentervænget. Dette er forelagt bygherren på det nye byggeri. 
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Han kunne bygge en ny spejderhytte for EMT, ved at overtage den 
gamle. Vi har ikke hørt fra ham endnu. 
Der er også mulighed for at sætte hus og grund til salg til anden 
side, hvilket er ved at blive undersøgt. 
Jesper Boldsen har talt med en potentiel køber, så lad os se hvad 
det ender med. 
En ting er dog helt sikkert. Hytten og grunden er vores, og vi kan 
bliver der hvis vi vil. 
 
Torp 
Man må sige at vores hytte i Torp har fået en ansigtsløftning. Efter 
der er kommet strøm i hytten har vores hyttefar Niels Christensen 
sammen med andre brugt meget tid derude for at male og lave 
køkkenet i stand. 
Vi barsler i øjeblikket på evt. at få en pumpe i brønden, så det også 
bliver nemmere for de små spejdere at være der. 
Der er med det system vandet kører på i dag, ikke nok tryk på til at 
skylle ud i toilettet. 
Jesper vil snarest alliere sig med en VVS mand der evt. kunne 
hjælpe. 
Vi håber at hytten kunne blive så god at alle grenene kunne få glæde 
af denne. Samtidig har vi også muligheden for at udleje den til andre 
spejdere. Den har her i efterår- og vintersæsonen været lejet ud tre 
gange. 
 
Rådsmøde 
Vi kan allerede nu afsløre datoen for den årlige generalforsamling i 
EMT. 
Det afholdes den 24 februar 2002 i forbindelse med spejdernes 
fastelavnstur. Hvor det skal afholdes bliver indtil videre 
hemmeligholdt af de ledere der arranger fastelavnsturen. 
Vi kan kun sige at der igen i år er valg til styrelsen (forældrerådet), 
så hvis der sidder forældre der gerne vil vide mere om hvad det vil 
sige at være med i styrelsen, så er der god tid til at sætte sig ind 
stoffet, som kan rekvireres hos formanden eller hos en leder.
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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  

Junior  Ass. Lars Andersen   75 64 13 64  
   Ørnstrupvej 112 DEAD LINE for Kulkassen er den 28. i hver måned 
   E-mail: lars@erikmenved.dk Indlæg sendes til kulkassen@erikmenved.dk 

Fortsættes på bagsiden... eller anbringes i redaktørens postkasse i Wigwam 
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