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   År 2011 – Frivillighedens år - har været et særligt et af slagsen 
for alle frivillige FDFere og spejdere i smilets by. Årets tema har 
nemlig skabt fokus fra medier og befolkning på det arbejde, som 
frivillige hænder udfører hver eneste uge. Og år 2011 har budt på 
en farverig palet af tiltag og arrangementer på tværs af og internt 
i Det Danske Spejderkorps (DDS), De grønne pigespejdere, 
KFUM-spejderne, Danske Baptisters Spejderkorps (DBS) og 
Frivilligt Drenge og Pigeforbund (FDF). De særlige øjeblikke har 
været forskellige i størrelse – lige fra det daglige arbejde med 
børnene i Aarhus til storslåede oplevelser på internationale lejre i 
selskab med flere tusinde mennesker. Men de er alle noget 
ganske særligt. For det er de øjeblikke, som de frivillige ledere 
lever af. 

Aktive aarhusianere går forrest
   Ud over en samling oplevelser er det også fælles for korps og 
forbund i Aarhus, at vi vil være med, hvor det sker. Innovative 
aarhusianske kræfter, der brænder for arbejdet med at udvikle 
børn og unge, viser derfor vejen fremad på lokalt og nationalt 
plan. For eksempel sidder der aarhusianere i hovedbestyrelserne 
for både De grønne pigespejdere, DDS, FDF og KFUM-
spejderne.
   Også inden for uddannelse af nye og gamle ledere går 
aarhusianerne forrest. FDF i og omkring Aarhus stillede i efteråret 
2011 med 50 frivillige ledere til seniorkurser dvs. kurser for børn 
og unge i alderen 15-19 år. Og DDS havde 15 frivillige, som 
løbende igennem 2011 tog hånd om planlægning af lederuddan-
nelse på landsplan.
   Ovenstående oprids viser, at de aarhusianske uniformerede 
korps er nogle af de mest aktive i Danmark. De er ikke alene 
villige til at gå forrest – de gør det også. Det kan byen godt være 
stolt af.

Fælles status på medlemmer
   På tværs af FDF, DDS, De grønne pigespejdere, KFUM-
spejderne og DBS er der omkring 4000 medlemmer af 
uniformerede korps i smilets by. DDS og De grønne pigespejdere 
melder begge om fremgang i år 2011. DDS har for eksempel en 
fremgang fra 1600 medlemmer i 2010 til 1800 medlemmer i 2011.    
FDF og KFUM-spejderne har en smule tilbagegang. Set på 
landsplan er Aarhus dog overordnet set en solstrålehistorie, og 
det vidner om, at der i smilets by sidder nogle særlige kræfter. 
   En særlig historie i den forbindelse er den nye DDS-gruppe: 
Holmespejderne. Gruppen består af en flok ildsjæle fra Holme, 
som i sommeren 2011 startede en ny spejdergruppe op. I dag 
tæller gruppen 20 medlemmer, men ambitionerne er selvfølgelig 
større. 100 medlemmer er det endelig mål. Også FDF har gode 
historier på programmet trods en generel svag medlemstilbage-
gang i 2011 - fx FDF Brabrand. Kredsen var ved at dreje nøglen 

om, men efter en ihærdig indsats gennem året er kredsens 
medlemstal nu tredoblet. 

Opbakning er nødvendig
   At FDF og spejderne i Aarhus gør det godt, er der ingen tvivl 
om. Men frivillige hænder skal også bruge opbakning. For det 
store arbejde, som disse udfører, er en skrøbelig størrelse, der er 
dybt afhængig af kommunal støtte til medlemmer og aktiviteter.    
En afgørende betingelse for FDF og spejderne er fx, at vi har et 
sted at være. Et hus. En kirke. En hytte. Og i en stadig voksende 
by er det af stor betydning, at der også findes en plads til FDF og 
spejderne. Et eksempel på problemer, der kan opstå i den 
forbindelse, ses i skrivende stund i Mårslet. Her er DDSerne 
blevet delvis kastebolt mellem naboer, fredede løvfrøs-områder 
og et planlagt aktivitetshus. DDSerne er derfor – på trods af 
markant medlemsfremgang - henvist til et beboerhus om 
vinteren, der ikke egner sig til spejderaktiviter. Sådanne 
situationer skal undgås for fremtiden. Derfor er det vigtigt at 
tænke FDFerne og spejderne ind i byplanlægningen, hvis Aarhus 
også for fremtiden skal danne rammen om enestående lokale 
begivenheder og gå forrest også på nationalt plan.
   En anden ting, som med fordel kunne overvejes fra kommunalt 
plan, var en støtteordning eller fondsmulighed til de grupper og 
kredse, som vælger at lave ekstra ordinære udlandsaktiviteter 
som fx FDFernes tur til Norge i sommeren 2012. Som det 
kommunale system er indrettet lige nu, får FDF eller spejderne 
ikke aktivitets eller lokaletilskud ved afholdelse af lejre i udlandet.    
Det er en skam, for det er netop på fx vandreture, at de 
aarhusianske børn og unge får storslåede naturoplevelser, som 
de aldrig glemmer og ikke selv ville have mulighed for at stable 
på benene.

Stort og småt – historier fra 2011
   I årsrapporten har vi samlet oplevelser – store og små – som 
viser det varierede udbud af aktiviteter, som Aarhus spejder- og 
FDFliv rummer. Der er alt fra lejre med fantasi og temaramme i 
højsædet til arbejdsdage, hvor spejdere tager sagen i egen hånd. 
Rapporten indeholder desuden eksempler på kurser, som unge 
aarhusianere får igennem FDF og spejderne. Kurser, der former 
dem som mennesker og i sidste ende gør Aarhus til en rigere by.
Årsberetningen 2011 fra Aarhus uniformerede korps er udarbej-
det i samarbejde med Aarhus Ungdommens Fællesråd og er 
tilegnet alle de, der hver uge lægger frivillige hænder, hjerne og 
hjerte i arbejdet med aarhusianske børn og unge. Trods interne 
forskelligheder i korpsene er værdierne på samme sted. De 
værdier kan sammenfattes i følgende sætninger:
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   Når innovative ildsjæle sætter sig noget for, er der ingen 
grænser for, hvad der kan ske. Det gælder i særdeleshed for de 
uniformerede ungdomskorps i Aarhus. Nedenfor vil vi derfor 
fortælle jer om nogle af de initiativer, som FDFere, DDS’ere, 
KFUM-spejdere, De grønne pigespejdere og DBS har skabte 
sammen i 2011.

Den Mobile Spejderhytte 
Den Mobile Spejderhytte er et unikt projekt, som i foråret 2011 
løb af stablen i Aarhus. Takket være en innovativ og stærk 
styregruppe, midler fra DUF samt masser af frivillige hænder fra 
DDS, KFUM-spejderne, ÅUF, De grønne pigespejdere og FDF 
lykkedes det at rykke ud med gøgl, gak og løjer hele 12 gange til 
forskellige steder i smilets by.
   Bevæbnet med fantasifulde og farverige aktiviteter til de 
10-12-årige bragte de uniformerede ungdomskorps smil og latter 
frem hos børn og unge. Hver eneste gang Den Mobile Spejder-
hytte rykkede ud, var det med en stor hovedaktivitet. Det kunne 
for eksempel være: kæmpe bordfodbold, badekar-ræs, klatring og 
rappelling eller bålmad. Desuden var der også sideløbende små 
lege, spil og konkurrencer.
   Fra officiel side hører projektet Den Mobile Spejderhytte ind 
under DUF’s paraplyprojekt Krydsfelt, som skulle skabe opmærk-
somhed om det danske foreningsliv hos nydanske børn og unge. 
Målet var derfor at styrke den etniske mangfoldighed i forening-
slivet generelt i Aarhus – ikke at hverve medlemmer.    Projektet 
har vakt international opmærksomhed, så styregruppen har 
præsenteret Aarhus-idéen i både Finland og Tyskland.

Kulturnatten 2011
   Kulturen i smilets by har en særlig plads – både i byens 
borgeres hjerter og hos de uniformerede ungdomskorps. Netop 
derfor gentog spejderne i Aarhus igen deres succesfulde 
arrangement på Rådhuspladsen. 
   I skæret fra flere dusin opstillede lanterner viste 20 frivillige par 
hænder fra DDS, Sct. Georgs Gilderne, Danske Baptisters 
Spejderkorps og De Grønne Pigespejdere nogle af de ting, som 
spejderlivet kan byde på. Aftenen igennem var der derfor 
eksempelvis mulighed for at riste skumfiduser, pandekager, 
pølser og snobrød over bål. Du kunne også prøve kræfter med 
balancen på en slackline i det tiltagende mørke og støbe små 
pilespidser i den opstillede smedje. Det hele foregik til tonerne 
fra forskellige musiske arrangementer på scenen. Der var alt fra 
band med bas og elguitar til korsang.

Frivillig Fredag
   FDF og De grønne pigespejdere havde noget for enhver smag 
på Frivillig Fredag i Aarhus. De mindste kunne muntre sig med 
bålmad og ansigtsmaling og de lidt ældre prøve kræfter med 
GPS-løb og kasseklatring eller høre mere om mulighederne for 
kajaksejlads i FDF Aarhus Kajak. Størst opmærksomhed 
indbragte kasseklatringen dog. Store grupper af tilskuere så 
fascineret til, når de unge mennesker bevægede sig op i højden. 
Alt var akkompagneret af et orkester fra FDF Aarhus Musikkreds. 
For FDF og De grønne pigespejdere blev Frivillig Fredag en dag i 
synlighedens tegn, hvor rigtig mange aarhusianerne fik øjnene op 
for den bredde, som korpsene og forbundet står for. 
   Frivillig Fredag er lavet for at hylde de frivillige, der hvert år yder 
en kæmpe indsats. Aktiviteterne blev lavet i samarbejde mellem 
ledere fra De grønne pigespejdere og FDF-kredsene: Åbyhøj, 
Aarhus 1. Møllevang, Aarhus 2. kreds, Aarhus 4., Aarhus 9 
Højbjerg, Aarhus Kajak og Aarhus Musikkreds.  

af korps og forbund
Fælles projekter på tværs
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FDF Landslejr – et sus af 12.000 mennesker

   År 2011 har hos FDF været præget af forberedelserne til FDF 
Landslejren, som afholdes på Sletten ved Ry. Det er også 
tilfældet i Aarhus, hvor 1.239 FDFere den 5. juli rykkede deres 
hjem fra Aarhus ud på en græsmark.
   Men inden de kunne nå så langt, var der en udfordring på deres 
vej. Alle kredse skulle nemlig konkurrere om at ”komme sjovt til 
lejr”. Og den udfordring gav FDFere i Aarhus mulighed for at gøre 
det, de gør bedst – nemlig tænke kreativt. Et godt eksempel 
herpå var FDF Ellevang-Risskov, som lavede et kæmpe løbehjul, 
til hele kredsen. Selve løbehjulet tog flere måneder at konstruere 
og var beregnet til 30 mennesker.

   At være på lejr med 12.000 mennesker er i sig selv en storslået 
oplevelse. Udover FDFere og enkelte spejdergrupper var der 
desuden mange internationale gæster på lejren fra Skotland, 
Indien, Rumænien, Sverige og mange flere. På den måde fik 
FDFerne en ekstra global dimension koblet på deres lejrliv.

   FDF Landslejren kræver mange timers arbejde op til lejren. 
Her har en række aarhusianske FDFere markeret sig. Det var fx 
tre aarhusianske piger, der i samarbejde med lejrchefen Stig Fogh 
stablede en Innovationsdag på benene. I samarbejde med 
Folkekirkens Nødhjælp, Innovationlab og bl.a. Lego, Grundfos, 
Novo Nordisk, Vestas og Energi Nord arbejdede alle lejrens 
deltagere en hel dag på at opfinde løsninger, som kan hjælpe 
børn i den 3. verden. Som det ses, var der stor opbakning fra 
virksomheder fra aarhusområdet. FDF i landsdel 4 er stolte af 
den flotte opbakning.

Beretning fra FDF
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700 teenagere FDFere indtager smilets by

   Den 19. oktober blev Aarhus malet blå af FDF-uniformer, da 
700 unge mennesker i alderen 15-19 år indtog byens gader. De 
var ankommet til Aarhus i anledning af en stor Fællesdag, som 
blev afholdt i forbindelse med to kurser for unge mennesker – et 
i Ry og et i Vejle. Dagen igennem skulle de unge på et stort 
anlagt løb, hvor de for eksempel skulle de udføre en redningsak-
tion ved havnen samt underholde passagererne i bybusserne. 
Det er første gang i FDFs historie, at et sådan arrangement 
afholdes i byen og i Aarhus.
   Kulminationen på dagen blev spisning på Bispetorvet samt en 
efterfølgende Nephew rock-gudstjeneste i Aarhus Domkirke. 
Udover de 700 FDFere deltog yderligere 400 aarhusianere i 
arrangementet, og sammen fyldte de domkirken.

Asterix lejr 
   Mens alle FDFere over 10 år i 2011 var beskæftiget med 
Landslejr, så skulle de yngre FDFere ikke snydes for lejrlivets 
glæder. FDF Aarhus 2, FDF Aarhus 9 Højbjerg og FDF Ellevang-
Risskov gik derfor sammen om en Asterixlejr. Her tog de gæve 
gallere kampen op mod Cæsars romere.
   Lejren startede med, at de gæve gallere skulle ud at finde 
ingredienser til trylledrikken. Det var en faretruende tur, hvor der 
gemte sig romere bag hvert et træ. Nogle urter var særlig svære 
at skaffe. Deltagerne måtte fx bygge en båd ud af de materialer, 
de kunne finde i skoven, for at krydse den vilde flod. 
   De næste dage gik med kampe med romerne. Til sidst 
udfordrede Julius Cæsar gallerne i de olympiske discipliner: 
sækkevæddeløb, støvlekast, mælkekassestafet samt den 
legendariske sæbeglidebane. Olympiaden var meget tæt, men på 
grund af FDF gallernes sammenhold, vovemod og kreativitet 
lykkes det dem at besejre den romerske overmagt. Sejren blev 
fejret med en stor fest, hvor børnene spiste et vildsvin hver. I alt 
deltog 50 børn og 10 frivillige ledere.

Da Rudolf blev væk – FDF Brabrand 25. julelejr 
   FDF Brabrand har en tradition. De sidste 25 år har de været på 
juleweekend sammen i kredsens egen hytte: Mølkær. I år blev 
deltagerne stillet over for en svær opgave, nemlig at hjælpe 
julemanden med at finde sit rensdyr Rudolf.
   Weekenden bød på forskellige aktiviteter, fx blev de 
mørkerædde kureret ved at lege ”lygten i spanden”. Lørdag 
morgen måtte hele kredsen ud at lede efter Rudolf i skoven. Efter 
en større eftersøgning blev Rudolf endelig fundet – han var låst 
inde i et skur. Rudolf bad FDF Brabrand om at skrive til Juleman-
den - så han kunne komme at hente ham inden jul.

   Da julen var sikret, var der også tid til andre fornøjelige 
aktiviteter. Der blev både pyntet juletræ, snittet omkrig bålet i 
Bålhytten, leget gemmeleg og spillede masser af spil. Aftens-
maden var selvfølgelig en traditionel julemenu: flæskesteg 
efterfulgt af risalamande. Natten bød desuden på et spil ”Capture 
the flag” for piltene og seniorerne. 

7
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Søen Rundt – motion, fællesskab
og natur kombineret

   For fjerde år i træk afholdt KFUM-spejderne aktivitetsdagen 

”Søen Rundt” ved Egå Engsø den 11. september. I år var Søen 

Rundt desuden koblet sammen med Naturens Dag, hvor temaet i 

år var aktiviteter til søs – så det passede perfekt. Naturens Dag er 

skabt af Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Målet 

er at få danskerne ud i naturen.

   Dagen startede traditionen tro med, at de omkring 500 

deltagere drog ud på en mindre vandretur omkring en del af 

søen. Med en kop friskbrygget morgenkaffe i hånden kunne de 

nyde, at den danske sensommer viste sig fra sin bedste side 

med højt solskin og blå himmel.

   Vel hjemvendt fra den friske gåtur havde alle mulighed for at 

hvile benene en stund, mens der blev holdt gudstjeneste i det fri 

med præst: Hans Boas. Til tonerne af FDF minibrassband fik alle 

et velkomment pusterum oven på gåturen.

   Og så gik dagens løjer for alvor i gang. Anført af KFUM-

spejderne fik alle gæsterne en lille forsmag på spejderlivet. 

Aktiviteterne var mange og forskellige. Nogle krævede

styrke, andre at man tænkte sig om - og nogen 

begge dele! For eksempel var der et vand-løb med fine præmier, 

og for de lækkersultne var der mulighed for at bage pandekager, 

bage snobrød eller poppe popkorn.

KFUM-spejderne
Beretning fra
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JAMBOREE

   En af de særlige ting, som spejderlivet kan byde på, er den 
storslåede oplevelse af, at flere tusinde ligesindede mennesker 
er samlet på et sted. Når disse mennesker så oven i købet 
kommer fra hele verden – så er oplevelsen helt ubeskrivelig. 
   Det fandt 10 KFUM-spejdere fra Aarhus ud af, da de i 2011 
deltog i verdens største spejderlejr: Jamboree, som er et 
gammelt indiansk ord for: dyst mellem mange stammer. Lejren 
blev i år afholdt i Sverige og er en tilbagevendende begivenhed 
hvert 4. år – dog med skiftende beliggenhed. Med 40.000 gæster 
fra 155 lande var der lagt op til en helt fantastisk oplevelse.

   De i alt 12 dage blev brugt på mange forskellige aktiviteter. Der 
var både nogen, der havde et fysisk udgangspunkt fx 
forhindringsbaner i rafter og kæmpe kuglebaner. Men der var 
også tid til at debattere klima, kulturelle forskelle, ulandshjælp og 
religion. 
   Jamboreen i Sverige var fristende for mange aarhusianske 
spejderledere, så fristende, at der blev arrangeret 1-dagsture 
derover også på tværs af korpsene, så mange fik ideer og 
oplevelser med hjem.

9
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Spejderhjælpen – når spejdere hjælper 
de svageste

   Det er nu 52. gang at Spejderhjælpen løber af stablen i 
Danmark. Spejderhjælpen er en uge, hvor spejderne verden over 
tager et praktisk nap for deres nærmeste og derved tjener 
penge, som de giver til et godt formål. I 2011 og 2012 går 
pengene dels til svært stillede børn i Danmark og Grønland, dels 
til et stort internationalt projekt i Burma, som hjælper børn med 
deres skolegang. 
   En af de spejdergrupper, som har gjort et fantastisk stykke 
arbejde for denne sag, er De grønne pigespejdere i Vejlby. Ved at 
gøre opmærksom på Spejderhjælpsugen i deres blad til 
familierne, lykkedes det dem og deres piger at samle 2707 kr 
ind, så de har sørget for 109 børns skolegang og en lærerløn i et 
år i Burma. Hele uge 38 er dedikeret til projektet landet over. 
   Med Spejderhjælpen kan spejderne i praksis leve op til kravet 
om mellemfolkelig forståelse, som indgår i alle spejderkorpsenes 
formål: "Duty to others". Det er et af den internationale spejder-
bevægelses grundlæggende principper,  som vi oversætter til 
tjeneste. I de forskellige korps kommer det til udtryk i spejderlov 
og spejderløfte med sætninger som: "at gøre noget for andre"
 
WAGGGS :
 jeg er ikke bare et nummer i rækken - jeg er pigespejder!
Forkortelsen WAGGGS giver muligvis ikke meget mening for 
mennesker, der ikke er medlem af De grønne pigespejdere. Men 
hvis man er pigespejder, er WAGGGS lig med oplevelser, 
internationalt fællesskab og girl power uden grænser. WAGGGS 

står nemlig for World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
og har på verdensplan 10 millioner medlemmer.
   Det fik mange aarhusianske piger i alderen 10-50 år at føle, da 
de i pinsen drog med raket-bus til Spejderklinten ved Skals. Her 
mødtes de med grønne pigespejdere fra resten af Danmark på 
planeten WAGGGS. I intense 24 timer tjekkede de ind på et 
bivuak-hotel og blev udfordret på planetens ni forskellige 
kontinenter: opdagslen, globalis, lederstan, refleksia, natura, 
passionien, legenesien, klassika, og feminesien. Målet var at lære 
mere om sig selv – som pigespejder men også som menneske.
   Der stod en aarhusiansk projektleder bag dette nationale 
pigespejdereven.

De Grønne Pigespejdere 
Beretning fra
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BuLa – internationale oplevelser i Tyskland

   En af de grundlæggende værdier for ethvert spejderkorps er 
internationale udsyn. Ved at være internationalt orienteret skabes 
der medansvar for det internationale samfund, og den mellem-
folkelige forståelse øges. Det gælder også for Danske Baptisters 
Spejderkorps. Derfor tog en håndfuld aarhusianske spejdere også 
af sted på den store internationale BuLa lejr i Tyskland.
   Lejrens fokus var på internationale relationer samt, at alle 
deltagere skulle have inspiration med hjem til det lokale 
spejderarbejde, som foregår til hverdag. Og de fik det igennem 
en tema-lejr, hvor alle var klædt ud til den store guldmedalje efter 
temaet ”Esthers bog”. Undervejs var der masser af udfordringer 
– både de planlagte af slagsen og de knapt så planlagte. Fx blev 
lejren udsat for 40 timers intens regn. Men der var også tid til 
andre ting. For eksempel var der traditionel hike i naturskønne 
omgivelser såvel som kulturel hike i Berlins gader, deriblandt på 
det store monument for de omkomne jøder under 2. Verdenskrig. 

På jagt efter eventyr – sommerlejr med H.C. Andersen
   Den 7.- 9. oktober inviterede Aarhus Kreds forældrene og 
menigheden på weekendtur til Strandsborglejren for at hjælpe 
H.C. Andersen med at få styr på sine eventyr. Der skete nemlig 
det uheldige, at han havde tabt sin store eventyrbog, og derved 
var Klods Hans, Prinsessen på ærten og Den grimme ælling røget 
ud af deres eventyr og kunne ikke finde hoved eller hale på noget 
som helst. Så deltagernes opgave var at hjælpe H.C. Andersen 
med at få figurerne tilbage til eventyrene. 

   Weekenden gik med at hjælpe forskellige eventyrfigurer sådan, 
at der kunne samles puslespilsbrikker, og de tre eventyr igen 
kunne blive samlet. Bl.a. skulle den grimme ælling have mad, 
købmandssønnen skulle havde bygget en kuffert, så han igen 
kunne besøge sin prinsesse, og kejseren skulle have lavet en 
synlig T-shirt, så han ikke blev til grin over for sit folk. Hele den 
eventyrlige weekend blev afsluttet med en fælles gudstjeneste 
om søndagen. 

Danske Baptisters
Beretning fra

Spejderkorps
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Naturens Dag – 120 aarhusianere 
oplever Aarhus i kano

DDS’s den nyopstartede spejdergruppe: Holmespejderne og 
DDS i Viby inviterede den 11. september 2011 alle interesserede 
med til Naturens Dag. Afledt af temaet: ”til søs” havde DDS’ere 
bestemt at tage de interesserede med ud på en klassisk 
spejderaktivitet nemlig: kanosejlads på Aarhus Å. Turen gik fra 
HUSET/Voxhall ved Vester Allé og ned til Ringgaden. Formålet var, 
ifølge gruppeleder i Holmespejderne Ole Knudsen, at vise 
borgerne i Aarhus, at der også er naturoplevelser at hente i byens 
centrum. Samtidig ville spejderne også demonstrere, hvor glade 
de er for, at den anløbsbro bag HUSET, som tidligere har været i 
stykker, nu er blevet repareret af Aarhus Kommunes kulturforvalt-
ning. 

   Intet mindre end 120 aarhusianere mødte op for at tage del i 
løjerne sammen med dem. Turen blev indledt med et kort 
introduktionsforløb til kanoerne, men derefter var der fri leg – 
selvfølelig iført orange redningsveste. Hele dagen blev også 
hjulpet godt på vej af, at solens varme stråler kiggede ned 
mellem grenene og himmelen var blå. 

12

DDS-spejderne
Beretning fra
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Refleks: selvudvikling til unge fra Aarhus 

   Det var overskriften på det seminar, som et par gode 
håndfulde seniorer fra DDS Aarhus tog på i april. Turen gik til 
Odense, hvor der for 3. år blev holdt Senior Seminaret: Refleks. 
Seminaret er et eksempel på de muligheder, som spejderlivet 
giver børn og unge i Aarhus. Selve seminaret Refleks har fokus 
både på udviklingen af seniorgrenen og på deltagernes egen 
udvikling. 
   Undervejs i weekenden blev det til forskellige aktiviteter. Den 
ene halvdel havde fokus på at gøre godt for andre. Den anden 
havde fokus på deltagerne selv. I forbindelse med førstnævnte 
blev der fældet træer til en ny park, bagt snobrød med 
udviklingshæmmede børn, "o-løb" for ældre og en ordentlig bunke 
aktiviteter i en park midt i Odense for dem, som kiggede forbi. På 
det indre og det åndelige blev der holdt workshops omkring 
meditation og hypnose. Sidst men ikke mindst kom Stig Åvall 
Severinsen, som er kendt for at have slået Guinness rekorden i at 
holde vejret under vandet. Han gav foredrag om kroppens indre 
energi, og om hvordan forskellige åndedrætsøvelser kan give 
mere energi. 

Divisionsdyst goes japansk gameshow
   Spejderaktiviteter kan dække over mange ting – også japansk 
gameshow. Det var nemlig temaet for DDS Aros Divisions 
tilbagevendende spejderdyst den 6.-8. maj 2011. Gruppen bag 
havde altså hentet deres inspiration til dysten fra de forskellige 
gakkede aktiviteter, som japanerne finder på at udsætte folk for 
på tv. Intet mindre end 300 spejdere og 50 ledere drog derfor af 
sted til Forlev Spejdercenter og en weekend, der bød på 
aktiviteter, der bestemt var ud over det sædvanlige. 
   For eksempel blev deltagerne kastet ud i stafet med levende ål, 
løgskrælning i små telte, velcroklatrevæg, pacman på stor bane, 
flytning af chokoladeknapper med spisepinde, spisning af 
skumfidus med elastik under næsen, kæmpestratego hvor man 
var samuraier og ninjaer, forhindringsbaner hvor der blev kastet 
svampe med vand og mange andre styrke- og præcisionsøvelser.

Når spejdere tager fat
   Hvem siger, at man skal bruge håndværkere, når der skal laves 
lidt om? Med godt vejr, højt humør, et par motorsave og masser 
af gåpåmod kan man nemlig nå langt – det viste nogle af lederne 
fra Aarhus Skov Division i forbindelse med deres arbejdsdag på 
Ravnsø. For hvis der er noget, som spejdere formår, så er det at 
tage fat – også når det kommer til ombygning af det, der tidligere 
var en gammel toiletbygning.
   På trods af at det var arbejdet, der var i højsædet, så var der 
stadig plads til en fælles morgenmad, inden løjerne gik i gang. 

Målet med dagens arbejde var at gøre toiletbygningen klar til sin 
nye funktion som kombineret åben bålhytte og udendørskøkken. 
Sådan en opgave rummer forskellige facetter. Der blev både 
væltet vægge, pudset vinduer, nedlagt et stort rør, som leder 
vand væk fra området - og fældet otte store grantræer omkring 
hytten. Der skal jo være lys, luft og ikke mindst plads til, at den 
for fremtiden kan danne rammen om masser af spændende 
spejderaktiviteter. Træerne er selvfølgelig blevet skåret op i 
meterstykker, så de senere kan bruges til brænde. I forvejen har 
bygningen allerede indlagt strøm og vand, og arbejdet på den 
bliver – hvis alt går efter planen – gjort færdigt i 2012.
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   Det er med stor forventning og spænding, at mange FDFere 
og spejdere ser frem til år 2012. Dette år danner nemlig rammen 
om mange nye oplevelser og muligheder for både korps og 
forbund.

Unikt samarbejde mellem FDF og spejderne 
   KFUM-spejderne, DDS, De grønne pigespejdere, Danske 
Baptisters Spejderkorps og FDF i Aarhus har med hjælp fra 
Aarhus Kommune og Aarhus Ungdommens Fællesråd indgået et 
nyt tværkorpsligt samarbejde. Målet er at inspirere hinanden til at 
samarbejde på tværs samt at blive mere synlige over for både 
borgere og politikere i Aarhus.
   Danske spejdere og FDFere laver hver dag et unikt børne- og 
ungdomsarbejde. Alligevel inviterer de ikke ofte hinanden med, 
når der laves lederuddannelse, adventure race eller byløb. Og det 
på trods af, at mange grupper og kredse ligger dør om dør. Det 
skal der laves om på i Aarhus. Alle spejderne samt FDF har ansat 
en projektkoordinator; Signe Trier Simonsen. Hendes opgave 
bliver at skabe grobund for flere tværkorpslige arrangementer og 
events. 
   Projektet er det første af sin slags i Danmark, og alle er 
spændte på, hvilke resultater, der kan opnås. Startskuddet lød 
midt i november, og så løber projektet igennem hele 2012.

FDF og spejderne indtager Tivoli Friheden
   En af de aktiviteter, som det nye samarbejde mellem FDF og 
spejderne i Aarhus har affødt, er en stor overnatning i Tivoli 
Friheden den 15.- 16. september. Her inviterer alle FDFere og 
spejdere deres aarhusianske medlemmer og gæsterne i Tivoli 
Friheden på en uforglemmelig dag med masser af særlige 
spejderaktiviteter i forlystelsesparken. FDFerne og spejderne vil – 
når parken lukker – blive i Tivoli Friheden og få en nat, de aldrig 
glemmer blandt radiobiler og ballongynger.

FDF-fjeld-eventyr tur til Norge
  Traditionen tro tager FDFerne fra Landsdel 4 på fjeldtur til Norge. 
Her får unge fra 14 år og opefter i ni dage mulighed for at opleve 
den uspolerede og storslåede natur ved Hardangervidda. 
Området er Nordeuropas største fjeldområde - på størrelse med 
Sjælland - og ligger 200 kilometer vest for Oslo. Det var blandt 
andet her Scott og Amundsen trænede, da de skulle forberede 
sig til deres ekspeditioner til Sydpolen.
   Turen til Norge vil derfor byde på både stejle fjelde, sne midt 
om sommeren, brusende vandfald, gletchere og fantastisk udsigt 
fra høje fjeldtoppe. For eksempel er Hardangervidda blandt andet 
kendt for Hårteigen, en karakteristisk fjeldtop 1690 meter over 
havet; den kan ses fra store dele af området. Der vil være to 
forskellige ture – en for dem med masser af fjelderfaring og en 

for dem med lidt mindre. 
   Folkene bag turen garanterer en oplevelse med frisk luft, 
fællesskab og fantastisk natur, som de fleste uden for FDF- og 
spejdermiljøet må kigge langt efter. 

Spejdernes Lejr 
   35.000 gamle, unge, danske og internationale spejdere. Så 
mange rykker til sommer ud af deres huse og ud på en 
græsmark uden for Holstebro til den største danske spejderlejr 
nogensinde! Lejren er for alle uniformerede ungdomskorps, og 
kaster man den 21-29. juli et blik hen over lejren vil man derfor se 
både DDS’ere, Grønne pigespejdere, KFUM-spejdere, Danske 
Baptist Spejdere og FDFere ind imellem hinanden. Og Aarhus 
skal selvfølgelig med! Ud af de i alt 4000 spejdere og FDFere, 
der har hjemme i Aarhus, regner lejrudvalget med at se mellem 
1500 og 2000 aarhusianere. Før lejren vil der desuden den 13.-15. 
april blive afholdt en stor forweekend for alle deltagere fra 
aarhusområdet. I skrivende stund arbejdes der på højtryk for at 
gøre netop Aarhus-boområderne til noget ganske særligt.
   Undervejs på lejren vil der være fokus på uddannelse. Der vil 
være kursusaktiviteter som fx anerkendende værdiledelse eller 
hvordan børn leder børn. Lejren er naturligvis stablet på benene 
af frivillige kræfter men med stor hjælp fra Holstebro Kommune.

nye projekter i det fjerne
År 2012
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   På baggrund af beskrivelsen af Spejdernes Lejr er det 
tydeligt, at denne bliver en smeltedigel af nationaliteter, 
aldersgrupper og aktiviteter. Og det kunne spejderne ikke 
drømme om at holde for sig selv. Derfor vil vi allerede nu benytte 
muligheden for at invitere politikere fra Aarhus til at besøge de 
lokale boområder under lejren. 

   Dagen for besøget vil være mandag den 23. juli 2012. Når I 
ankommer til lejren, vil I blive vist rundt i jeres lokale boområde, 
hvor I også vil spise frokost. Herefter vil I kunne få et nærmere 
kig på de aktiviteter, som de aarhusianske grupper har arbejdet 
med, og sidst men ikke mindst vil der være en konference med 
paneldebat mellem KL’s børne- og kulturudvalg, Holstebros 
borgmester, formanden for Børne- og Kulturchefforeningen og en 
formand fra et korpsene. Her vil I selvfølgelig have mulighed for 
at deltage. 

   Efterfølgende vil der være reception for alle politikere på lejren.

INVITATION
SPEJDERNES

LEJR

til
aarhusianske politikerefo

r
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