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Det værdifulde
fællesskab

Kære politikere.
Når krybben er tom, bides hestene, siger man, og krybben 
er altid tom  - eller på vej til at blive det. Der findes så 
mange fine formål, som evindeligt påvises af fagforeninger, 
journalister og PR-folk. Men så er der dem, der  - måske 
uden at gøre større væsen af sig  - leverer en fantastisk 
forskel i det helt nære arbejde med det, alt i sidste ende 
drejer sig om: Vores børn.

Som far til fire - heraf to ældre døtre i FDF og nu min 
yngste datter i De grønne pigespejdere - kan jeg kun sige, 
at disse tilbud mere end noget andet er grunden til, at jeg 
betaler min skat med (når jeg gør mig umage) glæde. Hos 
socialrådgivere og andre offentligt ansatte kan man vel 
håbe på en vis fairness og professionalisme. Men ægte 
godhed og menneskelighed kan aldrig sættes i systemer 
og regneark. Den fordrer en frivillighed og et engagement, 
som vi i vores familie ikke mindst har fundet hos De 
grønne pigespejdere. Ikke et ondt ord skal herfra lyde om 
sportsforeninger og den slags. Men hos spejderne gælder 
det ikke om at score flere mål end de andre. Det gælder om 
at erfare sig ind i et nært  - og måske uventet  - fællesskab. 
Med børn og voksne i lokalområdet, der ofte har andre 
forudsætninger end en selv. 

Jeg ved, at nogle af børnene i vores gruppe oplever at 
blive en del af en “familie”, de af forskellige grunde savner 
i hverdagen. Det vil jeg inderligt opfordre jer til ikke at 
ødelægge.

Bedste hilsner
Søren Bang Hansen
Far til fire - herunder Juliane på otte år, Grøn pigespejder 
og hendes to ældre søstre i FDF.
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Medborgerskab
og selvtillid
 2015 blev et år, der bragte os en broget skare af oplevelser, 
ord og indsigter. Noget nyt er lært, noget gammelt er støvet 
op fra gemmerne - og meget nyt er sat i søen og allerede 
godt i vej.

Det blev et år, der skulle ende med at lære os et nyt og 
vigtigt ord: Medborgerskab. Kommunen har gjort en 
ganske betydelig indsats for at definere dette begreb 
- og brande det som det nye sort for borgerne i Aarhus 
kommune. Det har været en ambivalent følelse at deltage 
i diskussionerne. Trist er det, at vi har nået et punkt i 
vores samfund, hvor de almene egenskaber og tanker, 
der ligger bag begrebet medborgerskab, nu er blevet 
så fjerne for den almindelige borger, at det kræver en 
kommunal indsats, at bringe dem tilbage. Trist er det 
også, at man er nødt til at sælge det under popsmarte 
begreber og løfter om gratis middagskurve. Men godt er 
det, at tanken om at skabe unge om til selvstændige og 
empatiske individer med ansvarsfølelse for deres samfund 
og deres medmennesker er blevet en populær ide. Endnu 
bedre er det, at den ide altid har været et af de bærende 
elementer i ungdomskorpsenes virke. Vi kan være stolte 
af at videreføre de værdier den dag i dag. I trange tider vil 
der altid være bruge for mennesker, der er klar til at yde en 
indsats og reflekterer over den verden, de lever i. Den slags 
kan ikke trylles frem ud fra snak og PR-folks flyvske ideer 
om, hvad der sælger bedst hos kommunens borgere. Den 
slags mennesker formes fra barns ben gennem samværet 
med nærværende unge og voksne, der altid er klar til at 
gå forrest med det gode eksempel, og som aldrig går på 
kompromis med deres værdier.

2015-16 blev også året, hvor vi lærte noget vigtigt om os 
selv. Mange mennesker er på flugt fra grufulde oplevelser 
i det, der engang var deres hjemland. Debatten om 
disse flygtninge har været særdeles ophedet, og alle 
involverede parter har brugt voldsom retorik og gensidige 
fornærmelser, den ene grovere end den anden. Jeg vil 
gerne rose ungdomskorpsene, der har formået at styre 
gennem denne stormfulde periode uden at kuldsejle. Det 
er ikke nogen nem opgave, men alligevel har vi valgt at 
række hånden frem mod de mennesker, der nu en gang er 
i landet, og som ikke har det nemt.
 
Det fylder mit hjerte med stolthed, når FDF såvel som 
spejderne tilbyder gratis medlemskab og deltagelse på 
lejre for flygtninge - og rundt om i landet tilbyder at åbne 
deres hytter til midlertidig indlogering.

Disse handlinger er ikke udtryk for en fløjpolitisk holdning 
for eller imod flygtninge. De er ene og alene et billede på, 
hvad medborgerskab kan bibringe, når det leves ud og ikke 
bare diskuteres i et intellektuelt miljø!

Lad os også se fremad:
2016 vil blive præget af sommerens FDF-landslejr, endnu 
et stort tværkorpsligt event i september – og forberedelser 
til den store Spejdernes Lejr 2017. Der er et fremragende 
år i vente.

Anders Jørgensen, ÅUF styrelsesmedlem
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Store og små
historier
 Stort og småt – historier fra maj 2015 og til maj 
2016. I årsberetningen har vi samlet oplevelser – store og 
små historier – der viser det varierede udbud af aktivite-
ter og oplevelser, som et Aarhus spejder- og FDF-liv 
indeholder. Der er alt lige fra suset fra sommerlejrene til 
ambitiøse byggeprojekter, hvor bæredygtighed og åben-
hed til lokalsamfundet er i højsædet. Derudover har spejd-
erne i denne sæson fået udvidet deres internationale 
udsyn med blandt andet deltagelse i verdensspejderlejr 
i Japan samt besøg fra Uganda. Kulturmøderne har dels 
øget medlemmernes forståelse for andre kulturer og dels 
gjort dem mere bevidste om deres egen identitet.
 
Årsberetningen fra Aarhus uniformerede korps er tilegnet 
alle de, der hver uge år efter år lægger frivillige hænder, 
hjerner og hjerter i arbejdet med aarhusianske børn og 
unge. Trods interne forskelle foreningerne i mellem er 
værdierne på samme sted. De værdier kan sammenfattes 
i følgende punkter:
 

• Tillid, frihed og ansvar i fællesskab 

• Natur, eventyr og fantasi i en skøn cocktail 

• Udvikling, forandring og leg

Hvem er vi?
De uniformerede børne- og ungdomskorps - som er den 
officielle betegnelse for FDF og spejderne  - dækker i Aarhus 
over følgende organisationer: Det Danske Spejderkorps 
(DDS), De grønne pigespejdere, KFUM-Spejderne, Danske 
Baptisters Spejderkorps (DBS) og Frivilligt Drenge og 
Pigeforbund (FDF). Tilsammen har de godt 4.000 med-
lemmer i alle aldre og er dermed den største fraktion af de 
idébaserede foreninger. 

De er medlemmer af Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF). 
I bilaget er der en oversigt, der viser, hvor i kommunen 
vores enheder er lokaliseret.

Fuldt hus til vælgermøde
 
Demokratisk engagement fra en ung alder er en selvfølge 
for FDF og Spejderne. Og det er efterhånden blevet 
en tradition, at når der er valg, laver disse foreninger 
sammen med KFUM & KFUK i Aarhus særdeles velbesøgte 
vælgermøder. Her skal man komme tidligt for at få en god 
plads. 

Folketingsvalget i juni 2015 var ingen undtagelse. 16. 
juni 2015 lagde Ungdomskirken i Aarhus rammen om en 
paneldebat, hvor kandidater fra alle Folketingets partier 
var repræsenteret - blandt andre Liv Holm Andersen (RV), 
Gert Bjerregaard (V) og tidligere skatteminister Jonas Dahl 
fra SF. Uddannelses- og ungdomspolitik fyldte en god del af 
debatten, hvor både skolereformen og fremdriftsreformen 
blev taget under kærlig behandling. Det var emner, hvor 
der absolut ikke var enighed blandt paneldeltagerne. 
Derefter blev der tid til spørgsmål fra deltagerne, og selv 
om vælgermødet foregik i noget af den mest centrale del 
af Aarhus Midtby, blev paneldeltagerne afkrævet svar 
omkring landbrugspolitik. 
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Efter debatten blev en del af kandidaterne, så der var rig 
mulighed for at få en mere uformel snak med dem over en 
øl eller sodavand fra Fairbar.

Samlet set var der godt 200 deltagere, som sammen 
sørgede for en vellykket aften. Arrangørerne blev hurtigt 
enige om at gentage succesen til byrådsvalget, hvor en del 
byrådspolitikere kan forvente at få en invitation til vælger-
møde med skarp debat og engagerede deltagere. 

Stor søspejderlejr ved Egå Marina 

Egå Marina emmede af liv i dagene fra d. 28. juli til d. 4 
august 2015, da den fedeste søspejderlejr løb af stablen. 
Søspejderne i Danmark havde inviteret til fælles lejr for alle 
de danske søspejdere og deres internationale kollegaer, 
hvor der var fokus på fede vandaktiviteter om dagen og 
aftenhygge ved bålet.

750 søspejdere fra Danmark, Norge, Sverige, England 
og Polen lavede aktiviteter for alle aldersgrupper – fra 
de helt små på 8-12 år, som blandt andet kunne sejle i 
optimistjoller og lege i vandkantens indbydende miljø, 
til tropsspejderne på 12-16 år, der sejlede i deres egne 
søspejderbåde, som oftest er en svendborgjolle. Klan/
ledere  - som er fra 16 år og op - stod for aktiviteterne eller 
hyggede på deres sejlbåde. Foruden dette bød de norske 
søspejdere på træskibssejlads i deres egne skibe, de havde 
sejlet ned fra Norge.

Synet var noget ud over det sædvanlige, især spejdernes 
selvstændighed i at kunne sejle en båd – helt uden voksne.
Der findes søspejdere over hele Danmark, og de kom 
sejlende til denne lejr fra nær og fjern. Søspejdere bruger 
altid et par uger i løbet af sommeren på at sejle rundt i 
Danmark/Sverige/Tyskland, hvor spejderne kan øve deres 
sejlads. 

Spejdernostalgi i Den Gamle By
FDF og spejderne er inden for de seneste år i stigende grad 
begyndt at samarbejde med de lokale kulturinstitutioner. 
Et godt eksempel var spejderdagen i Den Gamle By 
weekenden den 19. til 20. november 2015, hvor nutidens 
og tidligere spejdere kunne prøve kræfter med klassiske 
spejderaktiviteter, som de så ud i 1970’erne. Aktiviteterne 
spændte fra snobrød over signalering til førstehjælp. 
Spejdermuseet og medlemmer af Sct. Georgs Gilderne 
stod for to af posterne og kunne gøre oplevelsen ekstra 
personlig. På de to dage blev løbet gennemført af 440 
FDF’ere og spejdere fra alle korps. Flere kom langvejs fra i 
det jyske og enkelte fra Fyn, og næsten alle var i uniform – 
gul, grøn eller blå.
På dagen kunne man også besøge de små KFUM-spejder-
patruljelokaler i Den Gamle By, der blev indviet sammen 
med de nye elementer i 1974-bydelen tidligere i 2015. 
Ved åbningen deltog en gæst, der som ung havde været 
spejder i netop disse lokaler den gang, de var indrettet i en 
togvogn på Sjælland, og han kunne bekræfte, at de så helt 
rigtige ud. 

Alt i alt lykkedes Den gamle By, FDF og spejderne at skabe 
en autentisk gengivelse af, hvordan det har været at være 
spejder i 1974. En god måde at få vækket den fælles 
historie til live og dermed binde stærkere bånd mellem 
generationer af spejdere. 
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Beretning fra
FDF
 Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF er en 
kirkelig børne- og ungdomsorganisation med godt 1.100 
medlemmer I Aarhus-området og ca. 23.000 på landsplan. 
Både på landsplan og lokalt oplever FDF fremgang i 
medlemsskaren. Blandt andet kunne man i september byde 
velkommen til en ny kreds i Lisbjerg. FDF har en ambition 
om at give børn og unge et ståsted at møde verdenen 
fra. Det gøres ved at møde børn og unge med fantasi, 
udfordringer, leg og meningsfyldt fælleskab, friluftsliv og 
meget andet. Alle kan være med i FDF. På længere sigt er 
FDF et godt afsæt for personlig udvikling.
 

Hæsblæsende byløb i Aarhus
I november 2015 inviterede FDF’ere fra Aarhus unge 
FDF’ere fra hele Østjylland mellem 11-18 år til et stort 
byløb i Aarhus. Intet mindre end 175 FDF’ere tog imod 
udfordringen. Temaet var ”Jagten på ungdommens pokal”. 
En jagt, der for alvor satte ind, da deltagerne blev sendt ud 
på løbet for at finde pokalen. Her blev deltagerne rusket 
sammen på tværs af aldersgrupper og kredse.
”Det bedste ved weekenden er, at deltagerne får en sjov og 
udfordrende oplevelse sammen med dem fra deres kreds. 
Samtidig møder de andre på samme alder fra landsdelen, 
og dermed dannes der tidligt mange gode venskaber 
på tværs af landsdelen” siger Camilla Frich Riber, der er 
formand for udvalget bag ungdomsweekenden. 

”Ungdomsweekenden er en årligt tilbagevendende be-
givenhed i Landsdel 4.” Ifølge Camilla Frich Riber er det 
dog ikke kun deltagerne, der får noget ud af weekenden. 
Plusserne på ledersiden er også til at tage at føle på - ikke 
mindst for kredse, der ellers ikke har mulighed for at tage 
de ældste klasser med på tur. 

”På ledersiden er det klart muligheden for at tage på en hel 
weekend med sine væbnere, seniorvæbnere og seniorer 
(red: de tre ældste klasse i FDF) uden at skulle investere 
andet end den tid, weekenden varer. Det betyder, at kredse 
med få lederkræfter stadigvæk kan tage deres ældste på en 
sjov weekendtur en gang om året” siger hun. Weekenden 
viste endnu engang, at FDF’ere i Aarhus tager initiativ og 
løfter resten af FDF-kredsene i hele regionen. 

Ambitiøst FDF-projekt i Lisbjerg skov
 
Det betaler sig at drømme stort. Sådan lyder konklusionen 
hos FDF Ellevang-Risskov, som har fået stor økonomisk 
opbakning til at forvandle en gammel barak i Lisbjerg Skov 
til et moderne natur- og friluftsværksted. 
På FDF Ellevang-Risskovs naturgrund i Lisbjerg Skov nord 
for Aarhus ligger en gammel, rød barak fra krigens tid. 
Siden 1955 har hytten dannet ramme om friluftslivet på 
stedet, men i de senere år har den stået tom og ubrugt hen 
på grund af dens faldefærdige tilstand. Men den tid er slut.
 
En projektgruppe med medlemmer fra FDF-kredsens 
bestyrelse har sammen med en række fagfolk skruet en 
projektbeskrivelse til et moderne og tidssvarende natur- og 
friluftsværksted sammen. Den idé har vakt stor begejstring 
hos kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad, som i slutningen 
af december 2015 valgte at donere en million kroner fra 
Aarhus Kommunes anlægspulje til projektet. 
”Vi er meget glade og ydmyge over, at de kan se værdien i 
det, vi laver. Vi skal nok levere på det,” lover Simon Kangas 
Larsen, som er kredsformand og projektleder. 
Visionen for projektet er at gøre naturen tilgængelig for så 
mange som muligt. Med brug af enkle greb og materialer 
vil foreningen skabe et hus, hvor ude- og indeliv bliver 
integreret, så det er muligt for børn, unge, familier, seniorer 
og handicappede at få en naturoplevelse tæt på byen og 
alligevel tæt på naturen.
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”Naturværkstedet skal være et sted, hvor man kan gå ind 
med gummistøvler. Hvor naturen kan tages ind, og børn 
og unge kan opleve naturen helt tæt på,” forklarer Simon 
Kangas Larsen.

National hæder til FDF i Aarhus
Børnearbejdet trives hos FDF kredsene i Aarhus - flere kredse 
oplever i disse år også ret markant medlemsfremgang. 
Det er ikke kun i lokalområdet, man har fået øje for den 
store og engagerede indsats, som de frivillige FDF-ledere 
yder uge efter uge. På nationalt plan lægger man også 
mærke til indsatsen i Aarhus. Et godt eksempel på dette 
er FDF Aarhus 9 Højbjerg, der var nomineret til Dansk 
Ungdoms Fællesråds pris som Årets Ungdomsforening 
2015. Nominering skete på baggrund af en medlemsvækst 
på over 20%. Derudover etablerede kredsen også en 
musikafdeling, hvilket har gjort, at de kom i kontakt med 
helt andre målgrupper. Kredsens ledere er også kendt for 
altid at ville give en hjælpende hånd til lokalsamfundet, 
når der er behov for dette. Kredsens stærke fokus på at 
skabe relationer mellem ledere, børn og forældre gav et 
sammentømret hold af børn, unge og voksne, der oplevede 
at vokse i et stærkt fælleskab.

Et andet eksempel er FDF Hjortshøj, der var en af de FDF 
kredse, der ved sæsonstart oplevede størst medlems-
fremgang. Selvom FDF Hjortshøj ligger et stykke fra Aarhus, 
har de ikke problemer med at tiltrække studerende fra 
midtbyen til at være ledere. For tredje år i træk vandt FDF 
Aarhus 2. kreds Væbner-mesterskabet for de 11-18 årige, 
der er en landsdækkende dyst i København med omkring 
1.500 deltagere. I dysten blev patruljerne udfordret 
i samarbejde, kreativitet, fysiske udfordringer som 
rappelling ned fra et højt tårn (mens de løser en kode!), 
opfinderi og meget mere på mere end 45 poster fordelt 
over hele hovedstadsområdet.
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Beretning fra
De grønne pigespejdere
 Livet som pigespejder handler for de i alt 4000 
medlemmer om at finde sit eget ståsted i livet. Det sker 
gennem en masse sjove aktiviteter ude i naturen. I Aarhus 
er der 238 medlemmer - en fremgang på 10%.
56% af danskerne mener, at forældre i dag ikke er gode 
nok til at lade deres børn klare udfordringer på egen 
hånd. Dette er konklusionen i en undersøgelse fra Analyse 
Danmark. Hos De grønne pigespejdere gør de, hvad de kan 
for at ændre denne tendens ved at udfordre pigespejderne 
i forældre-fri zone. Børn kan ofte meget mere, end de selv 
tror, de kan - og ti gange mere, end deres forældre tror.

Gå i luften med Gnisterne 
Piger med mod på eventyr og nye udfordringer er lige nu i 
gang med at udforske og opleve forskellige luftfænomener. 
Med aktiviteter, som kan være både ude og inde - og sætter 
fokus på, at piger skal turde mere. 
Nogle store pigespejdere i Aarhus er ambassadører for 
temaet og klar til at hjælpe de lokale grupper. De har selv 
taget en stor udfordring op hos De grønne pigespejdere, der 
er det eneste spejderkorps i Danmark, som udelukkende 
er for piger og ledes af kvinder.
 

Verdenspigespejderi og 
kulturforskelle
 
Som i de øvrige organisationer er internationalt udsyn også 
en del af DNA’et hos De grønne pigespejdere.
Et eksempel på dette er Brabrands grønne pigespejdere, 
der var på lejr i England og fik nye venner fra blandt andet 
Mauritius og New Zealand – og mødte interessant mad og 
andre kulturelle vaner.
 

De satte vist telt op på en mærkelig måde – efter engelske 
normer utroligt hurtigt, og pigerne havde ikke brug for 
hjælp af voksne! 

Mest usædvanligt for de engeske spejdere var dog de 
danske pigers manglende rangorden! En engelsk pige 
spurgte vantro: ”Sover jeres leder i samme telt som I?” 
Ja, selvfølgelig. Brabrand er en lille gruppe, men med et 
stort sammenhold. Hos de engelske spejdere er pigernes 
mening underordnet - lederne bestemmer.
Spejderne fik dermed indblik i, hvor stor forskel der er på 
at være spejder i forskellige lande. Brabrand fik i den grad 
øjnene op for grundelementer i den danske spejderkultur 
som det at tænde bål eller sætte et telt op selv. Men først 
og fremmest sætter vi pris på de tætte relationer børn og 
børn imellem, men også leder og børn imellem. 

Elsker udfordringer på Klippeøen 
De grønne pigespejdere fra Mårslet tog på 8 timers rejse 
mod øst, for de ville udforske Bornholm.

”Vel fremme fik vi lavet bålplads, sat telte op og bygget os 
et spisebord af rafter. Alt sammen i bagende hede – det 
var lidt hårdt. Men næste morgen var pigerne klar til at 
tage af sted på den første tur med bus fra Rømeregård 
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Spejdercenter til Sandvig, hvor vores lejede cykler 
ventede”, fortæller Anne Schramm, som er en af lederne.
Pigespejderne brugte cyklerne som transport rundt til 
en række af øens klassiske seværdigheder og byer som 
Hammerknuden, Svaneke, Rytterknægten og Ekkodalen – 
og der blev tid til at springe i vandet fra klippekysten og 
skylle cykelstøvet af.
Mellem Rytterknægten og Ekkodalen kom de for alvor ud i 
den bornholmske granit.

”Vi endte simpelthen med at måtte bære de fine lejede 
damecykler ned ad et stejlt stykke med klipper og store 
sten, men vores seje piger klarede selvfølgelig også den 
udfordring”, griner Anne.

Men pigerne havde slet ikke fået udfordringer nok, så 
der blev også tid til rappelling ved Opalsøen – mange af 
de modige piger lykkedes endda med at rappelle med 
hovedet først!

Lejrens sidste dag blev præget af blæst og regn. Tre seje 
piger samt et par ledere valgte at trodse vejret og gå de 
ca. 5 km til Gudhjem langs den flotte kyst. Med masser af 
sange og godt humør kan selv våde sko og bukser klares. I 
Gudhjem sluttede lejren af med et gilde… røgede sild!
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Beretning fra
Baptistspejderne
 Baptistspejderne havde med udgangen af 2015 17 
børn, en engageret forældrekreds og et spejdergilde og en 
menighed, som står bag kredsen.

Fristedet på Frederiksbjerg Torv
 
Baptistspejderne i Aarhus har haft et højt aktivitetsniveau i 
det sidste år, de mødes til to aftenmøder og et lørdagsmøde 
om måneden. Til aftenmøderne er der fællesspisning, 
så det ikke bliver et “forhindringsløb” for spejderne og 
forældrene at nå at spise til aften, komme til spejdermøde 
og få de yngste hjem igen og i seng i ordentlig tid. 
Forældrene bliver ofte og snakker sammen, mens børnene 
er til spejdermøde – og oplever ligesom børnene, at kirken 
på Frederiksbjerg Torv er “deres sted”.
 
Favner ud over uniform- og landegrænser
Spejderarbejde rækker også ud over farven på uniformen 
og landegrænser – i foråret 2015 besøgte KFUM-Spejderne 
fra Harlev/Framlev baptistspejderne på Frederiksbjerg 
Torv. Det blev en aften, hvor grønne og blå uniformer fyldte 
såvel baptistkirkens rammer som Frederiksbjerg bypark, 
hvor vi holdt fælles spejdermøde. I august deltog en lille 
gruppe fra baptistspejderne i de tyske baptistspejderes 
korpslejr ved Magdeburg i Tyskland. 

De fik lov til at opleve, at spejderarbejde bryder grænser 
ned og fik fornyet inspiration med hjem til vores daglige 
arbejde. Foråret 2016 har budt på og byder på gode 
anledninger – fælles dag med KFUM-Spejderne fra 
Harlev/Framlev, spejder- og menighedsweekend med 
baptistkirken, Sct. Hans fest med baptistkirken og lejr på 
baptistspejdernes super lejrgrund Øksedal ved Nibe.
 

God og loyal førerkreds
Vores førerkreds er engageret og holder ved – i 2016 skal 
en fører have 25 års stjerne og 2 skal have 50 års stjerner 
som tak for deres mangeårige engagerede indsats til glæde 
for de mange børn og unge, der gennem årenes løb har 
været spejdere på Frederiksbjerg Torv. Baptistspejderne 
holder fast i, at spejderarbejdet skal være sjovt og have 
værdi for både de små, de grå og dem midt imellem. En 
værdi, de i den grad lever op til i deres daglige arbejde.
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Beretning fra
KFUM-Spejderne

 Sæsonen 2015/2016 har været fremragende for 
KFUM-Spejderne i Aarhus. Antallet af fællesarrangementer 
på tværs af vores grupper er steget og det samme er vores 
medlemstal. Sammenholdet og samarbejdet på tværs af 
grupperne giver mange styrker og kan være med til at 
udvikle alle byens spejdergrupper, da de drager stor nytte 
af hinandens viden og kompetencer. Derfor har grupperne 
i Aarhus valgt at tage på fælles sommerlejr til sommer. 
Lejren kaldes Aroslejren og har deltagere og ledere i alle 
aldersgrupper, lige fra 6 år til 75 år. På lejren forventer de 
over 300 deltagere. 
 

Mange ledere på kursus
Hos KFUM-Spejderne i Aarhus er der en god blanding 
af nye ledere og ledere med mange års erfaring. Alle 
frivillige, der brænder for at udvikle børn og unge igennem 
friluftsliv og spejderaktiviteter. Både nye og gamle ledere 
ser en stor værdi i at tage på kursus, hvor ny viden, 
kompetenceudvikling og erfaringsudveksling er i fokus. 
I det foregående spejderår har vi endnu en gang haft 
stor kursusaktivitet blandt de frivillige. Blandt de mange 
kursustilbud har vi lokalt både afviklet ungdomskurser og 
voksenkurser. KFUM-Spejderne i Lystrup har blandt andet 
fået uddannet 12 nye førstehjælpere.
 

Spejderlejr i Japan
Sommeren 2015 bød på verdenslejr (verdensjamboree). 
Her var 8 deltagere med fra KFUM-Spejderne i Aarhus. 
På tværs af uniformsfarver og spejdergrupper deltog 
spejderne i store og små aktiviteter. De århusianske 
spejdere var bl.a. med i et udvekslingsprogram med 
japanske studerende. På lejren var der spejdere fra 150 
forskellige lande. Det var stort at opleve, at uanset hvor i 
verden man er spejder, så har man mange fælles værdier, 

selvom spejderaktiviteterne kan være vidt forskellige i 
Brasilien, Burundi og i Aarhus.
 

Besøg fra Uganda
Til et spejdermøde i det nye år, tirsdag den 5. januar, havde 
vi i Lystrup Gruppe besøg af Gidds fra Uganda i Afrika. Gidds 
var i Danmark i 3 uger og deltog bl.a. som frivillig på Scout 
Scoop på Houens Odde i Kolding – en kursusuge, hvor der 
fejres nytår på international vis med deltagere fra mange 
forskellige af verdens lande. Gidds er spejder i Uganda 
og fortalte os om, hvordan det er at være spejder i hans 
landsby. Her er det fx kun få der har en spejderuniform, 
fordi de ikke har råd.
En af lederne skrev efterfølgende om sit møde med Gidds: 
”Jeg er et menneske, der er blevet rigere på rigtig mange 
ting, efter at jeg blev en del af KFUM-Spejderne. Jeg har 
mødt nogle utrolige og passionerede mennesker, som vier 
en stor del af deres tid til at gøre ting for andre og være 
med til at give børn og unge gode oplevelser. Det er jeg 
enormt stolt af at kunne være en del af, og når jeg om 
tirsdagen tager mit tørklæde og min uniform på, bliver jeg 
glad. Jeg forstår på så utroligt mange punkter godt, hvorfor 
Gidds’ spejdere savner at kunne iklæde sig en uniform. Det 
er et spørgsmål om identitet. 

Spejderidentiteten er naturligvis 
noget, der også hænger ved, 
når jeg tager uniformen og 
tørklædet af, men uniformen 
bærer alligevel en enorm 
betydning.”
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Beretning fra
Det Danske Spejderkorps
 Det Danske Spejderkorps (DDS) er suverænt den 
største af FDF og spejderorganisationerne i Aarhus. I Aarhus 
er DDS delt i to divisioner med Aros i nord og Aarhus Skov 
i syd. De sidste 12 måneder har været særdeles aktive for 
grupperne i begge divisioner

På eventyr i Japan
Hvert 5. år afholdes der verdensspejderlejr for spejdere 
i alderen 14-18 år. I sommeren 2015 gik turen til Japan, 
hvor 450 danske og færøske spejdere deltog. I spidsen for 
denne lejr var der blandt andet tre spejderledere fra Det 
Danske Spejderkorps i Aarhus området.
 
I Tokyo blev der set seværdigheder og smagt japansk mad 
- i Osaka og Kyoto var det ene tempel flottere end det 
andet. Nogle var på bjergvandring op ad Mount Fuji og gik 
opad i mørket med pandelamper som eneste lys. Der var 
arrangeret en tur til Nagasaki, hvor spejderne kunne se 
konsekvensen af atombomben.

Troppene blev fordelt i forskellige underlejre, så de kunne 
møde spejdere fra forskellige andre lande. 
De danske deltagere havde lavet en udstilling om de 
danske spejderkorps og H.C. Andersen, og der blev lavet 
samarbejdsøvelser med legoklodser. Derudover blev der 
serveret danske retter som risengrød med kanelsukker og 
rødgrød med fløde - lavet af frysetørrede bær. For at få lov 
at smage skulle gæsten udtale navnet på retten! Turen var 
en oplevelse for livet, hvor spejderne fik et unikt indblik i 
andre kulturer og derudover var gode repræsentanter for 
dansk spejderliv.

Fremtidens Spejderhytte
 
I november 2015 kunne DDS Delfinderne i Egå efter 
tre år indvie deres nye spejderhytte, der opfylder alle 
krav til udfoldelse, som nutidens og de kommende 
generationer af spejdere har. I tilgift er hytten også 100% 
energineutral og også tilgængelig for den lokale skole og 
en handikapinstitution.

I 2012 startede bestyrelsen hos Delfinerne I Egå processen 
med at få erstattet deres gamle patruljehytte i Sorring 
Skov med en ny, som appellerer til fremtidens spejdere. 
Da bæredygtighed og ansvar for lokalområdet er værdier, 
der vægtes højt i DDS, skulle dette naturligvis også tænkes 
ind i projektet.
 
Tidligt stod det klart, at det var en stor opgave - og hvis det 
skulle lykkes, skulle der tænkes stort og anderledes for at 
få fonde med.

Gruppen allierede sig med Baks Arkitekter i Egå, og sammen 
med dem fik spejderne tegnet en fantastisk hytte, der 
kunne rumme både få og mange uden at virke for stor eller 
for lille. I samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden fik de 
tænkt de omkringliggende skrænter og skovarealer ind i 
projektet. Ud over hytten bestod projektet af gangbroer og 
svævebane oppe i træerne samt en stor shelterplads, som 
spejderne kunne boltre sig på.
 
Projektet beløber sig til knapt 4 millioner kr., hor de fleste 
penge er sponseret fra fonde og puljer, endelig er en 
mindre del fra gruppens egne midler og lån. En stor del af 
arbejdet på hytten er foretaget af de frivillige ildsjæle fra 
Delfinerne.

14 15



Spejderaktivitet for flygtningebørn
 
En flok seniorspejdere, (16-23 år), fra DDS-gruppen Erik 
Den Røde i Beder-Malling, var søndag den 31. januar 
taget en tur til Ajstrup, hvor over hundrede flygtninge var 
midlertidigt indkvarteret. I samarbejde med Røde Kors 
lavede seniorspejderne aktiviteter for flygtningebørnene 
på campingpladsen. Spejderne havde medbragt en spand 
fyldt med snobrødsdej, pinde, skumfiduser, brænde og en 
fodbold.

 Da de ankom, stod der allerede en masse nysgerrige børn 
og ventede, så bålet blev hurtigt tændt og skumfiduserne 
delt ud til de ivrige børn, som ikke veg tilbage for mudderet 
omkring bålpladsen. Forældrene kom også. De hjalp deres 
børn med det klistrede snobrød, mens nogle af mændene 
lavede fladbrød ved en grill, delte smøger med hinanden 
og talte med store armbevægelser. Mange af dem ville 
gerne have et billede sammen med spejderne.

Flygtningene kunne ikke meget engelsk, men børnene 
kunne sige nogle få danske sætninger. De sagde, hvor de 
kom fra og hvad de hed. Det havde de lært i den skole, 
som Røde Kors lavede. Ligeledes blev der med tegnsprog 
og fagter udvekslet ord på både dansk, arabisk og kurdisk. 
Dagen sluttede, som en af seniorspejderne beskrev det: 
”Da vi vendte hjemad, vinkede de alle og sagde, at vi 
endelig skulle komme igen. Så dagen var rigtig vellykket”.
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Et fælles kig i
krystalkuglen
Suset fra de store fælleslejre
 
 2016 og 2017 kommer i den grad til at stå i de 
store fælleslejres tegn. I juli inviterer FDF til Landslejr ved 
Julsøens bred, i september afholder FDF og Spejderne i 
Aarhus for tredje gang i træk weekendlejr i Tivoli Friheden 
- og i 2017 er der Spejdernes Lejr i Sønderborg.
Fælles for disse lejre er, at de har flere tusinde deltagere fra 
hele landet og er med til at give det helt store fælleskabssus, 
samtidig med det er et godt udstillingsvindue til omverden 
om, hvad FDF og spejderne kan levere af oplevelser og 
vilde aktiviteter. Ved alle disse arrangementer er det 
frivillige ledere fra Aarhus, der løfter centrale opgaver, 
hvilket endnu engang understreger det store initiativ og 
organiseringstalent, som byens frivillige besidder.

Landslejr 2016 – Leg løs
Den 7.- 15. juli Inviterer FDF børn og unge fra Danmark og 
resten af verden til Landslejr på Sletten ved Julsøens bred. 
Temaet for FDF Landslejr 2016 er leg, da Leg er et meget 
vigtigt element hos FDF. Sletten bliver i de dage lavet om 
til legeøen Molevitten, og legen vil være tydelig såvel 
i programmet som i de skøre og skæve elementer, der 
popper op undervejs på lejren, prikker til nysgerrigheden 
og gør, at alle får lyst til at lege, lære hinanden at kende og 
grine sammen. 

Landslejren er bygget op i en masse landsbyer, hvor meget 
af livet er centreret omkring den. Kredsene i den nordlige 
og sydlige del af Aarhus er i landsbyen i Påhitsomheden, 
hvor nytænkning og innovation er i højsædet. Imens er 
kredsene i det centrale og vestlige Aarhus i Landsbyen 
Grinet, hvor der ikke vil være langt til smil og latter. De 
frivillige i landsbyen står selv for at organisere programmet 
og livet i landsbyen. Det er ikke kun i de to landsbyer, at 
frivillige fra Aarhus trækker en stor del af læsset. Ledere 

fra Aarhus er meget aktive i Landslejrens øvrige udvalg, der 
er ansvarlige for den store fælles opgave. I Landslejrens 
hovedudvalg er fem ledere fra Aarhus med. I spidsen for 
lejren for de 15-18 årige står der også et stærkt hold fra 
Aarhus.
 

Tivoli Friheden 
– I elementernes vold
 
Den 10.-11. september i år holder FDF og Spejderne for 
tredje gang i træk stor fælleslejr i Tivoli Friheden med 
forventet 1.500 til 2.000 deltagere i alle aldre. Denne 
gang truer de mørke kræfter med at ødelægge balancen 
mellem de fire elementer jord, ild, vand og luft. Lykkes det, 
vil hele området ligge øde hen. Kun FDF og spejderne kan 
stoppe dette kollaps. For at klare dette skal deltagerne løse 
en række opgaver i Tivolis forlystelser, i Tivoli og området 
omkring Tivoli. Fælles for disse opgaver er, at de på den 
ene eller anden måde har noget med elementers kræfter 
at gøre. For de allermodigste vil der være et natløb, hvor 
de mørke kræfter vil blive konfronteret.

Arrangementet er ikke kun for FDF og spejdere i Aarhus. 
Grupper fra både Fyn og NordJylland plejer at valfarte til 
weekenden. Sidste gang arrangementet blev udbudt, blev 
pladserne til overnatning revet væk allerede den første 
weekend, hvilket vidner om et kvalitetstilbud, der giver 
børn og unge en oplevelse ud over det sædvanlige.
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Spejdernes Lejr - 
Danmarks stærkeste fællesskab
Når spejderne står sammen, sker der noget stort. Det 
næste oplagte eksempel herpå bliver Spejdernes Lejr 
2017. På Danmarks største spejderlejr vil 40.000 danske og 
internationale spejdere mødes i naturskønne omgivelser 
i Sønderborg fra den 22.-30. juli 2017 under mottoet ’Vi 
sætter spor’.
Der er nu 400 frivillige i planlægningsorganisationen og et 
tæt samarbejde med værtskommunen Sønderborg. Det 
sætter høje forventninger til lejren. Frem mod lejren vil 
mange flere frivillige involvere sig og være med til at skabe 
danmarkshistoriens største spejderlejr. Med et forventet 
deltagerantal på 40.000 spejdere – og målet om at være 
Danmarks stærkeste fællesskab – er der noget at leve op til: 
”Det handler om at få flest mulige danske og internationale 
spejdere til at være med og sammen skabe lejren. Men 
det handler mindst lige så meget om, at alle deltagere 
og frivillige udvikler sig sammen og som enkeltpersoner”, 
siger lejrcheferne Mia Lind Ibsen (28 år, fra DDS Hammel) 
og Richard Engelholm (34 år, fra DDS Frederiksberg).

Lejren rækker også ud mod erhvervslivet, da børn og unge 
gennem spejderarbejdet udvikler vigtige kompetencer, 
som giver dygtige og engagerede medarbejdere. Det er for 
eksempel evnen til at tænke innovativt, til at samarbejde 
og til at arbejde selvstændigt og tage ansvar selv fra en ung 
alder. Derfor er spejderarbejdet en gevinst – ikke bare for 
den enkelte, men også for erhvervslivet og samfundet.

De fem danske spejderkorps arrangerer Spejdernes 
Lejr 2017: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne 
i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters 
Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Mon ikke 
de kreative hjerner fra Aarhus lige som på Spejdernes Lejr 
i 2012 gør sig særligt bemærket.
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Uniformerede
korps i Aarhus

Oversigt over

Danske Baptisters Spejderkorps

Danske Baptisters Spejderkorps, Århus kreds

De grønne pigespejdere

De grønne pigespejdere Vejlby Gruppe
De grønne pigespejdere Risskov Gruppe
De grønne pigespejdere Mårslet Gruppe
De grønne pigespejdere Hasle-Møllevang Gruppe
De grønne pigespejdere Egå Gruppe
De grønne pigespejdere Christiansbjerg Gruppe
De grønne pigespejdere Brabrand Gruppe
De grønne pigespejdere Augusta Gruppe

Det Danske Spejderkorps

Angantyr
Delfinerne
Erik den Røde
Gallerne
Giber Å
Holmespejderne
Højbjerg Drenge
Marselisspejderne
Risskov Piger
Skjoldhøj Gruppe
Søspejdergruppen Stifinderne Sø
Tranerne
Valhalla
Viby-Kongsvang
Viby-spejderne
1. Risskov Drenge
1.Højbjerg Pigegruppe
1.Tranbjerg
12. Århus Gruppe
2. Risskov
2.Højbjerg
9. Århus Gruppe

18 19



FDF

FDF Beder-Malling
FDF Brabrand
FDF Ellevang Risskov
FDF Fredensvang
FDF Hasle-Åbyhøj
FDF Hjortshøj
FDF KAJAK (Århus 11. kreds)
FDF Lisbjerg
FDF Lystrup-Elev
FDF Løgten
FDF Aarhus N
FDF Solbjerg
FDF Tranbjerg
FDF Viby
FDF Århus 2. kreds
FDF Århus 5
FDF Aarhus 9. kreds - Højbjerg
FDF Århus 14
FDF Århus Musikkreds
FDF Århus Søkreds

KFUM-Spejderne i Danmark

KFUM-Spejderne Brabrand Gruppe
KFUM-Spejderne Fredens Sogn Gruppe
KFUM-Spejderne Kaløvig Gruppe
KFUM-Spejderne Lystrup Gruppe
KFUM-Spejderne Mårslet Gruppe
KFUM-Spejderne Skelager Gruppe
KFUM-Spejderne Skjoldhøj Gruppe
KFUM-Spejderne Spørring-Trige Gruppe
KFUM-Spejderne Stautrup Gruppe
 (går også under navnet Flammegruppen)
KFUM-Spejderne Todbjerg/Mejlby Gruppe
KFUM-Spejderne Åbyhøj Gruppe
KFUM-Spejderne 2. Århus Gruppe

Tværkorpslig

Spejderskibet Klitta
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