
 

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 døde Baden Powell? 
 
Svaret kan findes et sted i bladet. God læselyst. 
 
Mvh. Redaktøren 
 
 
Nyt på www.erikmenved.dk 
 
Der kommer nye ting på vores hjemmeside næsten hver eneste dag. 
Der er selvfølgelig også lagt billeder ind fra vores oprykningstur i 
august, ligesom der er kommet filmoptagelser fra storspejdernes 
fantastiske afprøvning (og meget hurtige nedtagning) af katapulter. 
Nu indfører vi igen patruljehjemmesider for juniorer og storspejdere, 
og i løbet af september udvides hjemmesiden med en række online-
spil. 
 
God fornøjelse. 
 
 
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. 

2 NR. 8 SEPTEMBER 2001  ÅRG. 67 



Nyt fra Gruppelederen 
  
Vi er nu kommet rigtig godt i gang efter ferien og tilslutningen 
ser flot ud over hele linjen. 
 
Vores oprykningstur gik godt, men lederne var ikke imponerede over 
tilslutningen til turen til Tudsdam. Starter vi for tidligt op? – eller hvad 
er grunden til den manglende lyst til en spejdertur lige efter ferien? 
Det vil vi gerne have en tilbagemelding på. 
 
I troppen har vi fortsat et problem – vi har ingen tropsleder, i hvert 
fald ikke et helt år frem. Janus begynder at studere i Århus og søger  
selvfølgelig bolig der, så ham har vi på lånt tid. Men vi er 6 ledere, 
der nu vil opbygge et tropsleder-team så vi ikke taber ”troppen på 
gulvet”. Vi har haft et planlægningsmøde med spejderne og de tog 
godt imod ideerne, så vi håber det går.  
 
Det er dog ikke en ideel løsning. så hvis der skulle være en eller 
et par stykker derude i samfundet, som har lyst til at prøve kræfter 
med ca. 14 herlige spejdere, der alle er ”gamle i gårde”, så sig 
endelig til. 
 
September ser ud til at blive en meget aktiv måned for de fleste 
grene, så bare klø på. 
 
Vi ses ind i mellem rundt omkring 
 
Ellen 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

 
MÅNEDENS CHECK-SPØRGSMÅL ................................... 2 
NYT PÅ WWW.ERIKMENVED.DK.................................... 2 
ANNONCØRER SØGES............................................... 2 
NYT FRA GRUPPELEDEREN ......................................... 4 
GRUPPENS PROGRAM FOR 2001 .................................. 5 
MIKROGRENEN ...................................................... 7 
MINIGRENEN ........................................................ 9 
JUNIORGRENEN ................................................... 13 
INDLÆG FRA ILDFLUERNE ........................................ 17 
INDLÆG FRA HJORTENE .......................................... 17 
INDLÆG FRA MAMMUTHERNE .................................... 18 
FØDSELSDAGSLISTEN ............................................ 19 
TROPPEN........................................................... 21 
KLANEN............................................................ 21 
NYT FRA GRUPPESTYRELSEN ..................................... 22 
MIDDELALDER FESTIVAL I EN PANDEKAGEBOD................. 23 
KØB, SALG OG BYTTE ............................................ 25 

 
 
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. 
 

 

3 

Besøg også Erik Menved Gruppe på 
www.erikmenved.dk 
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Gruppens program for 2001 
   

 September 
  

5. Junior – Venneaften 18:00-21:00 
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.  
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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.-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 
 
 
 
 
 
 
 
Hej med jer alle. 
Så kan man sige vi kom i gang igen efter ferien – for selvom 
spejderåret lige er begyndt, har vi allerede oplevet en masse. 
 
Vi startede med oprykningsturen 10.-12. august. Traditionen tro 
mødte spejdere og forældre op i WigWam til en gang grillmad med 
efterfølgende forhindringsbane og vores hemmelige ceremoni på 
slangebjerget. Det var en våd omgang at tage turen gennem banen 
og alligevel kunne Mak ikke få nok – han løb den igennem to gange 
– og han skulle ikke engang rykke op! (vi skulle måske have døbt 
ham vandhund i stedet?) 
Så gik turen til slangebjerget i fakkeltog – ja det vil sige nogle havde 
ikke helt mod på at gå med faklen i hånden . Ikke før på hjemturen 
hvor man nu var vokset til mini – og gik med en i hver hånd. 
Så blev vi hentet og kørt med bus til Tusdam, hvor mikroerne – der 
var kun 3 tilbage – skulle sove inde i hytten og resten skulle sove i 
telte.  
Lørdag morgen blev vi vækket til duften af frisklavet kaffe og havde 
det været lidt besværligt for Puk at komme ind i køjen fredag aften, 
var det lige modsat da hun opdagede at der var kaffe på kanden. 
Formiddagen gik med madlavning over bål: Kogt skinke med bagte 
kartofler, sovs og grillet majs – og det var mindst til 4 kokkehuer. 
Eftermiddagen bød på Banan-løb, hvor hver spejder fik en banan-
baby som de skulle passe på under hele løbet. På post 1 blev 
bananerne stjålet af banan-tyven Kasper, som sad med dem højt 
oppe i et træ. Vi fik dog hjælp af banan-tyv-fangeren Jan som vi hev 
op i træet med et taljetræk så han kunne få dem fri. Da han så skulle 
ned igen troede mikroerne bare at de kunne hive i tovet, men det 
resulterede i at han kom i klemme mellen grenene. 
Der kom også en omvandrende præst – det var Bims, der havde 
fundet nogle lampeskærme som krave – hun fik døbt babyerne, og 

sikke nogle navne – der var Banana, Banana Split, Mille og Molly og 
hvad de ellers kunne finde på. 
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De skulle også ved hjælp af en svingbro hejse noget vand over en å 
til nogle små skovfolk, der boede på den anden side og ved en 
anden post blev der ydet førstehjælp på babyerne, der var kommet 
til skade – vi sluttede i øvrigt af med at spise bananerne efter der var 
kommet chokolade i og de var blevet varmet på bålet. 
Inden vi hoppede i køjerne havde vi lejrbål og fik varm kakao og 
kage. 
Søndag formiddag havde vi Fem-kamp. Spejderne blev delt ind i fire 
blandede hold og dystede i disciplinerne: Styrmand, Stjæle æg, 
Støvlekast, Redningsrebkast og tovtrækning. 
Så kom forældrene og vi sluttede af ved flagstangen og tog hjem. 
 
Vi var også med da middelalderfestivalen løb af stablen 24.-25. 
august i vores pandekagebod. Der blev æltet og hakket og skåret og 
bagt og vendt i luften og slået mønter og malet tænder til den store 
guldmedalje. Det ser ud til, at vi har fået et rigtigt pænt overskud ud 
af det, så et STORT tak skal lyde til alle dem der brugte tid til at 
hjælpe til. 
 
Efter ferien har vi indtil nu fået 3 nyindmeldte mikroer, nemlig: 
Morten, Kamilla og Peter – vi har også stadig et par ”kiggere”, så vi 
håber inden længe at blive mange igen. 
 
På de første møder har vi haft bålhygge, været på Peter Plys løb og 
lavet nye patruljer – og så skal vi også snart have givet de nye et 
spejdernavn. 
 
Mange Mikro hilsner Peder, Mik, Puk, Bims og Gnist 
 
Program for mikroerne 
 
September: 
4. En tur i parken 
11. Sjov med Grønspætterne 
18. Vi tager på løb 
22 (Lørdag) Jubilæum i Hovedgård 
25. Mikrosnit 
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Hvis I allerede nu sætter kryds i kalenderen, skulle der vel nok være 
mulighed for, at vi alle kan deltage på disse ture. 

Minigrenen 
 

Vi prioriterer turene højt, da det er her der virkelig bliver knyttet nogle 
stærke venskaber. Det er ikke nok, at I kender hinanden fra skolen, 
for der er nogle af jeres spejderkammerater som I ikke går i skole 
med. Vi håber selvfølgelig, at alle har mulighed for, at deltage på alle 
turene. 

Intet nyt, er som bekendt godt nyt. Alligevel har vi i minigrenen valgt 
at komme med nyt til Kulkassen. 
 
Vi er efter oprykningen pludselig blevet 17 mini´er og 4 ledere. De 
gamle mini-spejdere er kommet i mindretal, dem er der nemlig kun 
tre tilbage af, men sikke tre. De har indtil nu virkelig vist hvad det vil 
sige at være en ”voksen” minispejder… ”Bliv ved med det drenge, I 
er bare super”. 

 
Det er når man bliver mini, at man selv må begynde at gå med egen 
dolk. Det gælder selvfølgelig også alle ny-oprykkede minier. Da I 
endnu ikke har fået et knivbevis, må I IKKE have jeres egen dolk 
med til møderne. Til fuldmånemødet i slutningen af september, 
skulle I alle sammen gerne være klar til at bestå den store 
spidsfindige kniv-eksamen. Hvis I denne dag får knivbeviset, må I 
begynde at tage jeres egen dolk med til møderne, IKKE FØR !!!! 

 
Vi har nu været i gang med at lave planlægning frem til juleferien.  
Vi har i ledergruppen nu fået mere tid til vores spejderarbejde. Dette 
betyder at programmet er kommet til at se noget anderledes ud end 
det plejer. Det betyder også, at vi ved stort set alle møder skal lave 
vores aktiviteter ude.  

Selvom I får knivbeviset, forventer vi ikke at I har dolk med gangen 
efter. Det vil være en god ide at ønske sig en dolk, og det var jo 
oplagt at ønske sig den til jul. Som I jo allerede har fået at vide, vil vi 
meget gerne, at I også ønsker jer en sangbog, da det er lidt sjovere 
at synge, når man har sin egen.. 

Det er derfor ret vigtigt at I husker  jeres udetøj, for vi går ud uanset 
vejret !!! 
 
Vi har i minigrenen valgt at dele møderne op i nogle mindre emner, i 
september måned skal vi arbejde med ild. Ved hvert møde tænder vi 
bål og laver forskellige ting over bålet. Det kan være en lille 
appetitvækker inden I skal hjem at spise eller det kan være noget 
helt andet. 

 
Her kommer starten på jeres juleønskeseddel: 
”Jeg ønsker mig…..” 
En spejderdolk  
En spejdersangbog I oktober skal vi lege med vand og i november hedder emnet lys og 

mørke.  …. 
 Sidst men ikke mindst har vi december. Nu er I blevet så store at I 

ikke længere behøver, at holde fri til, at se julekalender (ligesom I 
gjorde som mikro´er) Så i december laver vi en masse forskellig 
julehygge. 

I minigrenen holder vi ”Fuldmånemøde” ved det sidste møde i 
måneden.  
På fuldmånemødet bliver der uddelt mærker (hvis I da har taget 
nogle), vi hygger lidt ekstra og vi får alle sammen mulighed for at 
blive hørt på. 

 
I minigrenen har vi bestemt os for, hvilke ture vi skal på inden jul.  

På fuldmånemøderne har vi nemlig det som vi kalder miniting. 
Miniting er et sted hvor alle mand får mulighed for at tale ”frit fra 
leveren”. Måske diskuterer vi aktuelle emner, såsom planlægning af 
ture, møder eller hvis vi i gruppen af mini'er er stødt ind i nogle 
problemer, som vi så kan løse i fællesskab. Det kan også være at vi 
alle sammen bare har brug for at fortælle lidt om hvad vi laver eller 
hvem vi er, når vi ikke er til spejder. 

Den første tur er d. 8. september. Den dag er vi blevet inviteret til 
minidag i Bygholm park. Vi skal lave forskellige aktiviteter sammen 
med alle de andre minispejdere i Horse division. 
Næste gang vi skal på tur, bliver en hel weekend, nemlig d. 5. 
oktober til 7. oktober. 
Sidst på året skal vi på julehyggetur, det bliver d. 23. november til 
25. november. 
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Program for minierne 
Vores første Fuldmånemøde er afholdt d. 30. august. Her blev der 
uddelt årsstjerner til dem der ikke deltog på oprykningen. 

 
September: 

10 KM. mærker til alle de gamle mini´er, for deres heik på 
sommerlejren. 

 
Emne: ILD 

For nogle år siden var vores mini´er så dygtige, at de vandt vores 
årlige divisionsturnering. En af præmierne var en Pippi-dukke som vi 
måtte beholde til evigt eje. 

6. ”Som vor bedstemor……” 
 Vi laver vores eget brød, smør og ost 
13. Perleværksted 

Pippi er et centralt punkt på miniting, det er nemlig kun den der 
sidder med Pippi, der må tale. Pippi er selvfølgelig også med på 
vores ture. Hun skal jo være med der hvor det sker. 

 Vi laver og brænder forskellige slags perler over bål 
20. ”Appetitvækkeren” 
 ???????, Husk at gemme lidt appetit 

 27. ”FULDMÅNEMØDE” 
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-lederne hvis I skulle blive forhindret i at komme til 
møde. 

Har vi nogle der kan bestå den store prøve i knivbevisets 
store spidsfindigheder ????? 

 Vi snakker lidt om den forestående mini-tur 
 

 Oktober: 
En STOR hilsen til alle mini´er Emne: VAND 
Janni, Linda, Vivi og Rikke 4. Fisketur 
  

 
 
 
 
Svaret på månedens check-spørgsmål:  
 
Baden Powell døde i 1941 (den 8. januar). 
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Juniorgrenen 
 
Så kom vi godt igang igen efter sommerferien. Vi har modtaget nogle 
nye juniorer fra minigrenen, nemlig Nikolaj, Maria, Rasmus og 
Josephine. Vi har også fået et par nye juniorer udefra, Glenn og 
Thea. Velkommen til jer alle sammen. 
Vi har også fået en ekstra juniorfører, nemlig Pernille, der er helt vild 
efter, at blive en rigtig juniorfører med hår mellem tænderne og 2 
meter mellem næseborene. Også velkommen til hende. 
 
Siden sidst har vi været på oprykningstur til Tudsdam, hvor Heidi, 
Sofie, Mai, Maria E.H., Mathias, Martin, David, Kristian V.J. samt to 
af de nyoprykkede, Maria og Josephine, deltog. Det var en hyggelig 
tur, hvor vi anvendte hele lørdag formiddag og den første del af 
eftermiddagen på at lave varm "middagsmad". For juniorgrenens 
vedkommende måtte det snarere kaldes for eftermiddagsmad, da vi i 
kampens hede om fredagen havde glemt vores bålgryder, der var 
anvendt som en del af forhindringsbanen aftenen i forvejen. Dette 
blev naturligvis opdaget i sidste time, hvilket forsinkede os en del. 
Men mad fik vi; en glimrende skinke med bålkartofler, majskolber og 
bearnaisesovs. 
Senere på eftermiddagen skulle vi på et lille banan-løb inden 
eftermiddagen sluttede med ko-bold, hvor det så sandelig også var 
lykkedes at glemme fodbolden, så det måtte afvikles med en 
hjemmelavet bold. 
Efter aftensmaden, der bestod af almindelige rugbrødsmadder, 
mødtes vi alle til hyggelig bålstemning mens mørket faldt på. Da alle 
andre havde forladt lejrbålet, var det tid for juniorgrenens autentiske 
velkomst til de nye juniorer, hvor der skulle uddeles de endelige og 
evigt gyldige spejdernavne til de juniorer der kunne optages i 
juniorernes flok. Det kunne de heldigvis allesammen, så der var 
ingen der blev sendt hjem. 
Om søndagen var der 5-kamp mellem alle spejdere inden vi skulle 
pakke vores våde telte sammen. 
 
Der var mange af jer der deltog ved Middelalderfestivalen. Jeg 
håber, at I havde det sjovt i boden. 
 
De mest hårdføre juniorer deltog også i vores natlige vandretur efter 
middelalderfesten, og ligesom sidste år, havde vi denne gang valgt 

shelteren i Egebjerg som vores destination. Maria E.H., Josephine, 
Martin, Mathias, Mads, Kristian V.J., Nikolaj, Rasmus og Glenn 
deltog. Turen derud foregik over Nørrestrand, og frygtløse som vores 
juniorer er, kunne de medbragte gysere ikke fremkalde megen 
gåsehud til middelalderstemningen. Vel fremkommen til shelteren 
skulle der laves bål, hvilket blev forsøgt foretaget med sten, men 
drengene måtte sande, at det ikke er granit man bruger dertil. 
Pigerne valgte at gå direkte i seng, mens drengene både skulle have 
natmad og flere gysere der stadig ikke skræmte synderligt. 
Henad kl. 3 blev det alligevel sengetid, og hvorledes nogle af 
drengene fandt på at slukke bålet må de hellere selv fortælle 
derhjemme. 
Pigerne havde jo været snu nok til at gå så tidligt i seng, at de kunne 
tilrane sig halvanden meter af shelterens 4.5 meter bredde, hvilket 
så også betød, at de 8 resterende måtte deles om de sidste 3 meter. 
Det kan oplyses, at 3 meter faktisk ikke er ret meget. 
Søndag morgen mente ungerne at det var stå-op tid kl. halv otte, så 
efter der var kommet gang i bålet (det var heldigvis drengene selv 
der tændte det igen...) spiste vi morgenmad og tilbragte lidt tid på 
Skovgårdens område med dyr og gynger. 
Da der lidt senere udbrød et ret kraftigt tordenvejr med tilhørende 
tung regn (regndråber på størrelse med hestepærer), valgte vi at 
søge ly i shelteren, hvor vi måtte sidde i halvanden time til uvejret 
var drevet over. Først da kunne vi fortsætte vores tur til Hansted 
Skov, hvor vi blev indtil afhentningen kl. 14. 
 
Den 5. september har vi venneaften, og vi håber på et talstærkt 
fremmøde til vores udvidede aftenarrangement, og lederne glæder 
sig selvfølgelig til en lejlighed til at tæve ungerne i paintball. 
 
Den 5.-7. oktober skal vi på tur med juniorerne fra Bredsten, Egå 
(Delfinerne) og Køge. Vi har nogle forbindelser til juniorlederne i 
disse grupper. Nogle af jer kender Birgit der har været minileder 
sammen med Jan for mange år siden. Birgit er i dag juniorleder hos 
Delfinerne i Egå. Vi har besluttet, at det kunne være sjovt at lave en 
fælles tur, hvor også Bredsten og Køge er med. Vi forventer at blive 
cirka 50 juniorer og turen går til Ravnsøhytten ved Ry. Nærmere 
information om turen udsendes i starten af september, og vi håber 
selvfølgelig, at alle juniorer vil deltage på denne noget anderledes 
tur. Og vi kan garantere, at den bliver uforglemmelig... 

13 14 



 
 

Program for juniorgrenen 
Vi har blandt andet inviteret HKH Prinsesse Alexandra af 
Schackenborg (I ved, hende der blev gift med Prins Joachim da vi 
var på minitur til Torp i november 1995). Vi håber selvfølgelig, at hun 
har tid til at kigge forbi på vores kongelige tur. Andre kongelige har 
allerede meldt deres ankomst. 

 
September: 
5. Vennearrangement 18.30 - 21.00 
12. Båltyper, brænde, bålbygning, lave navneskilt på bål 
 Resten af månedens tema: O-løb 

 19. Logstænger opstart, O-løb opstart, tegne kort af hytten + 
Nu hvor vi har lavet de nye patruljer, skal vi have gang i nogle flere 
patruljeopgaver. Fremover skal I skrive indlæg til Kulkassen på skift. 
Dette sker fra og med Kulkassen i oktober. I denne måned har vi lidt 
i fra jer allesammen. Der skal også laves nye patruljehjemmesider, 
hvilket kommer lidt senere på året. 

omgivelser 
26. O-løb 
 
Oktober: Månedens tema: Jeres By (Klar dig selv) 
3. Batik + logstænger, unger medbringer 1 hvid (eller tidligere 

Vi skal snart afslutte vores "i BP's fodspor tema" og fortsætter med 
orienteringsløb. 

hvid) T-shirt 
5.-7. Fællestur med Egå, Bredsten og Køge 

  
Vi har også i august fortalt jer lidt om, at vi vil til at begynde at 
anvende email som et supplement til morsekoder og signalflag. I får 
allesammen jeres egen emailadresse og adgang til at læse emails 
med "Fætter Post". Hvordan det skal gøres får I en vejledning om i 
september. Vi ved at I næsten allesammen har adgang til Internet 
derhjemme, og de af jer der ikke har, har enten adgang til det på 
skolen eller kan få det på biblioteket. 

 
 
 

 

Meningen med at bruge email er, at vi kan give jer lidt information en 
gang imellem ad den vej, og at den kan bruges til nogle små 
opgaver engang imellem. I kan også bruge den indbyrdes i 
patruljerne til at få aftalt hvad der skal stå i Kulkassen eller når der 
skal findes på tekster til dagbogen. 
 
 

Med finurlige juniorhilsener 
 

Fox, Puma, Tavi og Tue 
Juniorførere (og førerinde) 

15 16 



  
Hej jeg er spejder. Det er sjovt synes jeg for der sker en masse hver 
gang.  

 

Indlæg fra Ildfluerne 
Vi er til spejder og vi har fået at vide at vi skal skrive til Kulkassen og 
det er kedeligt. Maria E. H. 

 Vi glæder os til vennedag på onsdag den 5/9 2001 fordi at det er 
vennedag og så skal vi have venner med til spejder. Hej læsere. 

Jeg synes at spejder er fed. Laura og Camilla 

 

Så når i begynder hos juniorne 
skal i ikke stoppe fra spejder. 

 
I dag blev vi sat til at skrive til kulkassen. Og det er slavearbejde, 
men hvad kan man forvente af en slavepisker, som Jan. Med venlig spejder hilsen fra 

Mai Vi glæder os til vennedag hvor vi skal tæske Jan i paintball. 
 Martin og Mathias 
  
  
 Indlæg fra Hjortene 
 Hej vov det er mig V.J. 
 Jeg synes at det er sjovt at gå til spejder og lederne er de bedste. 

Hilsen VJ.  
 
 
 
Hej jeg er David. Jeg vil lige sige, 
at lederne er de bedste man kan få 
tæsk af.  
Namse hilsner mig. 
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Indlæg fra Mammutherne 
Juniormødet foregår på denne måde: Vi starter med at melde til og 
hejse flag. Så høre vi på hvad Jan siger for han syntes selv det er 
kloge ord. Så gør vi det Jan sagde vi skulle, for eksempel laver bål 
eller bygger noget ud af rafter. 
Så synger vi spejderbror, melder fra og går hjem. 
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Fødselsdagslisten 
  

Tiden går og alle bliver ældre (bortset fra de unge, smukke og 
godmodige juniorledere selvfølgelig). Mikroer bliver minier, minier 
bliver juniorer, juniorer bliver store nok til at komme i troppen. I 
september 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. 

 

 
Anne Tscherning Larsen 6. september 
Janni Sørensen  7. september 
Martin Bernth   8. september (næh, kage til juniormøde) 
Mads Jørgensen  8. september (næh, igen) 
Jonas Häggqvist  9. september 
Søren Pedersen  13. september (hold da op alt det kage) 
Anita Bjerregård  22. september 
Kristian Krarup Frandsen 23. september 
Jonas Due Steffensen 30. september 
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Annonceplads til salg 
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Nyt fra gruppestyrelsen 
 Troppen 
Oprykningsaftenen  
Fredag den 10.08 havde vi oprykning og grill aften i wigwam, hvor vi 
var over 100 forældre og børn med. Det var en rigtig hyggelig aften, 
og det var dejligt at så mange kom og var med til denne traditionelle 
aften. Der var igen i år rift om svævebanen, hvor enkelte forældre 
også skulle prøve. De blev dog ikke så våde som børnene, der i år 
havde husket at tage skiftetøj med. 

Så kom der gang i tropsmøderne igen efter sommerferien. Da Niels 
er stoppet som tropsleder og Janus er gået i gang med at læse i 
Århus, har vi været nødt til at sammensætte en ny tropsledelse, indtil 
vi finder en fast tropsfører til at køre troppen videre. Derfor vil 
Kasper, Janni, Ellen og Jan være indsat som tropsførere sammen 
med Henrik og være med til at sikre, at der fortsat er god gang i 
tropsarbejdet. Vi siger tak til de styrelsesmedlemmer som havde stået for 

arrangementet, og til de forældre der gav en hånd med i løbet af 
aftenen. Vi fik desværre et lille underskud, da priserne var sat for 
langt ned i forhold til foregående år. Dette husker vi til næste år. 

 
Med så mange tropsførere på banen, bliver der naturligvis ikke tid til 
at sove i timen. Patruljekonkurrencen er i gang igen, og vil som 
noget nyt også være påvirket af om I får skrevet patruljedagbog og 
om der bliver leveret patruljeindlæg til Kulkassen. 
Patruljekonkurrencen vil på hvert møde også blive påvirket af 
hvordan de enkelte opgaver udføres, og af hvordan patruljelokalerne 
efterlades. 

 
Styrelsesmøde 
Der blev afholdt styrelsesmøde den 16.08, hvor det meste af mødet 
gik på Middelalderfestivalen, som nu efterhånden ser ud til at flaske 
sig. Der er utrolig mange tråde der skal samles og der skal 
koordineres. Takket være lederne, ser det ud til at gå op i en større 
enhed. 

 
Den 14.-16. september skal Bulldog på patruljetur til Torp, og den 
21.-23. september er det Glentens tur. Vi glæder os til at se hvordan 
det spænder af, og håber selvfølgelig, at I får nogle gode ture. Og I 
skal jo huske fortsat at tænke over, hvilket af de store 
korpsarrangementer I kunne tænke jer at komme til inden næste 
sommerferie, ligesom der vist også var nogle unge mennesker der 
skulle huske at aflevere tilmelding til PLAN i Jans postkasse. 

I år skal EMT selv passe boden, og det er derfor vigtigt at vi som 
forældre giver en hånd med. Der ser ud til at det er lykkedes sådan 
nogenlunde at på placeres folk på de forskellige opgaver. 
Vi håber at både børn, forældre og ledere får en rigtig god oplevelse 
til dette års Middelalderfestival. 
 
Ledermangel  
Her efter ferien stod vi desværre uden tropsledelse, selv om mange 
havde gjort en stor indsats for at finde en eller flere personer, der 
kunne tage den opgave. Som en nødløsning er der dannet et 
tropsleder-team fra lederne i andre grene, der sammen med 
gruppelederen, vil forsøge at få noget godt spejderarbejde op at stå 
for troppen. 

Med spejderhilsen 
Tropsførerne 
 
 
Klanen 
 

Vi skal dog stadig holde udkig efter nye ledere til gruppen Intet nyt fra klanen. 
 
Studentervænget 45 B 
Der er endnu ikke noget nyt om vores hytte (Wig-wam) på 
Studentervænget, men vi er dog på udkig efter et andet sted at 
være. Formanden for den selvejende Institution ”Studentervænget 
45 B”  har kontakt med Horsens Kommune. 
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Der skal om kort tid laves et lakse stryg gennem pladsen oppe ved 
bålpladsen. Dette har været på tale gennem flere år, men vores leje 
kontrakt er dog endnu ikke opsagt. 
 
Vi har ofte problemer med tørreplads for telte. Når spejderne 
kommer hjem fra ture med våde telte, bredes de ud over alt plads i 
Wig-wam. Dette er et problem når grenene skal holde møde. 
Hvis der er nogle, det har ideer der kan hjælpe os med dette 
problem, vil vi meget gerne høre derom. 
 

Jesper Boldsen 
Gruppestyrelsesformand 

 
 
Middelalder festival i en Pandekagebod 
-set med forældreøjne 
  
Torsdag aften blev boden sat op på bedste spejdermaner. Det var 
jeg ikke med til, da der lige var en fødselsdag der kom i vejen, men 
fredag morgen kl. 08.55 kørte jeg hjemme fra. Ned i Havneallé og 
samle en spejder op. Vi kørte i OBS, hvor vi lige manglede at købe 1 
rulle sorte plastiksække, 25 l. sødmælk og 50 pakker gær. Vi 
forsøgte så at køre op på Søndergade til boden lige ved Phototeam, 
men den gik ikke. Det var komplet umuligt at komme igennem, så vi 
vendte kareten og kørte til Jyske Bank hvor vi kunne gå gennem en 
smøge. Derefter hjem til os hvor vi lige fik 1, nej 2 krus kaffe.   
Så op i min garage hvor der stod en fuld trailer som skulle tømmes 
over i min bil. Der var 40 sække briketter og 100 l. juice. Så gik turen 
atter til Søndergade, og denne gang ville vi igennem, og det kom vi. 
Det hele blev læsset af. Briketterne kom i sække og juicen ind bag 
ved. Så var det tid til at ringe til en anden forældre og sige, at nu 
kunne hun godt lette en hvis ting og indfinde sig i boden. Vi skulle ud 
og hente mel, sukker, kanel og nødder. 
Vi hentede 50 kg. mel, 6 kg. sukker, en skvis kanel og 2 kg. 
nøddeflager. Så tilbage til Søndergade og de 20 min. det tog at køre 
fra byporten og op til boden. Læsse af og hvad så. Jo så var vi en 
spejder og vi kørte i Wig Wam. Her var der en masse ting som også  
skulle med ind i boden, men vi kunne langt fra have alle tingene, så 
det endte med at vi blev enige om at min mand måske kunne køre 
med vores trailer, men Leon (vores søn) skulle også hentes, det blev 

en spejder som hentede den unge mand, mens vi andre kørte 
tilbage til Wig Wam og hentede resten. Så gik turen nok engang til 
Søndergade og de nu godt 20 min. op til boden. Nogle unge 
mennesker brokkede sig over at vi kørte på Søndergade. De fik at 
vide at de nok gerne ville have noget at drikke og spise senere. Nu 
var kl. blevet 14,30 – det var tid til at tage hjem og få et hurtig bad 
inden vi for alvor skulle starte boden op. Men, men, så let skulle det 
heller ikke være, pludselig var der en forfærdelig stank i hele boden, 
hvad nu? Jo det var så vores køleskab som var brændt sammen, det 
var fyldt op med mælk, juice og gær, nu var gode råd velkommen, vi 
kørte ud til Jes i Skousen, her var vi meget heldige. Vi fik lov at låne 
hele 2 køletønder, men nu var det helt umuligt at køre på 
Søndergade, så vi tyede til Jyske Bank igen. Det næste problem var 
så at vores kærre var for lille så vi tog bag klappen til traileren, lagde 
den på kærren op med tønderne og så af sted op til boden. Hurtig 
læsse af og så hjem i bad. Kl. 15,45 skulle vi være i boden igen og 
det var vi.  
 
Gammel mands ilden blev tændt og den første portion dej var sat til 
hævning, den skulle hæve en time inden vi kunne bruge den, så det 
var fint at den var i gang. Kernehuse skulle stikke ud og æblerne 
hakkes, dej klumper i bolle størrelse skulle udrulles, bages på 
pander og deles i 2 stk., puttes i et brunt kaffefilter, hvorefter der kom 
hakkede æbler med sukker og kanel i og så et drys nøddeflager på, 
så var den pandekage klar til at blive solgt for 10 kr. 
Vi havde også juice, som kunne købes for 5 kr. hvis du havde et 
middelalder krus i forvejen ellers var prisen 25 kr. 
 
Da boden lukkede til midnat kunne vi se at vi ikke havde mel, nødder 
og sukker nok. Så lørdag morgen var i ude at hente 25 kg. Mel, 3 kg. 
nøddeflager og 4 kg. sukker mere og i løbet af dagen måtte vi også 
af sted efter mere mælk og gær. 
Boden var åben i 24 timer i alt og vi måtte lave 3 portioner dej i hver 
time af de 24 timer for at følge med og så stod folk alligevel i kø for 
at få den bedste middelalder pandekage der findes.  
Godt trætte blev det hele pakket ned lørdag midnat og kørt ud i Wig 
Wam. Der står det og venter på rengøringsholdet som kommer 
mandag aften. 
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Det er godt at det varer et år inden vi skal på den igen. Men vi 
kommer, det har bare været rigtig sjovt, hårdt og super varmt  at 
være med. 
 
Som en forældre råbte mens han stod og bagte pandekager, ” kom 
bare her ind, her er ikke noget der feder, det er bare os der sveder ” 
og det var så sandt som det var sagt. 
  
Mange pandekage hilsner fra  
Vivi R Andersen 
 
 
Køb, salg og bytte 
 
KØBES  
Brugt spejder uniform (til mikro)  
Henvendelse til Ingerlise tlf. 75618294 eller via email på 
Sunday@mail1.stofanet.dk 
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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.  

   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    Frydsvej 42    Borgergade 25, st.    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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