
Til avisen/ugeavisen: 

Christiansmindespejderne har 25-års jubilæum  

Her er lidt historik omkring spejdergruppens liv og levned: 

 

Spejdergruppen blev stiftet i april 1994 af en gruppe af voksne med spejderblod i årene og et ønske om at 
etablere en spejdergruppe i Østre bydel. Der blev lavet en aftale med Østre Skole (nu: Ørkildskolen øst) om 
at få adgang til deres formningslokale, som var anvendeligt til mødelokale og indendørsakriviteter. 

Gruppestyrelsen arbejdede fra starten ihærdigt med at finde et mere egnet lokale til værested for 
spejderne – og mange lokaliteter i bydelen var i spil. I 1996 blev spejdergruppens aftale med skolen opsagt, 
da Østre Skole stod foran en omfattende renovering. Arbejdet med at finde andet lokale til spejderne blev 
intensiveret. Grethe W. Jørgensen (daværende minileder) kom meget rundt i bydelens naturområder og 
fandt en tilgroet og faldefærdig lagerbygning / garage ved grusgraven mellem Fruerstuevej og 
Linkenkærsvej. Hun så muligheder i både bygning og område. Ingen - ej heller i Kommunen - havde 
kendskab til bygningen og dens ejerforhold. En vejformand ansat i kommunen vidste dog at bygningen var 
kommunal og overtaget af kommunen sammen med den nedlagte grusgrav.  Bygningen havde været 
garageanlæg for maskiner brugt i grusgraven.  

Lange forhandlinger med kommunen endte med at gruppen kunne overtage bygningen mod selv at 
renovere. Grunden skulle stadig tilhøre kommunen.  

Flemming Ulbjerg, daværende spejderleder lavede tegninger og der blev søgt fonde for at finansiere 
projektet. Der blev bevilliget 70.000 kr. fra en Fond, og der blev taget et lån på 70.000 kr.  Der blev lavet en 
aftale med Østre Skole om at de kunne benytte den færdigrenoverede spejderhytte i perioden under Østre 
Skoles renovering, mod at indskyde et beløb svarende til sparet leje af barakbygning. Kravet var at hytten 
skulle stå færdig til skolestart i august.  

Dette gjorde at gruppen måtte arbejde intensivt på at færdiggøre hytten, så man kunne opfylde kravene for 
at få de lovede midler. Trods manglende byggetilladelse gik byggeriet i gang i påsken 1998. Forældre, 
spejderledere og spejdere arbejdede derefter intensivt hele foråret og sommeren og efter ca. 2000 
arbejdstimer stod hytten klar til indflytning august 1998. Helt frem til dagen før indvielsen blev der malet og 
indrettet, så alt stod klart i sidste øjeblik.  

Arbejdet omkring byggeriet gav et fantastisk sammenhold både blandt de mange voksne og børn. Alle 
weekender og mange hverdagsaftener blev brugt på arbejdet – alle bidrog efter evne og overskud. Der blev 
hamret, sunget, spist madpakker, nogle kom med kaffe og kage og de mindre børn legede på den urskov 
lignende grund.  

I det kommende år nød spejdere og ledere at have fået et skønt værested og samarbejdet med Østre Skole, 
pædagoger og børnehaveklassebørn gik fint. Alle nød hytten og området og flere af skolebørnene blev også 
spejdere.  

Da skolen senere flyttede retur viste det sig at børnehaven Poppellunden på den anden side af grusgraven 
manglede plads og de ville gerne starte en ”skovgruppe”. De fik adgang til toilettet og børnene legede på 
grunden om formiddagen. Alt i alt blev både hytte og grund benyttet af mange, hvilket området hurtigt bar 
præg af. Det urskovsagtige forsvandt og området blev mere åbent. Børnehavebørnene nyder stadig at 
komme ud og gå på opdagelse. 



Gennem tiden er der blevet bygget mere på grunden på 

Fruerstuevej. Gruppens medlemsantal var støt stigende og på 

et tidspunkt blev der trangt i hytten og logistikken med at holde 

møder for flere grene (afdelinger) på én gang blev løst ved at 

bygge to mindre patruljehytter (ca år2005-06)  

 

 

 

 

D. 7. maj 2011 havde Christiansmindespejderne indvielse af bålhytten. 

Byggeriet af denne var blevet til i et samarbejde med børninstitutionen 

Poppelunden. Der var et stort ønske om at kunne lave bålaktiviteter i ly 

for regn og blæst. Således blev en drøm til virkelighed: 

Forældre fra begge sider gik sammen om at planlægge projektet, søge 

fonde og indkøbe byggematerialer. I løbet af 2 arbejdsweekender i 

marts/april måned blev der: fjernet gammelt bålsted, gravet huller til 

stolper, bygget tag og sider, samt bygget borde og bænke. Alle, der havde tid og lyst, gav en 

hånd med og der var god stemning og sved på panden undervejs. Glæden var stor da 

projektet stod færdigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spejderliv er mere end ugentlige møder! Ture og lejre har høj prioritet og selvfølgelig årets højdepunkt er 

sommerlejrene. 

FØR  

UNDER  EFTER  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 2012 blev den første fælleskorpslige sommerlejr afholdt i Holstebro. Der var kalkuleret med 40.000 
deltagere, så to ting stod klart for os. Dels var der erfaringsmæssigt altid for lidt plads på de tildelte 
lejrpladser til telte, bålsteder og lejrarbejder og dels skulle vi, med så mange deltagere(ca 40), lave noget 
ekstraordinært for at gøre os positivt bemærket. 
Valget faldt på et telthøjhus. Det sparede plads, det var specielt i sit udtryk og ikke mindst ville det være en 
udfordring for spejderne at bygge. Projektet blev tegnet og beskrevet og sendt til godkendelse til lejrens 
sikkerhedsudvalg. Efter et påbud om minimum to stiger til 1. salen samt brandslukker kunne projektet 
blåstemples. 
Herefter blev konstruktionen prøvebygget ved Christiansmindespejdernes hytte ved Skårup Skovmølle og 
efter små tilretninger var spejderne klar til Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro. Det blev en stor succes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud over hytten på Fruerstuevej, som i daglig tale kaldes ”Chirstiansborg” har vi 

haft rådighed over og ansvar for Skovmøllehytten i Skårupøre. Mange 

weekendture og bestyrelsesmøder er blevet afholdt her. Spejdere elsker at sove 

udendørs og hertil er sheltere en rigtig god løsning – så det skulle vi da have!!!! 

25. august 2012 blev bjælkerne til det første shelter leveret. Men meget var 
gået forud. Vi havde en flok spejdere der var klar til nye udfordringer, 
udfordringer som ville rykke ved deres grænser og som ville ende op i et 
produkt som de kunne se tilbage på med stolthed. Valget faldt på en 
byggeproces som ville ende op i et shelter, som kunne anvendes igennem de 
næste mange år. Efter vellykket fundraising var der også styr på økonomien.  
Vi mødtes seks lørdage i træk. Der blev startet med morgenbriefing over te og 
rundstykker og så var det bare i gang. Arbejdsiveren var stor og de ti lørdage der 
var kalkuleret med blev hurtigt reduceret. I starten af oktober blev der fyldt jord 
på taget og det første shelter var klar til brug. 
I 2016 blev shelter nummer to opført, også af gruppens ældste spejdere og også 
med fondsmidler som baggrund for projektet.  
Det er nu muligt at overnatte 14 personer i shelterne ved Skovmøllehytten. 
 

 

Christiansmindespejderne holder jubilæum d. 13. april 2019.  

Der er åbent hus kl. 13-16 for nuværende og tidligere medlemmer, samt alle der i øvrigt ønsker at komme 

forbi og hilse på os. 


