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Gruppelederen har ordet 
 
Alle spejderkorps verden over har et par fælles mærkedage. Den 22. 
februar havde Lord Baden Powell fødselsdag og det samme havde 
hans kone Lady Baden Powell! 
 
Lady Baden Powell var den der startede pigespejderbevægelsen og 
derfor blev hendes fødselsdag til en mærkedag for alverdens 
pigespejdere. Dagen bliver kaldt Thinkingday – Tænkedag. Det er 
den dag alle spejdere/pigespejdere bør tænke på hinanden og de 
oplevelser de har haft sammen med spejdere.  
 
Tænkedag bliver fejret på forskellig vis, man kan holde et møde, 
hvor man beskæftiger sig med spejderi fra et fremmed land. Korpset 
udsender hvert år et særligt Tænkedags-materiale til lederne. 
Samtidig med, at man arbejder med emnet er det meningen, at hver 
spejder skal aflevere 1 kr. for hvert år, man har været spejder.  
 
Korpset har oprettet en Tænkedagsfond, hvis formål det er at støtte 
spejderarbejdet i fattige lande, eller være med til at oprette nye 
spejderkorps i fremmede lande for de indsamlede midler.   
 
I Erik Menved har vi (lederne) besluttet i øjeblikket ikke at indføre en 
bestemt tradition omkring Tænkedag. Det er op til de enkelte ledere, 
om de vil benytte korpsets materiale. Indsamlingen finder altså ikke 
sted. Men vi vil gerne være med til at støtte Tænkedagsfonden, 
derfor har styrelsen indvilliget i, at pengene fra vores 
flaskeindsamlingen bl.a. skal bruges til Tænkedagsfonden. 
 
Derfor - brug flaskeindsamlingen! 
 
Ellen, gruppeleder 
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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 
 Nyt fra redaktionen 
Februar: 
  
3.-4. Mikroerne overnatter i Wig Wam 
Uge 7 Vinterferie – ingen møder 
22. Tænkedag – læs afsnittet om traditioner  
23.-25. Fastelavnstur for hele gruppen 

25. 
Grupperådsmøde – Erik Menveds generalforsamling 
for alle forældre 

27. Ledermøde 19.45 (Internetside-kursus hos Jan) 
  
Marts: 
  
3. BP for en dag – en ledertur 
16.-17. Regnbuekursus for ledere 
22. Divisionsrådsmøde – Divisionens generalforsamling 
31. Mikrodag i divisionen 
  
April: 
  
5. Ledermøde i Wig Wam kl. 20.00 – Kort og kompas 
23.  Sct. Georgsdag – fælles møde for hele gruppen 
Uge 14? Basiskursus for nye styrelsesmedlemmer 
  
Maj: 
  
7. Ledermøde 19.30 i Wig Wam 
 9.  Ledermøder i divisionen 
  
Juni/juli: 
  
12. Ledermøde i Wig Wam 19.45 
30/6. – 7/7. Fælles sommerlejr på Tydal 
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Gennem mange år har den månedlige 
udgivelse af Kulkassen været 
varetaget af Ulrik Rasmussen. Ulrik 
har ønsket at trække sig tilbage fra 
dette hverv, og udgivelsen af 
Kulkassen varetages fremover af en 
lille redaktion der i øjeblikket består af 
Jan Andersen, Lone Hammelsvang, 
Janus Topp samt Jesper Boldsen. 
Den nye redaktion takker Ulrik for sin 
store indsats gennem mange år. 
Redaktionens formål er at samle 
materiale til Kulkassen, enten hos lederne, spejderne og 
gruppestyrelsen, eller ved at viderebringe relevant information fra 
andre kilder. 

 

 
Redaktionens medlemmer skal udskiftes med jævne mellemrum, for 
konstant at bringe nye ideer til Kulkassen, og for at bevare 
forbindelsen til de spejdere og ledere der jo anvender Kulkassen 
som redskab. 
 
Kulkassen bliver aldrig mere end ledere og spejdere i fællesskab gør 
den til. Vi vil hermed gerne opfordre alle der har en historie på hjerte, 
eller som har relevante oplysninger der skal bringes ud til alle 
spejdere, om at sende deres materiale til redaktionen. 
Det samme gælder for Erik Menveds hjemmesider 
(www.erikmenved.dk), hvor vi også gerne modtager nyt materiale i 
form af historier, billeder, tegninger eller andet. 
 

Med venlig hilsen 
Redaktionen 

 
 

5 



Nyt fra www.erikmenved.dk Mikrogrenen 
  
På Erik Menveds server, kan vi tilbyde eventuelle interesserede at få 
email-adresser af typen navn@erikmenved.dk. 

Hej alle sammen, så er vi her igen. Håber I alle har haft en dejlig jul 
og er kommet godt ind i det nye år. 

  
Skriv til hostmaster@erikmenved.dk, hvis du ønsker at få oprettet en 
emailadresse. 

Vi er nu klar med et nyt program indtil sommerferien. Vi skal være 
meget ude i naturen allerede nu her mens det er koldt og mørkt. 
HUSK derfor altid at ha’ noget varmt tøj med.   

  
 Vi skal være meget i naturen og hører meget om naturen, fordi vi 

skal tage vores 3. mærke til uniformen her i foråret. Det hele afslutter 
vi med en hel dag i naturen sammen med alle de andre mikroer i 
Horse division ( d. 31-3 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Her i januar startede vi med at hygge om et inden dørs lejrbål, dvs. 
det blev nu til tre bål af fyrfadslys. For at vi ikke skulle bruge hele 
aftenen på at tænde lys, blev der udsat en konkurrence om hvilken 
patrulje der havde flest lys med flamme til sidst………….  
Det der med konkurrence affødte åbenbart et eller andet om at så fik 
de en slikkepind – sådan var virkeligheden ikke……….. ikke fordi de 
ikke måtte få slik, men der var ingen af os ledere der havde sagt 
noget i den retning. Det tog vi en lille snak om gangen efter, inden vi 
skyndte os i parken for at finde en egnet pind, til at lave en 
sodavands åbner af. Det blev en rigtig god aften ikke mindst fordi 
skøjtebanen var lige til at tage en tur på og bagefter skulle hjem og 
ha’ kage fordi Frida havde haft fødselsdag.  
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Program for mikroerne: Minigrenen 
  
Februar: Vi ønsker jer alle et godt nytår, og takker for det gamle. 
 Vi, minigrenens skribenter, vil lige bladre tilbage i kulkassen, og 

komme med et resume af hvad der er sket siden sidst. 3.-4. Weekend i WIGWAM 
6. Refleksløb og arbejde i Mikrobogen Som I nok har opdaget og vi nu må sande, er det længe siden sidst. 
13. VINTERFERIE Vi  begyndte sensommeren, med en fiske tur ved bygholm sø, hvor 

en enkelt mini, også fik sig en svømme tur. 20. Tænkedag – B.P’s fødselsdag. 
 Jonas fortæller om sin rejse. Hen i sensommeren arbejdede vi med lejrliv, hvor der blev bygget 

køkkenbord, gravet spildevandshul og lavet en bådplads. Dette blev 
et utroligt flot resultat, som vi fejrede med fælles aftensmad og bål 
hygge. Hvor Røderæv lavede toast til alle og Hvideørn lavede 
bananasplit til alle, dette var guf, men til opvasken var minerne pist 
væk borte, men ikke  langt nok til at de slap. 

24.-25. FASTELAVNSTUR 
27. Vi starter på at tage Naturmærket. 
 
Marts: 
 
6. Natur Alle de ting I havde lært, fik I brug for da vi var på divisionstur, hvor 

vi byggede en forhindringsbane og slog telt op i mørke.   13. Skovtroldens Fødselsdag. 
20. Natur Efteråret kom og vi trak inden for, hvor vi fandt ud af hvad et kompas 

er, lavede skattekort, fuglefedt og støbte lys.  27. Natur 
31. Mikrodag, endagstur med hele Horse division. En regnvejrs dag i oktober, stimlede vi sammen i WigWam, hvor vi 

bosatte os for en weekend. Der blev snittet og studeret dolkeregler til 
den store guldmedalje og det klarede I alle godt; tillykke med dolke 
beviset. 

 
Da vi nu er rigtigt mange Mikroer (25) er der stor trængsel i vores lille  
gang når I henter, fordi der også er rigtigt mange Storspejdere der 
møder ind på det tidspunkt. Vi har talt om at løsningen kan være at I 
bruger døren ved flaske containeren og det kun er storspejderne der 
bruger gangen. 

Vi pakkede patruljekasser, syede bål pudder og så trængte vi til lidt 
luksus i denne weekend, hvormed vi gik på Jensens bøf hus og 
guffede.  

  
Altså vi vil meget gerne at I for eftertiden bruger den anden dør. Mini lederne skulle arbejde, til eksamen osv., hvilket betød at Jan og 

Kasper kom og underviste minierne i førstehjælp, hvilket vist tog 
hårdt på deres kræfter, da minier jo går til den. 

(vi prøver på at holde overtøjet inden i lokalet, ellers er vi ligevidt) 
 

Mange store Mikro hilsner Så var der tid til jule hygge og for først gang i lang tid var vi der alle, 
det var en aften med spænding, omkring de sjove gaver og hvem 
der kunne spise alle de æbleskiver. 

Niels, Anita, Lone, Trine og Gitte 

 
Her i begyndelsen af år 2000 laver vi bålkapper med vores eget 
motiv på af de stofrester og ideer I har haft med, hvilket ser ud  til at 
resultere i nogle flotte bålkapper. 
 

Med mange mini hilsener 
Vivi, Janni og Linda 
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Program for minierne Juniorgrenen 
  
Februar: Juniorerne har netop været afsted på hyttetur til Åkrogen ved 

Silkeborg. Vi havde desværre kun 7 unger med, og da Kasper var på 
ferie og Søren skulle arbejde, måtte Janus tage med som vikar, 
sammen med Jan. 

 
1. Bålkapper 
8. Bålpude og knob 
15. Stjernebilleder  
22. Mini ting Turen handlede om farver, både dem vi kommer i hovedet til 

fastelavn og dem der er i vores mad. Hvordan det kan være at 
havregrød smager bedst når den ikke er blå, og hvorfor risengrød er 
ulækker når den ligner svinefars. Det er jo nogle af livets store 
spørgsmål... 

24-25. Weekend tur. Grupperådsmøde for forældre. 
 
 
 

  
Efter at have kørt i bus fra Horsens Banegård til Virklund, skulle vi gå 
de sidste 5 kilometer (godt og vel). De søde og rare juniorledere var 
dog så venlige at køre bagagen fra busstoppestedet til hytten, så 
den ikke skulle bæres 6,9 kilometer (hov, var det ikke 5?!?). 

 
 
 

Nå, men turen ud ad Paradisvejen til midten af ingenting, foregik i et 
stille snevejr, så vi for alvor kunne høre, at der var utroligt stille der 
ude hvor kragerne vender. 
 
Janus var kørt i forvejen med bagagen og havde tændt op i hytten. 
Den grønne patrulje (dem med grøn næse) skulle have grønne 
boller, og rød patrulje (dem med rød næse) skulle have røde boller. 
Til at skylle det kulørte hjemmebag ned med, var der kakao med 
lyserødt flødeskum. 
 
Efter at have leget gæt og grimasser i en times tid, var det tid for at 
komme i soveposerne og høre nogle eventyr indtil alle sov. Janus 
nåede dog ikke engang at høre starten på det første eventyr. 
 
Uha, hvor er det altid koldt lørdag morgen, når man er på hyttetur i 
januar. Så er det vel godt, at man kan varme sig på en god omgang 
havregrød. Enkelte foretrak dog havregryn.  
 
I løbet af lørdag fik vi malet ansigter, bagt franskbrød i skumle 
kulører, rullet snemænd, drillet Martin, gjort isen usikker, skubbet 
Jans bil fri, banket Martin, smidt diverse bamser ud af vinduet, leget 
med brandmandsrøret, drillet Martin, skræmt alle dyrene i 
Hakkebakkeskoven væk og meget mere. 
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Lørdag aften stod menuen på ris samt boller i karry efterfulgt af en 
ordentlig balje risengrød (lidt udenfor sæsonen, men alligevel...) 

 
 

  
Aftenen gik med at spise slik iført vintertøj, lege Tegn & Gæt, spille 
åndssvage som kun juniorer og juniorledere kan, hoppe i madrasser 
samt mange andre ting velopdragne børn aldrig gør (og som derfor 
ikke skal nævnes her, da I gerne skulle få lov til at komme med en 
anden gang). 

 
 
 
 
 

  
Søndag er jo altid en trist dag, når vi skal rydde op, pakke sammen 
og tage hjem. Men alt godt har en ende, og således også denne tur. 

 
 

Vi håber, at I hyggede jer.  
  
Udvalgte billeder fra turen kan ses på juniorsiderne på Internet på 
adressen www.erikmenved.dk. 

 
 

  
  
På juniormøderne er I godt i gang med selv at planlægge møder.  

Rengøringsliste for 
WigWam 
 
Januar:  Jesper Boldsen  
 75 61 60 28 
 Peter Sørensen 
 
Februar: ??? 
 
 
Jeg mangler én eller 2 til at gøre 
rent i Wig Wam i februar måned.  
Hvis du har lyst så ring på telefon 
75 64 44 82. (Lone 
Hammelsvang). 

Det fortsætter vi med lidt endnu, hvor I hvert fjerde møde skal have 
et planlægningsmøde, og på de efterfølgende møder har patruljerne 
på skift 30-45 minutter til deres aktivitet for de andre. 

Kort om Det Danske Spejderkorps 
 
Det Danske Spejderkorps er en børne- og ungdomsorganisation, der 
bygger på den internationale spejderbevægelses grundideer - at 
udvikle børn og unge både fysisk, intellektuelt, socialt og åndeligt. 
Korpset er åbent for alle uanset race, sprog, religion eller politisk 
overbevisning.  

 
 
 
 

Med finurlige juniorhilsener Formål 
 Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til 

vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at 
påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude 
i verden. 

Jan, Kasper og Søren 
(de unge, smukke og godmodige juniorledere) 

 
Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske 
anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer 
personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse 
spørgsmål.  
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Arbejdsgrundlag  
Spejderløftet: Hovedemnerne for spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps er : 

 Jeg lover at holde spejderloven 
Oplevelser, Learning by doing, Patruljeliv, Friluftsliv, Værdier, 
Medbestemmelse og ansvarlighed, Aktiviteter og færdigheder, 
Samfundsliv 

 
Patruljeliv og kammeratskab. 
Patruljeliv er vores vigtigste arbejdsmetode, det er derfor 
nødvendigt, at den passer til vores børn og unge.  

Formålet søges opnået gennem at tilrettelægge et spændende og 
udviklende miljø for børn og unge. Gennem gruppevirksomhed 
(patruljesystemet) søger korpset at fremme samarbejdsevne, 
ansvarlighed og arbejdsglæde. Friluftsliv skal give spejderne 
kendskab til naturen og lyst til at værne om den. Teoretisk og især 
praktisk arbejdsstof skal opøve færdigheder, som både spejderne og 
deres medmennesker kan have glæde af. Learning by doing er her 
et fundamentalt princip. Korpset søger desuden at give spejderne 
samfundsforståelse og viden om Danmark, og gennem korpsets 
tilknytning til den internationale spejderbevægelse får spejderne 
mulighed for kontakt med andre landes unge, natur og kultur. 

Når patruljen fungerer, oplever vores spejdere et godt 
kammeratskab, der giver et godt fundament for udvikling af 
ansvarlige spejdere. Modsat giver et dårligt fungerende patruljeliv 
ringe vilkår for det gode kammeratskab med det resultat, at flere 
spejdere vælger at stoppe i bevægelsen.  
De næste to år vil vi derfor sætte fokus på Patruljeliv og 
Kammeratskab med det mål at få det til at fungere optimalt over hele 
linjen. 
 
Fokus på lederne 
I DDS skal vi gøre os klart, hvilke slags ledere, der i fremtiden skal 
afspejle spejderidéen. Vi skal være gearet til forandring og vi skal 
kunne tilpasse os de unges ændrede holdning til ansvarlighed, 
engagement og demokrati. For at tiltrække de ledere vi ønsker, er 
det vigtigt at sende klare signaler, og vi skal blive bedre til 
kommunikere, hvad vi forventer af vores ledere. I dag består 
ledermassen af mange løsere ledere/hjælpere/ gamle seniorer og få 
kerneledere, derfor klager mange grupper og divisioner over 
ledermangel. Hvis vi ønsker at tiltrække de stærke kerneledere, skal 
vi signalere, at i DDS venter der et stort, betydningsfuldt og 
udfordrende lederarbejde. Derfor vil vi bruge yderligere to år med 
stærk fokus på lederne.

 
Tre principper danner grundlag for vores arbejde: 
 
Den enkelte. Spejderen har ansvaret for sin egen udvikling.  
Omverdenen. Spejderen viser respekt for medmennesket, er 
hjælpsom og viser ansvar over for naturen og det samfund, vi er en 
del af. 
Det åndelige. Spejderen bestræber sig på at finde en tro, et åndeligt 
princip, der er større end mennesket. 
 
Alle verdens spejdere skal på basis af disse 3 principper formulere 
en spejderlov og et spejderløfte, til brug i det daglige spejderarbejde.  
 
I Det Danske Spejderkorps er spejderloven: 
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for 
at finde sin egen tro og have respekt for andres 
at værne om naturen 
at være en god kammerat 
at være hensynsfuld og hjælpe andre 
at være til at stole på 
at høre andres mening og danne sin egen 
at tage medansvar i familie og samfund 

15 16 



Lygter – Kompas  
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:-) 

Dolke – Spejderbestik 
 

Madkar m. foldekop 
Trangiasæt 

  
Tropslig hilsen 
Henrik, Janus og Niels  

- og mange andre ting 
 
 

Kig ind 
 

-10% til spejdere 
 
 
 
 

 
Annonceplads til salg 
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Klanen 
 
Hermed et lille indlæg fra senior grenen. For tiden er vi 6 aktive og 4 
passive, som ikke har tid til at være aktive på møderne. 
 

 

Vi har ikke den største aktivitet for tiden, nogle af os er ved at gøre 
os klar til et senior arrangement på Sjælland, hvor vi skal på et løb 
med temaet Ghost Buster. Vi var også nogle der havde regnet med 
at tage på den frosne hest, som er en vinter hike for alle seniorer, 
ledere og styrelsesmedlemmer i divisionen. Det er en tur, hvor man 
går 20 km og ender med at lave mad over bål eller på trankia, og 
overnatter i bivuak.  Men den blev desværre aflyst p.g.a. for få 
deltagere... 
 
Da vi har fået nogle nye grupper ind i divisionen, er vi ved at 
planlægge et weekend arrangement kaldet Tour de klan, som går ud 
på, at vi skal rundt og besøge de forskellige klaner i divisionen på en 
dag og prøve forskellige aktiviteter, for at se nogle af de nye klaner, 
og så slutte af med et hyggearrangement om aftenen.  
 
Senior Hilsen  
 
Klan Micmac 
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Nyt fra gruppestyrelsen Depotet tilbyder 
  

Fra depotskabet i WigWam kan vi tilbyde følgende artikler: Kulkassen: 
Med denne nye udgave af Kulkassen, kan vi fortælle at Ulrik 
Rasmussen har ønsket at stoppe som redaktør for Kulkassen. Ulrik 
har været redaktør i mange år, også efter at hans søn Brian 
stoppede som spejder. Vi har takket af med Ulrik, som meddeler, at 
han stadig gerne vil have lidt tilknytning til gruppen. Han ønsker 
stadig at hjælpe til med dyrskue parkering og Middelalderfestival. 

 

Vi er altid velkomne til at ringe, hvis der er brug for hjælp. 
Der er nu nedsat en gruppe bestående af Jan Andersen, Lone 
Hammelsvang og Janus Topp, som for eftertiden vil stå for 
Kulkassen. Jesper Boldsen og Kasper Wohlert er også med i 
gruppen, men vil stå mere på sidelinien. 
 
Styrelsesmøder: 
Vi vil bestræbe os på at lave et referat af styrelsesmøderne her i 
Kulkassen, så forældre her kan læse om de beslutninger der bliver 
taget på styrelsesmøderne. 
Styrelsesmøder bliver afholdt ca. en gang hver anden måned. 
 
Horse Division: 
Pr. 1 januar 2001 er vi blevet flere medlemmer i Horse Division. 5 
grupper fra den nedlagte Trianguli Division, er efter eget ønske 
kommet under Horse division. 
De nye grupper er : 
 
Harald Blåtand gruppe (Vejle) 25 spejdere 
1. Vejle piger    18 spejdere 
Bredsten gruppe   45 spejdere 
Ørnebjerg gruppe (Vejle)  100 spejdere 
Uldum gruppe    50 spejdere 
 
Alle i Horse division glæder sig meget til at samarbejde med de nye 
grupper. 
 

Jesper Boldsen 
Gruppestyrelsesformand 
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Divisionsmærker  
Gruppemærker  
Korpsmærker   
Sangbog   
Tørklæde   
Hej – bøger   
Sweatshirts 
T-shirts 
 
 
 
 
Andre artikler kan skaffes fra Spejder Sport. 

 

 
Vi har ofte enkelte brugte uniformer til salg. Spørg din leder. 
 
 
Køb og salg 
 
Variant trailer 
- fra 1992, med hjemmelavede høje sider. 
Til salg for kr. 2000,00.  
Henvendelse til Niels og Gitte Christensen, 75 64 65 80 
 
Juniorassistent 
- kvindelig art, helst hjemmelavet, højde og farve underordnet. 
Foretrækkes i nysynet stand. Bør være tilvænnet McDonalds mad, 
biografture samt lange juniorledermøder. 
Køb eller bytte (ældre damecykel haves). 
Henvendelse til Jan Andersen, 76 25 18 00 
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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 Spejder Leder Niels Christensen  75 64 65 80 

   Fjordparken 386  20 60 22 94  

Mikro  Ass. Trine Ebbesen   75 60 29 34    E-mail: f386@mail1.stofanet.dk    Østergade 70, 1.  23 34 11 75  

   E-mail: trine-ebbesen@mail.dk Spejder Ass. Janus Topp   75 61 01 58 
   Kattesund 1   23 25 89 34  

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

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

Mikro  Ass. Niels Leth   75 62 75 38    E-mail: bernth@email.dk    Falstersgade 20  28 59 75 38  

   E-mail: leth@get2net.dk Senior  Leder Janus Topp   75 61 01 58 
   Kattesund 1   23 25 89 34  

Mikro  Ass. Anita Bjerregaard  75 61 88 02    E-mail: jht@dazzle.dk    Bakkesvinget 31  

   E-mail: bhb@post.tele.dk Gruppe Leder Ellen Bernth   75 65 74 89 
   Hovmarksvej 89  20 23 39 97  

Mini  Leder Janni H. Sørensen  75 61 43 25    E-mail: bernth@email.dk    Lindeallé 14, lejl. 7  

   E-mail: jahos@12move.dk Formand  Jesper Boldsen  75 61 60 28 
   Frydsvej 42  

Mini  Ass. Linda Ballegaard  75 64 73 77    E-mail: boldsendk@post.tele.dk    Sydvestvej 4  

Kasserer  Svend Skov   75 64 53 96  

Mini  Ass. Vivi Rasmussen  75 60 13 82    Vibeholmsallé 1    Egernvej 14    E-mail: svs@klog.dk  

Junior  Leder Jan H. Andersen  76 25 18 00  

WigWam  Spejderhytten WigWam 75 62 35 88    Fredericiagade 3, 2.th. 20 40 86 69    Studentervænget 45B    E-mail: jha@dazzle.dk   

Junior  Ass. Søren Pedersen  20 91 76 63  
   Kongensgade 6, 3.  
   E-mail: sp@dazzle.dk Hjemmeside: www.erikmenved.dk 
  Junior  Ass. Kasper Wohlert  75 60 26 14 

DEAD LINE for Kulkassen er den 20. i hver måned    Smedegade 79D 
    E-mail: kw@lsp-bystrup.dk 

Indlæg sendes til jha@dazzle.dk  
 Fortsættes på bagsiden... 
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