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 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. 
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Nyt fra gruppelederen september 
 
Så kører vi igen i fulde omdrejninger: 
 
Grogglejagten 
 
Grogglejagten var et kampagnetiltag for alle de danske spejderkorps 
(altså ikke FDF/FPF). 
Der kørte massevis af reklamespots i forbindelse med 
børneprogrammer på diverse kanaler på TV, og også i radioen 
kunne man høre reklame for Grogglejagten. 
 
Alle grupper blev tilbudt gratis reklamefoldere og plakater. I Horsens 
havde næsten alle grupper på en eller anden måde et arrangement. 
 
Tirsdag den 20. august tog fire ledere af sted i ”kampagnebussen” 
for at uddele materiale på skolerne i Horsens. Vi havde 1500 små 
foldere til de interesserede børn i 0-3 klasse. Vi besøgte i alt 11 
skolers kontorer i byen og kom af med alle vore foldere (der havde 
nemlig ikke været andre før os!). 
 
EMT’s  grogglejagt havde vi valgt at lægge  i forbindelse med den 
årlige oprykning for så havde vi allerede vore ”egne” spejdere på 
stedet. Stor var spændingen fredag aften -  hvor mange mon vi 
skulle regne med næste dag? 
 
Lørdag den 24. august var en fin solskinsdag med varme og næsten 
ingen vind og der kom i alt 37 børn på besøg. Måske var det ikke 
den største tilslutning i betragtning af de 1500 invitationer, men vi 
havde indtryk af, at de der kom fik en god oplevelse. Vores egne 
junior- og storspejdere var sat til at hjælpe til, og det må man sige, 
de klarede rigtig godt. Så bliver det spændende at se, om vi får 
nogle nye spejderkammerater ud af arrangementet. 
 
En stor tak skal samtidig lyde til de ledere og seniorer der gjorde en 
flot indsats, tak skal I have. 
 
 
 
 



Middelalderfestivalen 
 

Gruppens program for 2002 
  
Igen i år havde mange forældre og børn skrevet sig på listerne i Wig 
Wam, jeg tror kun vi havde 

September  
 

problemer med tilstrækkeligt mandskab på enkelte vagter, men 
heldigvis har vi stadig de engagerede ledere, som forstår at fylde 
hullerne ud – tak skal I alle have for jeres indsats.  

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  

Hvad overskuddet bliver i år, kan vi ikke på nuværende tidspunkt 
sige noget om, men jeg tror 

 
Oktober  

vi skal være tilfredse. Jeg håber også at forældre og børn er klar til 
en tørn igen til næste år, hvis 

 

kommunen da ikke vælger at lukke middelalderfestivalen ned. 
 
Ellen 
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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
 
Februar 2003 
 
22.-23. Fastelavnstur for alle EMT spejdere 
23. Grupperådsmøde for alle forældre til spejdere i EMT 
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Nyt fra mikrogrenen 
 
 
 
 
 
Hej mikroer og forældre 
Så er vi startet op igen med vores mikromøder. De mikroer som 
havde været med på sommerlejr skulle rydde op og vaske de ting af 
som vi havde i vores patruljekasse. Mens de andre hjalp Trine med 
at tænde bål, så vi kunne få lavet skumfiduser og rigtig sidde og 
hygge os. 
 
Gangen efter havde Anita inviteret på løb ved Nørrestrand med 
poster som naturhuskekimsleg, kend de danske fugle, fold et krus, 
find de dyr der lever i Danmark. Bagefter var der sodavand til alle. 
Jeg syntes at det var rigtigt rart at holde møde uden for Wigwams 
grænser, og lære andre steder af Horsens at kende. 
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Dingeldukker. Hvad er det? Ja, det spurgte Lone og Anita også 
hinanden om, da Trine syntes at sådan nogle skulle vi lave på et 
mikromøde. De var nu da meget søde da de blev lavet færdige, så vi 
kunne se hvordan de så ud. Også denne gang skulle der mange 
hænder til hjælp. 
 
Vi har været med til at lave sommerferieaktivitet for børn og vores 
Groggljagt i Wigwam, som gik rigtigt godt. Vi fik en del nye 
mikrospejdere som allerede er meldt ind og har fået tørklæde. Vi vil 
gerne byde Lea, Malene, Christian, Karoline og Marie velkommen i 
mikrogrenen og håber at I falder godt til hos os. Vi har også Johan 
og Oliver som kigger hos os om det er noget de kunne tænke sig. 

 
Mange Mikro hilsner fra Gnist, Puk og Bims 

 
Program : 
Tirsdag den 10/9. Førstehjælp. 
Tirsdag den 17/9 Mikrosnit 
Tirsdag den 24/9 Førstehjælp 
Tirsdag den 1/10 Løb 
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Nyt fra juniorgrenen Fødselsdagslisten 
  
I august fik vi afholdt vores årlige oprykningstur, og vi kan sige 
velkommen til Mads og Simon, der er kommet op til juniorgrenen fra 
minierne. Umiddelbart efter oprykningen var det tid for, at lave nye 
patruljer, og ligesom sidst blev der på demokratisk vis nedsat et 
udvalg af juniorer der havde til opgave at skabe 3 gode patruljer. Det 
ser også ud til, at det er lykkedes. 

Også i september er der sørme nogen der har fødselsdag. Tillykke til 
dem, og vi håber, at de har opført sig ordentligt, så de får store 
gaver! 
 
Pernille Pahuus  2. september 
Anne Larsen   6. september 

Nat-turen efter middelalderfesten blev ikke ligefrem noget 
tilløbsstykke. Da vi endelig drog afsted sent lørdag aften var der kun 
4 friske spejdere tilbage. Til gengæld var der i modsætning til sidste 
år god plads i shelteren. Uhyggehistorier blev der heller ikke meget 
tid til, da de tapre spejdere faldt snorkende omkuld. 

Janni Sørensen  7. september 
Mads Jørgensen  8. september 
Martin Bernth   8. september 
Jonas Häggqvist  9. september 
Søren Pedersen  13. september 

Vi er også gået i gang med årets første patruljekonkurrence, hvor 
patruljerne hver især skal bygge en vandmelonkatapult. Som en 
særlig finesse skal der indgå en spand, et musikinstrument og et 
billede af Baden-Powell i konstruktionen. Vi er spændte på at se 
hvad resultatet bliver, og hvor langt de kan kaste. 

Anita Bjerregård  22. september 
Jonas Due Steffensen 30. september 
 
 

 
Sidst på måneden skal patruljerne til at planlægge lidt indslag til et 
par af  møderne i oktober. 
 
PROGRAM: 
September 
4 Pioner – begynde  
11 Pioner – bygge videre – afprøve byggeriet  
18 Patruljekonkurrencen skal afgøres - hvem har den sejeste 
 vandmelonkatapult  
25 Bål mad / Planlægge patruljernes eget mødeindslag  
  
EFTERÅRETS TURE (SÆT KRYDS I KALENDEREN!!): Rengøringslisten 20-22. september Juniortur  25.-27. oktober Juniortur 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 

22.-24. november Juniortur 
13.-15. december Juniortur - Juleafslutning med forældre søndag 
 

Med finurlige juniorhilsener 
Fox, Tavi, Dorthe og Lars 
Juniorførere (og førerinde) 

Sejere fåes de ikke! 
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Støvsuger søges fortsat 
 
Vores hyttemor i Wigwam 
efterlyser en støvsuger, som 
måtte stå ubrugt hen i et hjem.  
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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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Nyt fra troppen 
 
Efter at have brugt flere møder til at snakke og diskutere er 
tropsspejderne kommet frem til en ny patrulje fordeling. Fremover er 
der to patruljer Bulldog og Glenten. 
 
Bulldog: 
Anders 
Mike 
Morten 
Chris S. 
Martin 
Mathias 
Nikolaj 
 

Glenten: 
Kristine 
Maria 
Lene 
Chris N 
Jonas 
og indtil videre en gæst fra New Zealand, Matthew 
 

 
Patruljerne har fået deres første opgave, at bygge en 
varmluftsballon. Jo større jo bedre, og der er rigtig mange point til 
den patrulje der laver en ballon de selv kan flyve i.  
Hvis vejret tillader det bliver ballonerne prøvefløjet til sidst på mødet 
tirsdag d. 17. september. 
 
Programmet fremover er endnu ikke fastlagt, dog har den ene 
patrulje givet udtryk for at de gerne vil prøve at malke, og har endda 
specificeret hvad de vil malke. Jeg er ikke helt sikker på 
prioriteringen men på listen stod bl.a. en ko, en ged og Pamela 
Andersen. Der er op til den kvikke læser selv at gætte hvilke af de to 
patruljer der har ønsket denne malkning på programmet. 
 
D. 29. september er der Skt. Georgsgildernes natløb hvor jeg 
selvfølgelig regner med at spejderne deltager, men om de besidder 
evnerne til at få en podieplacering er jeg ikke så sikker på 
 
Kasper

 

 
 

 

 

13 14 



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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