
 

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: Hvornår fik vi spejderhytten Wigwam? 
Svaret kan findes et sted i bladet. God læselyst. 
 
Mvh. Redaktøren 
 
 
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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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 
  
Hvor ser det trist ud med alle de fældede træer, vi er ret spændte på 
om og hvornår vi får noget mere at vide om, hvad der sker. Men en 
ting er sikkert, spejderarbejdet vil stadig være det samme, blot må vi 
nu indskrænke os til den lille grund neden for broen, eller vi må til at 
bevæge os lidt ud i omegnen. Vi har jo da stadig både skov og park 
lige i nærheden, og det må vi få det bedste ud af. 
 
Oktober måned har stadig mange lyse timer til udendørs spejderi, 
husk det er påklædningen der kan være den forkerte. 
 
Ellen 
 
 

 

 



 
 

Gruppens program for 2001/2002 
   
 Oktober 
  

5.-7. Juniortur og minitur (hver for sig) 
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. 
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7. Himmelkursus
 9.-11. Juniortur

16.-17. Rød Tråd tur for EMT ledere - julefrokost 
23.-25. Mikrotur og minitur 
26. Ledermøde i Wig Wam 19.30 
24.-25. Fenrisløbet (Spejdergrenen)

 
 
 
 
 
 
   December   
 14.-16. Juniortur
  
 Januar 2002 
  

12. Mikrolederdag
12.-13. Seniorgrenens julefrokost
21. Grenmøder for alle ledere på AMU Centret – kl. 19.00 
26.-27. Den frosne Hest – Vinterhejk for spejdere/seniorer m.fl. 
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Mikrogrenen 
 
 
 
 
 
 
 
Hejsa alle sammen. 
Jeg vil starte med at byde de nye mikroer og deres forældre 
velkommen. Det ser ud som om vi har en mindre gruppe i år – ca. 15 
mikroer. Det giver selvfølgelig en vis ro ikke at ha’ flere, men vi 
synes nu godt der må komme et par stykker mere. Så I er meget 
velkomne til at ta’ en kammerat med. 
 
Den 21 sep. var Emil, Laura, Christian, Anders og Anders med Trine 
og Gitte til jubilæum ved Hovedgård spejdergruppe. Vi startede med 
at gå igennem byen sammen med Hovedgård Skole orkester og alle 
de andre spejdere der var mødt op. Så blev vi inddelt i nogle 
blandede patruljer. Trine og jeg gik ikke sammen med nogen af 
vores mikroer, men vi var alle på et stjerneløb rundt i byen. Det så 
ud som om alle havde haft en god eftermiddag. Da løbet var slut, gik 
vi alle tilbage til hallen, hvor vi fik aftensmad og så skulle vi til 
spejder diskotek….. men det blev nu mest til leg med balloner. Det 
skal jeg også love for, de fik meget tid til at gå med. De blev bundet 
fast til diverse ting for så at konstatere om de stadig kunne 
svæve……. Og tro mig der hang rigtig – rigtig mange balloner oppe 
under taget. To balloner og en plastikkop som ballast havde sat sig 
fast i et tværgående ”kabel” – jeg tror vores mikroer kæmpede ca. en 
time for at få den ned !!! desværre uden held. Da kl. nærmede sig 
20.00 var dagen slut og vi afleverede nogle meget trætte og svedige 
mikroer. 
 
Som I kan læse i programmet for efteråret, er der planlagt en 
overnatningstur i november. Jeg havde ellers sagt til nogen af jer 
forældre, at den første gang vi skulle overnatte med mikroerne ville 
blive i hytten….  Men de roder og regerer jo rundt om os, så det er 
ikke lige sagen – i stedet bliver det i Torp Hytten. Der er der også en 
del af jer der var ude lige før sommerferien. Håber I vil være med til 
at gi’ jeres børn et lille ”puf” så de kommer med. Det giver et utrolig 

godt sammenhold i gruppen at ta’ en overnatning sammen og de 
fleste vokser lige 10 cm. ……  når de har klaret det. Og så er det jo 
med at øve sig så man kan komme med på sommerlejren 2002. Vi 
regner med at ta’ med Horse Division til Stevninghus i uge 26, men 
kun 3 overnatninger.  Bemærk også i programmet at der er indlagt 
en enkelt mandag i okt. og i nov. skal vi mødes ned ved 
Politistationen. 
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Rigtig godt efterår til alle. 
 
 
 
Program for mikroerne 
 
Oktober: 
 
02 Lave bål, ha’ spejdernavne, lave oplukker. 
08 I svømme hallen (vi mødes der oppe kl. 18 og hentes der kl. 

20) 
16 EFTERÅRSFERIE 
23 Kartoffel møde 
30 Refleksløb (HUSK lomme lygten) 

 
 
 

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, der kommer en seddel herom senere 
 sæt X i kalenderen 
27 Sidste gang inden jul. (vi starter igen den 8. jan. 2002) 
 
 
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 !!! 
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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 
 
 
 
 

Minigrenen 
 
Intet nyt fra minigrenen. 
 
 
 
 

 

 

Juniorgrenen 
 
Selvom vi gør alt hvad der står i vores magt, bliver der stadig flere og 
flere af jer. Pernille og Ida er kommet til efter venneaftenen. 
Velkommen til jer. 
 
September måned startede jo med et lidt utraditionelt møde, nemlig 
vores venneaften, hvor vi havde været så letsindige at slå dørene op 
for blomsten af Danmarks ungdom. De udeblev. I stedet for kom en 
masse unger der ville lave bålmad og slås med mel. Vi blev lidt over 
40 unger samt nogle tililende lederkræfter. Af tidshensyn blev 
bålmaden indskrænket til foliebakkemad, da vi skulle have rigeligt 
med tid til at slås med 26 kg mel fordelt i 250 nylonstrømpebolde. 
Hvide blev vi i hvert fald og vi kunne sagtens have lavet indbagt 
junior hvis vi havde haft gær med. 
 
Nu er vi så oppe på 22 juniorer og de fylder godt i landskabet i og 
omkring Wigwam. Nu er I jo heldigvis så stille og rolige, at det ikke er 
noget problem. 
 
3 af jer skal op til troppen efter jul, og de næste 15 skal derop efter 
sommerferien. Vi leder derfor fortsat efter nye spejdere så vi ikke 
bliver alt for få efter sommerferien, så I er stadigt velkomne til at 
medbringe venner og veninder til spejdermøderne. 
 
Vores program er beklageligvis blevet lidt forskudt i forhold til det 
tidligere annoncerede, da vi har måttet bruge et par møder på 
uforudsete begivenheder, herunder at flytte rafter inden bulldozeren 
kom og anlægge en ny bålplads. 
 
Oktober handler mest om orienteringsløb, kort og kompas, men vi 
skal også lave lidt batik og andet sjov. Husk også, at der er 
ferielukket i uge 42, hvor I får lejlighed til at samle kræfter til resten af 
efterårets spejderaktiviteter. 
 
Og så kan I ligeså godt allerede nu sætte kryds i kalenderen for uge 
26 år 2002, hvor juniorgrenen skal på sommerlejr. Lejren kommer til 
at foregå på 2 hjul, så hvis jeres cykel trænger til at blive lappet, bør I 
nok spare op til lappegrej allerede nu. 
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Lige om lidt skal vi af sted på juniortur sammen med juniorer fra 
Bredsten, Egå og Risskov (Køge kunne desværre ikke komme 
alligevel). Vi bliver omkring 50 juniorer, hvoraf de 17 er fra Erik 
Menved. Der er al mulig grund til at glæde sig til turen som nok skal 
blive rigtigt sjov. 

 
 

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. 

Med finurlige juniorhilsener 
Fox, Puma, Tavi og Tue 

Juniorførere (og førerinde)  
Sejere fåes de ikke! Camilla T. Kristensen  6. oktober 

 

 Chris Sørensen  12. oktober 
Program for juniorgrenen Lone Ragn   17. oktober 
  
Oktober: Månedens tema: O-løb (fortsat) + Klar dig selv  
3. Kort og kompas  
5.-7. Fællestur med Egå, Bredsten og Køge  
10. O-løb  
17. Efterårsferie (husk at blive hjemme – vi er der ikke!) 
24. Batik (medbring en hvid – eller tidligere hvid – T-shirt) 
31. Sy O-løbsmærke på, personlige mål, køreplaner 
 
November: Månedens tema: Klar dig selv (fortsat) 
7. Førstehjælp. Reklamer. 
9.-11. JUNIORTUR 
14. Cykellapning. Cykelsikkerhed. 
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Nyt fra Bulldog 
 
I september har vi lavet katapulter. Vi havde den mindste, 
grimmeste, latterligste, men den mest holdbare katapult. Og hvem 
vandt?  Bulldog!  
Den 28.-30. september er vi på patruljetur i Torp. Der vil vi lave 
forskellige spejderaktiviteter, og have det sjovt. Lørdag skal vi også 
på Sct. Georgs Gildernes natløb hvor temaet er 2. verdenskrig. 
I næste måned vil vi gerne have navne i vores gryder og have 
melboldekrig. 
 
Med venlig hilsen 
Bulldog 
 
 
Nyt fra Glenten 
 
Tirsdag den 18/9 kl. 19:30 kom vi til spejder som sædvanlig, men det 
var ikke en sædvanlig aften. 
Vi fik alle et kæmpe chok da vi meldte til. Hele vores område bag 
Kemien var mere eller mindre smadret. Nogen syntes, at det lignede 
at en tornado var kørt lige igennem. Det lød lidt sjovt på den måde 
det blev sagt på, men der var ingen der grinte. Det hele var ødelagt, 
vores bålpladser og de træer der plejede at lave vores plads til et lille 
hyggelig sted, okay lille var den ikke, men det følte det som om fordi 
at den var så lukket. Men nu var det hele ødelagt, træerne var 
væltet, rafterne var smidt ned til hytten og der var store hjulspor i 
mudret. 
 

 
Annonceplads til salg 

Den næste time gik mest med at snakke om det, der kom mange 
meninger og de var alle utilfredse meninger, meget utilfredse 
meninger. De ting der blev sagt var f.eks.:” Det er sku da latterligt” 
og ” Det skal vi da ikke finde os i” 
Der blev også sagt ting som jeg vælger ikke at skrive fordi der er jo 
små mikroer og minier der skal kunne læse bladet. 
 
Jeg har jo også min egen mening og jeg synes, at det er det 
dummeste man kunne gøre. 
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Vi har fået at vide at der måske skal et ældre hjem hvor vores plads 
engang var, det er lidt dumt at lægge et plejehjem lige ved siden af 
en spejder hytte. 

 

Nyt fra gruppestyrelsen 
 
Ledersituation 

De fjolser nede på kommunen der har fundet på det projekt må 
enten ikke have tænkt sig om fordi jeg må indrømme at til spejder 
larmer det lidt især når mikroerne og minierne er der og så vil der 
sikkert komme klager også bliver vi nok flyttet. 

Vi må desværre blive ved med at appellere til alle med tilknytning til 
EMT, om at hjælpe med at finde ledere til troppen. Der er blandt 
lederne fundet en midlertidig løsning, men det er dog ikke det 
optimale for vore spejdere i alderen 12-16 år.  

Det er bare meget irriterende fordi lige meget hvad vi skriver, lige 
meget hvad vi siger og lige meget hvad vi gør kan vi ikke ændre på 
hvad der er sket og hvad der vil ske, det eneste vi kan gøre er at stå 
og måbe mens de tager vores plads og mens de tager vores hytte. 

 
Middelalderfestivalen 
Vi vil her sige tak til ledere og forældre, der var med til at bakke op 
om dette års Middelalderfestival. For første gang, stod EMT alene 
med arrangementet [det gjorde vi dog også i 1995 og 1996, red.], og 
vi må sige, at det var en succes. 

 
Storspejderhilsen 
Chris N., Glenten  
 Wig-Wam 
 Mange forældre og børn undrer sig i denne tid over, hvad der sker i 

og omkring spejderhytten Wig-Wam.   
 Vi vil her prøve kort at forklare, hvad det er der sker og hvilken 

fremtid vi går i møde.  
Klanen Spejderhytten Wig-Wam er ejet af den selvejende institution 

”Studentervænget 45 B”.  I bestyrelsen for denne sidder Per Wohlert 
som formand, Svend Skov som kasserer og som menige 
medlemmer Jesper Boldsen, Niels Christensen og Ellen Bernth. 

 
Samme nyhed som sidste måned. 
 

Hytten og grunden omkring hytten ejes af ”Den selvejende 
Institution”. Den store grund oppe ved bålpladsen er lejet af Horsens 
Kommune. 
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Der har i flere år fra kommunen været tale om at etablere et 
laksestryg ned gennem den store grund. Dette er nu en realitet, og vi 
må derfor give afkald på noget af grunden. Vi er ikke blevet opsagt 
af kommunen, så der vil være mulighed for at anvende det 
resterende af grunden, når stryget er færdigt. Det overskydende jord 
fra stryget bliver anvendt til at lukke den lille å, som af spejderne 
populært bliver kaldt Kemien. 
Hytten og den lille grund vil vi bibeholde og har iflg. kommuneplanen 
ret til at lave spejderarbejde med bål og børns leg m.m.. 
Imidlertid kan man jo sætte spørgsmålstegn ved om de nye beboere, 
der på et tidspunkt vil flytte ind i det allerede påbegyndte byggeri på 
JA grunden, vil acceptere spejderaktiviteter med dertil hørende bål 
og højtråbende børn hver aften og i weekenderne. 
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Vi har derfor i bestyrelsen været ude for at se på andre grunde, og i 
den forbindelse talt  med Horsens kommune om et andet tilhørssted 
for spejdergruppen EMT. 

 
 

Vi har indtil nu fundet frem til en grund, der ligger på Silkeborgvej 
over for Vestre Kirkegård. Grunden ligger op til bagsiden af 
Teglgårdsvej. Det er muligt at vi kan leje denne grund af Horsens 
kommune. 

 

Vi er naturligvis kede af at flytte fra Studentervænget 45 B, men hvis 
nogen vil tilbyde os et beløb for hytten og grunden, der kan 
finansiere en ny hytte på en lejet grund, vil vi naturligvis være åbne 
for denne mulighed. 
Såfremt der skulle være spørgsmål vedr. Wig-Wam’s fremtid, er man 
naturligvis velkommen til at kontakte bestyrelsen for Den selvejende 
institution.     
Vi vil ligeledes løbende informere igennem Kulkassen. 
 

Jesper Boldsen 
Gruppestyrelsesformand 

 
Svaret på månedens check-spørgsmål er:  
Erik Menved Gruppe overtog Wigwam i 1983 
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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 20. i hver måned 
Indlæg sendes til kulkassen@erikmenved.dk 

eller anbringes i redaktørens postkasse i Wigwam 
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